
 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÇELİK HUBUBAT SİLOLARININ  

TASARIM ESASLARI 

 

Kamil ÖZEL 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

İNŞAAT ANABİLİM DALI 

KONYA - 2007 

 

 

 

 

 

 



 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇELİK HUBUBAT SİLOLARININ TASARIM ESASLARI  

 

 

 

 

Kamil ÖZEL 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

İNŞAAT ANABİLİM DALI 

 
Bu tez 21/02/ 2007 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği / 

oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
    Yrd. Doç. Dr.        Yrd. Doç. Dr.          Yrd. Doç. Dr. 
     Rıfat SEZER                Hicran AÇIKEL           Ali KÖKEN 
           (Danışman) 
 

 

 



 

ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

ÇELİK HUBUBAT SİLOLARININ TASARIM ESASLARI 

 
Kamil ÖZEL 

 
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

 
İnşaat Anabilim Dalı 

 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hicran AÇIKEL 

 
2007, 170 Sayfa 

 
Jüri :  

Yrd. Doç. Dr. Rıfat SEZER  
 
Yrd. Doç. Dr. Hicran AÇIKEL 
 
Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN                                
 
 

Silolar hububat ve diğer daneli malzemelerin depolanıp korunması için 

yapılan modern yapılardır. Silolar, tasarım yüklerinin yapının ekonomik ömrünün 

tamamına yakın bir süre etkiyebilmesi ve kendi ağırlıklarından çok fazla kullanım 

yüklerine maruz kalmaları nedenleriyle diğer pek çok yapıdan ayrılırlar. Değişik 

karakteristik özellikleri olan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak 

kullanılmakta olan çelik siloların tasarımına yönelik olarak Türkçe ve kapsamlı bir 

kaynak olmaması nedeniyle bu çalışmanın bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 

Önümüzdeki muhtemel Avrupa Birliği üyeliği sonrasında ülkemiz için de yasal 

yaptırıma sahip olacak Eurocode temel alınarak yapılan çalışma, genelde çelik silolar 

özelde ise diğer türlere göre daha yaygın olan hububat silolarının tasarım esasları ve 

tasarım felsefesinin sunulduğu bir şartname formatında düzenlenmiştir. Tasarım 

metodu ve felsefesinin anlatılması, ardından sayısal örneklerle konunun 

anlaşılırlığının artırılmasına çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Silo, hububat silosu, çelik silo, silo tasarımı, silo 

hunisi, destekleme çubuğu, çekirdek akımı, kütlesel akım, dairesel silo, silo 

geometrisi, merkezi/eksantrik doldurma/boşaltma, perçinli/vidalı/kaynaklı silo 
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Silos are modern constructions for storage and protection of grains as well 

as other particulate solids. Silos are different to many other other structures for that 

they may be subjected to full loads from particulate solids for most of their economic 

lifes and they can carry operational loads several times higher than their self weights. 

This study is aimed to fill a gap as there is no comprehensive literature on steel silo 

design in Turkish. It is assumed important that this study is made available before 

Türkiye’s probable admission for European Union which will stipulate Eurocodes as 

European Standards. That is why this study is intended  specifically design principles 

and philosophy of steel grain storage silos and steel silos in a broader sense. Having 

stated principles and philosphy numerical examples are presented to make subject 

clearly understandable. 

Keywords: silo, grain storage silo, steel silo, silo design, hopper, funnel 

flow, mass flow, circular silo, silo geometry, concentric/eccentric filling/discharge, 
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1. GİRİŞ 
 
 
 
 

Silolar hububat, kömür, cevher gibi kohezyonsuz malzemelerin depolandığı 

ve korunduğu modern yapıların genel adıdır. En yaygın olanları hububat silolarıdır. 

Bilindiği üzere hasat mevsiminde elde edilen ürünlerin yıl boyunca kullanılma 

ihtiyacının olması ve yıllar içinde değişen üretim ve tüketim miktarları, hububatın 

depolanma zorunluluğunu doğurmaktadır. Gerek malzemenin doldurulma, boşaltılma 

anında değişik doluluk oranlarına isabet eden yüklerin dikkate alınması, gerekse de 

içerisinde depolanan gıda maddesinin uygun depolama şartlarında depolanmasını 

teminen tasarım aşamasında gerekli titizlik gösterilmeli, dizaynda dikkate alınması 

gereken bütün etkiler tespit edilerek etkin kullanım ve depolama şartlarının 

sağlanabildiği bir yapı oluşturulmalıdır.   

Özel bir yapı olan silolarla ilgili ülkemizdeki literatür çalışmalarının sayısı 

oldukça sınırlıdır. Mevcut çalışmalar da özellikle betonarme silolar üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Genellikle betonarme ya da çelik olarak inşa edilebilmekle 

birlikte, son yıllarda özellikle çelik silolar yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde çelik 

siloların dizaynına ilişkin Türk Standartları Enstitüsünce yayımlanmış bir şartname 

henüz bulunmamaktadır. Betonarme silolarla ilgili 1989 yılında yayımlanan TS 

6989-Betonarme siloların Hesap, Yapım ve Kullanım Kuralları isimli şartname 

bulunmaktadır. Ancak, günümüzde betonarme siloların kütlece daha büyük olması, 

imalat zamanının uzun olması, genellikle silindir kesitli olmalarından ötürü kalıp ve 

işçiliğin yüksek olması, daha çok yer işgal etmeleri ve sistemin modern 

havalandırma, taşıma, elektronik otomasyonu ile entegre edilmesinin zorluğu 

nedenleriyle çok fazla tercih edilmemektedir.   

Hububat Siloları çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan yapılar 

olmadıklarından silo imalatında ihtisaslaşmış firmalar bulunmaktadır. Hububat 

siloları genellikle buğday alım satımı yapan Toprak Mahsulleri Ofisi ya da yüksek 

miktarda hububat sirkülasyonu olan un ve yem fabrikaları, belediye vb. kurumsal 



 

kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Modern silo sistemlerinde otomatik kontrol 

mekanizmaları, değişik noktalarda malzemelerin sıcaklığını, nemini ölçen sensörler 

ile malzemenin silo içerisinde ne kadar yükseldiğini gösteren dolayısıyla silo 

içerisindeki yaklaşık malzeme miktarının tahminine olanak veren sistemler 

mevcuttur. Bu sistemler ve depoya malzeme aktarımını yapan taşıyıcı sistemler 

silonun daha etkin kullanımına olanak veren yardımcı sistemlerdir. Yardımcı 

sistemlerin tasarım, imalat ve kullanımıyla ilgili sorunlar genellikle ciddi 

problemlere neden olmazlar ve çözümlenmeleri nispeten basittir. Maalesef taşıyıcı 

sistem dizaynı hatalarının sonucu çok ağır olmaktadır ve bu hataların sıklığı oldukça 

fazladır.  

Ülkemizde 1950’li yıllarda özellikle Almanlar tarafından tasarımları ve 

uygulamaları yapılmaya başlanan betonarme silolar zamanla yerlerini çelik silolara 

bırakmaya başlamıştır. Halen yapılmakta olan çelik silolar Amerikan ve Avrupa 

şartnameleri ışığında ve 1980 yılında yayımlanan TS-648 Çelik Yapıların Hesap ve 

Yapım Kuralları şartnamesi çerçevesinde tasarlanmakta ve imal edilmektedirler. Bu 

çalışmada mevcut şartname, Avrupa ve Amerikan standartları ile literatür çalışmalar 

ışığında silolar, siloların amaçları, kullanım alanları, tasarım ve yapım esasları ile 

tasarım ve kulanım hatalarından bahsedilmiştir. Buradan yola çıkılarak yine yurtdışı 

literatür çalışmaları ve şartnameleri, özellikle Eurocode, esas alınarak çelik silolarla 

ilgili tasarım yöntemi verilmiştir. Çelik siloların bölümleri, sınıflandırılması, derin ve 

sığ silolar, silo içerisindeki malzeme akışları, değişik şartlar altında silolardaki basınç 

ve kuvvet dağılımları, hesaplama yöntemleri, hesaplarda yapılan kabuller ve 

basitleştirmeler, daire kesitli ve dikdörtgen kesitli silolar ile değişik yükleme 

durumlarından bahsedilerek çelik silolarla ilgili tasarım ve yapım kuralları 

sunulmuştur.  

Çalışma bu haliyle ileride hazırlanması muhtemel olan çelik silo 

şartnamesine temel oluşturmasa da silolar ve özellikle çelik silolar hakkında 

ülkemizde yapılabilecek spesifik çalışmalara başlangıçta temel oluşturabilecek 

olması ve tasarımcılar için Türkçe kaynak olması nedenleriyle önemli nitelenebilir. 

Konunun somutlaştırılmasını teminen pratikte karşılaşılması muhtemel sayısal 

örneğe yer verilerek tasarım yükleri elle hesaplanmış, üç boyutlu doğrusal olmayan 



 

statik ve dinamik analiz yapabilen, genel amaçlı bir sonlu eleman programı olan Sap 

2000 kullanılarak örnek çözümleme yapılmıştır. Ayrıca mevcut betonarme ve çelik 

silolar yerinde incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Bunlardan yola çıkarak silo 

sisteminin ve silolardaki işleyişin nasıl olduğu anlatılmış, literatür çalışmasından elde 

edilen verilerle birleştirilerek silo tasarım ve kullanım hataları ile bunların neden 

olabileceği muhtemel sonuçlardan bahsedilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

 

Silo kohezyonsuz taneli malzemelerin depolanması amacıyla yapılmış, 

dörtgen, çokgen, daire kesitli tek veya bunların bir araya gelmesiyle oluşan 

mühendislik yapısıdır (TS 6989, Betonarme yapıların hesap, yapım ve kullanım 

kuralları,1989).  

Kıvrak’a (1987) göre silolarda yer seçiminde genellikle malzemenin elde 

edildiği ya da üretildiği yerler kullanılır. Silolar buralarda inşa edilirler. Ayrıca bu 

bölgelerin malzemenin kullanılacağı bölgelere ulaşımının kolaylaştırılmasını teminen 

demiryolu ya da limanlara yakın bölgeler olmasına dikkat edilir. Silolardaki 

depolama ortamı özellikle tarımsal ürünlerde büyük önem taşımaktadır. Malzemenin 

belli sıcaklık aralığında ve zaman zaman havalandırılmasına olanak tanınmalıdır.  

Silo derinliğini az olması durumunda, siloda depolanacak malzeme ile silo 

çeperi arasındaki sürtünme kuvvetleri ihmal edilebileceğinden malzemenin çepere 

uyguladığı çeper basıncı ihmal edilebilir ve çeper basıncı silo derinliği ile orantılı 

düşünülebilir. Ancak, silo derinliğini belirli bir değere ulaşmasından sonra derinliğin 

üstel bir fonksiyonu olarak sabit bir değere yaklaşmaktadır. Malzeme basıncının 

derinlikle orantılı kabul edilebildiği silolara geniş silolar ya da bunkerler 

denilmektedir. Çeper sürtünmesini hesaba katılmasını gerektiren yüksek silolara ise 

yüksek silolar ya da silolar denir (Kumbasar ve ark.1995). 

Timm ve ark.’na (1984) göre silo dizaynında dikkate alınması gerekli en 

önemli etkilerin başında depolanacak malzemenin birim hacim ağırlığı, malzemenin 

içsel sürtünme açısı ve kohezyonu gelmektedir. Bu özelliklerin hepsi dane çapından 

önemli ölçüde etkilenirler. Bu nedenle depolanacak malzemenin dane çapına göre 

sınıflandırılması önemlidir.  

-toz malzeme: dane çapı<0,1 mm: çimento, kül, un vb 



 

-daneli malzeme: tahıl, kum, çakıl, bakliyat 

-parçalı malzeme: cevher, kömür, kok, kalker  

Bunlardan toz malzemelerde sürtünmenin yanı sıra kohezyon da ortaya 

çıkar. Daneli ya da parçalı malzemelerde ise kohezyon çok az olur ve genellikle 

hesaplarda ihmal edilirler. Ancak, daneli malzemelerde tanelerin kabuğunun 

parçalanarak malzemenin yağının çıkmasına neden olarak malzemenin birbirine 

kenetlenmesine neden olur ki bu durum hem silonun boşaltılmasında önemli bir 

kuvvet oluşturabilir ya da boşalmaya engel teşkil edebileceğinden ek önlemler 

alınması gerekebilir. Özellikle çakıl, cevher, kok gibi sert malzemeler silonun 

cidarlarında aşındırıcı etkiye neden olabilirler. Bu da dizaynda malzeme seçiminde 

dikkate alınması gereken önemli bir etkendir.  

Kumbasar ve ark.’na (1995) göre bazı malzemeler betonun ya da çeliğin 

özelliklerini değiştirecek özelliklere sahiptirler. Bu durumlarda duruma göre gerekli 

tedbirlerin alınması uygun olacaktır. Çoğu zaman iç cidarların kaplanması gibi bir 

yola başvurulur. Tuz, yağ ya da asit içeren malzemeler bu tür etki gösterebilir. Bazı 

maddeler de havadaki nemden etkilenerek ya da iyi yalıtım yapılmamasından dolayı 

su ile etkileşerek birbirlerine yapışırlar ve akışa mani olabilirler. Yemek tuzu buna 

örnek gösterilebilir. Bu durumların önüne geçebilmek için yalıtımı iyi yapılmış ya da 

havasız silo imalatı yapılabilir.  

Bazı malzemeler ise ya yüksek sıcaklıkta depolamaya alınabilir (çimento 

yaklaşık 100 ºC'de siloya doldurulur) ya da ıslanarak kimyasal veya biyolojik olarak 

ısınabilirler. Tahıl, kömür, kükürt bu kategoriye girer. Bu ısınma sonucunda yangın 

çıkma ihtimaline karşı işletme esnasında gerekli tedbirlerin alınması uygun olur. 

Bilindiği üzere betonarme yapılar yangına dayanıklıdır ancak silonun çelik olması 

durumunda bu husus daha da önem kazanır.  Ayrıca, Silo içerisindeki malzemeye 

musallat olan haşere ya da böceklere karşı gazlı yöntemler kullanılabilir.  

  



 

Rotter’e (2001) göre çelik silolarda malzeme kalınlığı az olduğundan basınç 

gerilmeleri altında burkulma sorunu yaşanmaması için eğilme etkisinin az olduğu 

dairesel kesitler tercih edilirler. Betonarme silolarda ise daire, kare, dikdörtgen ya da 

çokgen kesitler kullanılabilmektedir. Ancak; en uygun kesitin daire olduğu 

belirtilmelidir. Dairesel kesitli silolarda silo yan duvarları sadece çekme 

kuvvetleriyle zorlanır. Dolayısıyla kare ya da dikdörtgen kesitli silolara göre daha 

küçük gövde kalınlıkları seçilebilir. Daire kesitli silolara ön gerilme verilebilmesi de 

avantaj oluşturur. Dairesel betonarme siloların imalatı için gerekli eğrisel kalıbın 

imalat zorluğu ve yüksek maliyeti dikkate alınmalıdır.  

Çokgen silolarda da kenar sayısının artmasından ötürü kalıp maliyetleri 

önemli ölçüde artar. Siloların yükseklikleri uygun zeminlerde 40 m.'ye kadar 

çıkabilir. Betonarme silolarda genellikle kayar kalıp tekniği kullanılarak 

yapıldığından silo yüksekliğinin seçiminde kullanılacak kayar kalıp tekniği de göz 

önüne alınmalıdır.  

The European Steel Design Education Programme 2006 (Avrupa Çelik 

Tasarımı Eğitim programı)’na göre silo duvarı malzemesi, silonun şekli ve ebatı ile 

boşaltma esnasında oluşan akımın şekli tasarımda önemli etkendirler. Bu nedenle bu 

etkenler aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır. 

Silonun şekli ve boyutları silonun depolama hacmi, boşaltma debisi ve 

boşaltma şekli, depolanacak malzemenin özellikleri, tesis için öngörülen alan ve 

ekonomik kriterlerler gibi parametrelere göre değişebilir. Genellikle silolar dik 

duvarlı, düz tabanlı ya da huni tabanlı olarak inşa edilirler. Daire kesitli olmakla 

birlikte kare ya da dikdörtgen kesitli olarak inşa da edilebilirler. Ayrıca tekil ya da 

grup olarak inşa edilebilirler. Belirli bir depolanacak hacim için düz tabanlı siloların 

yüksekliği huni tabanlı silolara göre daha az olmaktadır.   

Silo büyüklüğü denilince genellikle 3 değişik kıstas dikkate alınır. Bunlar:  

− Doldurma debisi  



 

− Boşaltma debisi ve  

− Depolanacak maksimum malzeme miktarı  

 Yüksek boşaltma debisine erişmek için daha dik huni tasarlanmalıdır. Düz 

tabanlı silolar genellikle depolama zamanının uzun olduğu ve boşaltma debisinin çok 

yüksek olmadığı durumlarda tercih edilirler.   

Geçmiş yıllarda silolar betonarme olarak yapılmaktaydı ancak günümüzde 

daha çok çelik silolar inşa edilmekte ve tercih edilmektedir. Çelik siloların yerinde 

yapılan betonarme silolara göre temel avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Carson 

ve ark.1993): 

− Küçük ve orta kapasiteli silolar fabrika ortamında üretilebilirler. 

Dolayısıyla montaj süresi çok kısa olabilmektedir.  

− Civatalı bağlantılar kullanılarak demonte edilerek başka yerde kullanımı 

mümkün olabilmektedir.  

Buna karşın çelik silolarda aşağıdaki dezavantajlardan bahsedilebilir: 

− Korozyona karşı bakım ve önlem alınmalıdır. 

− Aşınmayı önlemek için astarlama gerekebilir. 

− Çelik duvarlarında sıcaklık farkından ötürü oluşabilecek yoğuşma 

hububat ya da şeker gibi gıda maddelerini bozulmasına neden 

olabilmektedir.  

Silonun yapı malzemesi silonun şekline bağlı olabilir. Silo duvarı hem 

düşey ham de yatay kuvvetlere maruz kalır. Düşey kuvvetler silo içerisindeki 

malzeme ile silo duvarı arasında oluşan sürtünme kuvvetinden dolayıdır. Yatay 

kuvvetler ise malzemenin yanlara uyguladığı itme kuvvetlerinden kaynaklanır.  



 

Betonarme silolar basınç oluşturan düşey kuvvetleri kolaylıkla taşıyabilirken betonda 

çekme kuvvetlerinin oluşmasına neden olan yatay itmeye karşı daha emniyetsiz 

olurlar. Çelik silolar ise daha çok düşey kuvvetler sonucunda oluşabilecek 

burkulmaya karşı hassasiyet gösterir. Çevresel çekmeye karşı ise daha 

dayanıklıdırlar. Belirli bir derinlik değeri aşıldığında yatay basınçtaki artış ihmal 

edilebilecek düzeyde olduğundan betonarme silolar derin silolar için daha avantajlı, 

sığ silolar için ise çelik malzemenin daha uygun olduğu söylenebilir (ESDEP 2006).   

 

  Silo çeperlerinde oluşan kuvvetlerin hesaplanması için değişik teoriler ya da 

ampirik yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunların pek çoğu herhangi bir derinlikte çevre 

boyunca oluşan basıncın üniform olduğu kabul edilir. Gerçekte her zaman bir miktar 

üniform olmayan dağılımdan bahsedilebilir. Bunun nedeni olarak da duvarlardaki 

kusurlar, doldurma esnasındaki eksantrisite ile boşaltma kapağındaki eksantrisite ve 

malzeme tanecikleri arasındaki değişkenlikler gösterilebilir.   

Silo çeperlerine uygulanan basınç depolanan malzemenin sükunet halinde 

olmasında ve hareketli olması durumlarında (doldurma ve boşaltma) farklı değerlere 

ulaşır. Akış başlangıcında basınç değişir ve belirli bölgelerde, lokal olarak, geçici bir 

süre oldukça yüksek değerlere ulaşır. Araştırmalar boşaltma esnasında iki tür yüksek 

basınç oluştuğunu tespit etmişlerdir. Bunlardan birincisi boşaltma başlangıcında 

oluşan ve sadece huni içerisinde önemli olan tepme basıncıdır. İkinci önemli lokal 

basınç ise malzemenin akış esnasında silo duvarlarındaki düzensizliklerden dolayı 

oluşan malzeme içerisindeki gerilmenin yeniden dağılımıdır (Rotter 2001). 

 

 

 

 



 

3. MATERYAL ve METOT 
 
 
 
 
3.1 Giriş 
 
 

Tezin amacının Eurocode temel alınarak çelik silo tasarımı ile ilgili Türkçe 

kaynak boşluğunun doldurulmasına katkı sağlamak olduğu belirtilmişti. 

Şartnamelerde konunun felsefesine fazla değinilmemekte sadece tasarım, yapım ve 

kullanıma yönelik asgari kurallar belirtilmekte olduğundan konuya ilişkin tafsilatlı 

açıklamalardan kaçınılmaktadır. Silolarla ilgili olarak yabancı şartnamelerde yüklerin 

nasıl hesaplanmasını gerektiğine ilişkin kurallar bulunmakla birlikte bu kuralların 

nelere dayandırıldığı konusunda bilgi veya açıklama bulunmamaktadır.  

Konuya ilişkin diğer literatüre bakıldığında ise çalışmaların büyük 

bölümünün silolarda meydana gelen akımlar ve akım problemleri ile oluşması 

öngörülen akım şekline göre tasarımın nasıl yapılması gerektiği, çelik silolarda 

burkulma ve bunu önleme yolları ve sıklıkla karşılaşılan tasarım, yapım, kullanım ve 

bakım hatalarına ilişkin bilgilerden oluştuğu görülmüştür.  

Bundan sonraki bölümünün tasarıma ilişkin minimum kuralların 

belirlendiği şartname formatı şeklinde oluşması öngörüldüğünden oradaki konu 

bütünlüğünün bozulmamasını ve halihazırda uzun olan konunun dağılmadan anlaşılır 

bir şekilde sunulabilmesini teminen önceki paragrafta belirtilen ve silonun ayrılmaz 

parçasını oluşturan konulara çok kısa olarak bu bölümde değinilmesi uygun 

görülmüştür.  

 
3.2 Silo Nedir? 
 
 

Silolar taneli malzemelerin uygun koşullar altında depolanmasına olanak 

veren özel bir yapı çeşididir. İleride değinilecek teknik tanımı ve detayları şimdilik 



 

bir kenara bırakılırsa silonun tanımına ilişkin birbirine benzeyen aşağıdaki ifadelere 

rastlamak mümkündür.  

Hububat ya da tahıl olarak adlandırılan buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, 

pirinç vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir 

biçiminde ambar (Türk Dil Kurumu, TDK Güncel Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr). 

Genellikle silindir formlu, yüksek, betonarme, çelik ya da ahşap kule. 

Küçük silolar bazen etrafı spiral olarak sarılmış kablolardan oluşan üzeri çimento ya 

da gunite (püskürtme beton) ile kaplı parçalardan oluşur. Betonarme yüksek silolar 

kayar kalıplarla yapılabilir (Scott, John S., Dictionary of Civil Engineering). 

Buğday, mısır, soya fasulyesi, arpa, ayçiçeği ve serbest akışa sahip 

ürünlerin depolandığı genellikle yukarıdan doldurulan ve aşağıdan boşaltılan 

depolardır (http://www.dehsetiler.com). 

Tahıl, yumru, kök gibi ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, 

genellikle silindir biçiminde ambar (http://www.halici.com.tr/sozluk/Sozluk.aspx).  

Her ne kadar yukarıdaki silo tanımlarında hububat ön planda olsa da teknik 

olarak bakıldığında hububat yanında yem, çimento, tuz, cevher, kömür gibi homojen 

kuru maddeleri saklamak için kullanılan depolara silo denilmektedir. Bu çalışmada 

daha çok kullanımı yaygın olan hububat siloları üzerinde durulacaktır. Günümüzde 

silolar genellikle çelik konstrüksiyonlu olarak yapılmaktadır ancak; betonarme, ahşap 

ve ender durumlarda alüminyum ve diğer malzemelerden yapılan silolara rastlamak 

mümkündür.  

Siloların kesitleri ekonomik olmasından dolayı genellikle dairesel olur, 

ancak yapım kolaylığı gibi bazı nedenlerle dikdörtgen ya da çokgen kesitli silolar da 

yapılmaktadır. 

 
 
 



 

3.3 Silolarla İlgili Terimler ve Tarifler 
 

 
 

Bu bölümde TS 12973-Silolar-Tahıl Depolama-Terimler ve Tarifler’e göre 
tahıl depolamanın tarif ve kapsamı belirtilecek, ayrıca silo tanımı ile tipik bir silonun 
bölümlerinin anlaşılmasının yararlı olacağı düşünüldüğünden kısa açıklamalar 
yapılacaktır.  
 
Muhafaza  

Depolama öncesi depolarda sağlıklı bir depolama için gerekli ön önlemlerin 

alınmasından başlayarak depolama süresince, depolanan ürünün miktar ve kalite 

yönünden bir değişime uğramaması için gerekli bütün önlemlerin alınması 

 
Depolama 

Çeşitli ürün, mamul madde vb.‘nin çeşitli amaçlarla değerlendirilmesine kadar, bir 

plân dahilinde belli depolarda çeşitli şekillerde depolanması 

 
Depolama çeşitleri  

Depolama, değişik şekillerde yapılabilmektedir.  

− Açıkta depolama  (şekil 3.1) 

− Kapalı depolama (silo) 

 

 

 

 
 

Şekil 3.1 Modern açık yığın depolama ünitesi 
 

 



 

 
Çelik silo (düşey kapalı depo) 

Taneli ürün olan hububat, baklagil vb. ürünlerin, değer kaybına uğramadan uzun 

süreli depolanmasına imkân verecek şekilde daire kesitli tek veya bunların bir araya 

gelmesiyle meydana gelen düşey olarak çelikten inşa veya imal edilmiş, depolanan 

ürünün rahat giriş-çıkışına ve kontrolüne, arıza oluşması halinde ilâçlama, 

havalandırma, temizleme, yağlama ve nakil şeklinde müdahaleye sınırlı veya tam 

olarak imkân veren tesisler.  

 

Siloların yapı elemanları ile ilgili terim ve tarifler: 

 
Araç kaldırıcı  

Siloya depolanmak üzere araçlarla getirilen ürünlerin, araç üzerinden tremiye 

dökülmesini sağlamak için araçların belli bir açıda kaldırılmasına yarayan cihaz . 

 
Siloya ürün alım ünitesi  

Depolanmak amacıyla siloya gelen ürünün boşaltıldığı, alt konveyörlere aktarıldığı 

alım ünitesi. Demiryolu ve karayollarına yönelik olarak kullanılır.  

 
Makina binası  

Siloda kullanılan elevatör borularının, pnömatik cihazların, kompresörlerin, 

seperatörlerin vb.’nin bulunduğu bölüm. 

 
Güç, kumanda ve makina bölümü  

Silo cihazlarının kullanıcılar tarafından otomatik veya yarı otomatik olarak kumanda 

edildiği bölüm. 

 
Alt konveyör  

Tremiye dökülen ürünü, kuyuda depolamak amacıyla elevatöre veya silo kuyusu 

içindeki ürünü boşaltmak amacıyla elevatöre götüren cihaz. 

 
Elevatör  

Silo kuyusunda depolanmak üzere tremiden alt konveyör vasıtasıyla gelen ürünü silo 

kuyusu üstüne ulaştıran cihaz. 

 



 

Silo içi kantar (tumbalı baskül) 

Silo kuyularına giren, çıkan ve silo kuyuları arası transferlerde ürün miktarının 

belirlenmesi için tartma işlemini yapan cihaz.  

 
Silo içi akış boruları  

Elevatör aracılığıyla silo kuyusu üstüne gelen ürünü, silo içi kantar, silo kuyusu ve 

üst konveyöre iletme özelliğine sahip olan boru. 

 
Üst konveyör  

Elevatör, silo içi kantar veya silo içi akış borularından aldığı ürünü silo kuyusuna 

götüren cihaz. 

 
Silo kuyusu  

Taneli ürün olan hububat, baklagil vb. ürünlerin TS 4353 ISO 6322-1 ve TS 4294 

ISO 6322-2’de yer alan kurallara uygun olarak, değer kaybına uğramadan, uzun 

süreli depolanmasına imkân verecek şekilde çokgen, dörtgen, üçgen ve daire kesitli 

düşey betonarme ve çelikten inşa veya imal edilmiş, depolanan ürünün rahat giriş-

çıkışına ve kontrolüne, arıza oluşması halinde ilâçlama, havalandırma ve transfer 

şeklinde müdahaleye sınırlı veya tam olarak imkân veren birim.  

 
Toz toplama sistemi  

Ürünün tremiden girişinden itibaren akışı sırasında ortaya çıkan toz, kavuz vb. 

maddelerin çevreye ve siloya zarar vermemesi için boru, fan ve detanjörden oluşan 

ünite. 

  
Sıcaklık izleme sistemi  

Silo kuyusunda depolanan ürünün sıcaklığını sürekli olarak ölçerek izleme imkânı 

sağlayan sistem. 

 
Sıcaklık algılayıcısı  

Silo kuyusunda depolanan ürünün değişik derinliklerindeki sıcaklığının ölçülebilmesi 

için silo kuyuları içine düşey tespit monte edilmiş ve üzerinde belli aralıklarda 

sıcaklığa duyarlı algılayıcıların bulunduğu özel kablolar.  

 
 



 

Sıcaklık göstergesi 

Silo kuyusunda depolanan ürünün değişik derinliklerindeki sıcaklığının ölçülebilmesi 

için silo kuyuları içine düşey olarak monte edilmiş sıcaklık algılayıcısından gelen 

ürün sıcaklığını göstermeye yarayan cihaz.  

 

Havalandırma fanı  

Silo kuyularında depolanan üründe, sıcaklık ve rutubet değişikliklerinin sebep 

olacağı hasarları gidermek amacıyla sıcaklık ve rutubetteki değişmeleri en aza 

indirmek için ürün yığını içine emme veya basma yoluyla uygun şartlarda hava 

verme işlemini yapan cihaz. 

 

Soğutma cihazı  

Silo kuyularında depolanan üründe, sıcaklık ve rutubet değişikliklerinin sebep 

olacağı hasarları gidermek amacıyla sıcaklık ve rutubetteki değişmeleri en aza 

indirmek için ürün yığını içine dış hava şartlarına bağımlı kalınmaksızın soğutulmuş 

hava verme işlemini yapan cihaz.  

 
Otomatik ilâçlama cihazı  

Silo kuyusunda depolanan ürüne haşere bulaşması halinde, ürünün aynı silo 

kuyusuna veya başka bir silo kuyusuna taşınması sırasında ürün içine ilaç tabletlerini 

otomatik olarak bırakan cihaz.  

 
Sevk (ihraç) tankı  

Silo kuyularından çıkan ürünlerin, karayolu veya demiryolu araçlarına yüklenmek 

üzere depolandığı birim.  

 
Baskül  

Silolara giren ve çıkan ürün miktarının belirlenmesi için tartma işlemi yapan cihaz.  

 
Hacim ölçme cihazı  

Silodan çıkan ürünü taşıyacak olan araçların istiap haddine göre ürün yüklemesini 

sağlayan cihaz.  

 
 



 

Ayırıcı (temizleme, eleme ve boylama cihazı) 

Hububat ve diğer taneli ürünlerin içinde bulunan yabancı maddelerin ayrılması, 

tohumluk ıslahı için zayıf tanelerin ayrılması, tohumluk hububat ve diğer tohumluk 

ürünlerin içindeki istenilmeyen tohum ve tanelerin ayrılması veya taneli ürünlerin 

tane iriliklerine göre boylama işlemini yapan cihaz.  

 
 
 
3.4 Silolarda Çalışma Prensibi 
 
 
 

Kamyon ya da traktör römorklarıyla getirilen hububat tane çapı, nem oranı 

gibi gerekli testlerin yapılmasını müteakip kantarda tartılır ve ağırlığı tespit edilen 

malzeme silolanmak üzere tiremi bölümüne getirilir (malzeme demiryolu ile 

geliyorsa demiryolu raylarının alt bölümündeki tiremi bölgesine getirilir) ve tiremiye 

boşaltılır. Burada araç kaldırıcı ile kaldırılan araçtaki malzeme tiremi vasıtasıyla alt 

konveyörlere aktarılır. Alt konveyör gelen malzemenin silo kuyusunda 

depolanmasını sağlamak için elavatöre götürür. Elevatöre gelen malzeme silo 

kuyusunun üstünde bulunan üst konveyörlere taşınır ve buradan hangi kuyuya 

aktarılmak isteniyorsa o kuyuya üst konveyörlerle taşınır. Silo kuyusu üstündeki 

kapak aracılığıyla gelen malzeme kuyunun içerisine serbest düşme ile yerleştirilir. 

Kuyunun içerisinde genellikle farklı seviyelerde sıcaklık ve içeride yükselen 

malzeme miktarını algılayan sensörler bulundurulur. Ayrıca sıcaklık ve rutubet 

değişikliklerinin neden olacağı hasarları gidermek amacıyla emme ya da basma 

yoluyla kuyu içerisine hava veren havalandırma fanları ve ürün yığını içine 

soğutulmuş hava veren soğutma cihazı bulunur. Çok sık kullanılmamakla birlikte silo 

kuyularına giren, çıkan ve silo kuyuları arasındaki transferlerde taşınan malzeme 

ağırlığını tespit etmeye yarayan tumbalı baskül mevcuttur. Silo cihazlarının kumanda 

edildiği güç ve kumanda bölümü ile silo kuyularından çıkan ürünlerin, karayolu veya 

demiryolu araçlarına yüklendiği ihraç tankı da bulunur. Tipik bir hububat silosu akış 

şeması şekil 3.2’de görülmektedir. 

 
 
 



 

 
 

Şekil 3.2 Çelik silo iş akış şeması 
 
 
 
 
3.5 Hububat Depolama Kuralları 
 
 

 
Hububatlarla ilgili olarak tavsiye niteliğinde aşağıdaki kurallardan 

bahsedilebilir (http://www.mafa.se/meny_gb.htm). 

 

− Daha yüksek doluluk oranı elde edebilmek için çatı eğiminin yüksek 

olması tercih edilmelidir. 30º lik çatı eğim açısı hububat depolamakta 

kullanılan çelik silolar için uygun kabul edilebilir. Bu açı ile silo ağzına 

kadar dolsa bile çatıya hububat yükü gelmemekte, boşluk kalmaktadır. 

Boşluk sayesinde silo çatısıyla hububat temas etmediğinden silo içi ve 

dışı arasındaki sıcaklık farkından dolayı yoğunlaşma ve iç yüzeyde 

nemlenme oluşmaz. Ayrıca çatıya havalandırma bacaları konularak doğal 

hava sirkülasyonu sağlanmalı ve doğal havalandırma yapay 

havalandırmalarla desteklenerek hububatın uzun süre depolanması 

sağlanmalıdır (Dehşetiler Makina Çelik Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. 

web sitesi). 



 

 

− Çatı üst kısmındaki boşluk sayesinde havalandırma sağlanarak yoğuşma 

önlenecek ve hububatın daha uzun sürelerde bozulmadan saklanmasına 

olanak sağlanacaktır. 

 

− Kütlesel akım şartının sağlanması halinde silo alttan boşaltıldığında 

ayrışma olmayacak, siloya ilk giren malzemenin ilk olarak çıkması 

sağlanacak ve sürekli olarak homojen malzeme alınması sağlanacaktır.  

 

− Silo cidarını oluşturan düz yüzeyli çelik plakaların birleştirilmesinde 

kullanılan vidaların yuvarlak başlı olması sağlanmalıdır ki vida 

etrafındaki malzemelerin akıcılıkları bozulmasın. 

 

− Silo büyükçe bir hortum aracılığıyla doldurulmalıdır ve dolum esnasında 

malzemenin kesitin her noktasında eşit yükselmesi sağlanmalıdır. 

 

− Huninin eğiminin yüksek olması tam boşalmanın sağlanmasına yardımcı 

olacaktır. 

 

− Huni ve konveyörler tanelerin zarar görmesini önleyecek şekilde 

tasarlanmalıdırlar. 

 

− Hunilerde kütlesel akım yerine çekirdek akımının oluşması halinde iri 

taneler silo ortasında toplanarak önce siloyu terk edecekler diğer ince 

taneler ise ya silo tabanında kalacak ya da silodan son çıkan malzeme 

olarak kalacaklardır. Dolayısıyla malzemenin homojenliği kalmamış 

olacaktır (şekil 3.3). 

 

 



 

 

a) Kütlesel akım    b) Çekirdek akımı 
 
 
 

Şekil 3.3 Kütlesel akım ve çekirdek akımının karşılaştırılması 
 
 
 

− Silo içerisindeki köşelerden ve malzemenin cazibe yoluyla akmasını 

engelleyecek düzensizliklerden kaçınılmalıdır. 

 

− İçeriye konulan malzemeler toz ve benzeri yabancı maddelerden filtreler 

yardımıyla temizlenmelidir. 

 

Yukarıda belirtilen uyarılardan anlaşılacağı üzere iyi bir silo dizaynı sadece 

yapısal tasarımı kapsamamakta aynı zamanda silolanan malzemenin çürüyüp 

bozulmasını önleyecek ya da minimum düzeyde tutacak şekilde olmalıdır. Ayrıca 

silo içerisindeki akım ilk giren malzemenin ilk olarak çıkmasını temin edecek şekilde 

olmalıdır (first in-first out). 

 
 
 
 
 



 

3.6 Silolarda Akım Şekilleri  
 
 
 

Uygun silo dizaynı ile olası akım problemlerinden kurtulmak mümkündür. 

Dışarıdan müdahale cazibe yolu ile yerçekimi etkisinde silonun boşaltılması kolay ve 

ekonomik bir yoldur. Silo tabanında huni oluşturarak bu sağlanabilir. Alttaki huni 

şekli silodan malzeme alımı esnasında malzemenin huni ağzına doğru yönlenmesini 

ve yaklaşmasını sağlar. İşte bu gerçek hunilerle ilgili pek çok sorunun sebebini teşkil 

eder. Düzensiz akım, ayrışma, silo içerisinde malzeme kalması, malzemenin 

bozulması ve çürümesi, malzemenin ani akımı sonucu oluşan sarsıntılar ve 

titreşimler ya da malzemenin hiç akmaması bunlardan bazılarıdır. 

 

Bu tür problemlerin çözümü çoğu zaman deneme-yanılma yolu ile ve silo 

davranışına hakim uzmanlar yardımıyla bulunabilir. Elbette tasarımın depolanacak 

malzemenin ölçülebilir özellikleri kullanılarak yapılması bu türden problemlerin 

yaşanmamasını sağlayabilir. Malzemenin akım özellikleri silonun geometrisini 

belirlemelidir. Bu güçlükler dikkate alındığında kolay silo dizaynının mümkün 

olmadığı ve sıradan bir silo kavramının olamayacağı söylenebilir. Yapım 

aşamasından sonra ortaya çıkabilecek ve beraberinde pek çok sıkıntı ve ekonomik 

maliyeti getirecek uygunsuz durumlarla karşılaşmamak için daha detaylı açıklanacak 

olan akım, akım köprüsü oluşumu ve ikmal (besleme) kavramlarının iyi anlaşılması 

ve dizayn esnasında önemle dikkate alınmaları gerekmektedir. 

 

Akımla ilgili herhangi bir problemin olup olmayacağını malzemenin akım 

şekli belirler. Siloda iki önemli akım tarzı gözlemlenebilir. Kütlesel akım ve çekirdek 

akımı.  

 
 
 
3.6.1 Kütlesel akım  
 
 

Bu tür akımda silonun alt kısmından malzeme alınmaya başladığı anda silo 

içerisindeki bütün kütle hep birlikte hareket eder (şekil 3.4). Bu akım türünün 

karakteristikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.  



 

 

− İlk giren ilk çıkar (first in-first out) 

− Çok az ayrışma 

− Sabit akım ve iyi kontrol edilebilir boşaltma kapasitesi 

− Bozulma, çürüme ve tanelerin cidarlara yapışıp kalması yok denecek 

kadar az 

− Bileşimi belirli akıcı ve homojen malzeme 

− Bazı durumlarda siloda sarsıntı ve aşındırıcı malzeme kullanılması 

durumlarında silo cidarlarının aşınması gibi dezavantajlardan bahsedilse 

de silo içerisindeki hızın yavaş olması nedeniyle genellikle bir problem 

oluşturmaz. 

 

 

 
Şekil 3.4 Bütün malzemenin hareket halinde olduğu kütlesel akım 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.6.2 Çekirdek akımı  
 
 
 

Bu akımda malzeme silonun kesitinin orta kısımdan akar ve kenarlarda bazı 

bölümlerde sabit kalan (ölü) bölgeler oluşur ve aşağıdaki sorunların oluşmasına 

neden olur (şekil 3.5): 

 

− Silo içerisinde belirli miktarda malzeme varken yeniden dolum yapılması 

halinde içerideki sabit malzemede bozulma ve çürüme görülebilir. 

 

− Silo birden fazla malzemenin depolanması için kullanılırsa malzemeler 

birbirine karışır, kirlenme ortaya çıkar. 

 

− Bazı durumlarda sabit kalan bölümler büyür ve malzeme çok küçük bir 

kanaldan akar bu kanala fare deliği de denir. Bu durumun daha ileri 

safhasında bütün akımın durması riski vardır. 

 

− Hareketsiz bölgelerin aniden yıkılması sonucunda kontrolsüz akım ve 

buna bağlı olarak kayda değer dinamik kuvvetler oluşabilir. 

 

Bu nedenlerle çekirdek akıma iri taneli,  serbest akımın sağlanabildiği, 

çürüme ve bozulma riski olmayan durumlarda izin verilebilir. 

 
Şekil 3.5 Malzemenin bir kısmının hareket halinde olduğu çekirdek akımı 



 

 
3.6.3 İstenilen akım 
 
 
 

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere hemen hemen tüm durumlarda kütlesel 

akım tercih edilir. Yani dizaynın kütlesel akımı garanti edilecek şekilde yapılması 

uygun olur. 

 
 
 
3.6.4 Silodaki Akım Şeklini Etkileyen Parametreler 
 
 
 

Silodaki akım aşağıdaki parametrelere bağlı olarak değişir. 

 

− Huninin eğim açısı 

− Malzeme ile silo cidarı arasındaki sürtünme 

− Huninin şekli 

− Malzemenin içsel sürtünme açısı 

 

Genelleme yapmak gerekirse eğimi yüksek ve yüzeyleri düzgün huni ile 

kütlesel akım garantilenmiş olur. Duvar yüzeylerinin düzgün (pürüzsüz) olması ve 

köşelerin yuvarlatılmış olması kütlesel akımı kolaylaştırır. Huni ağzının kanal 

şeklinde olması da dikdörtgen ya da yuvarlak ağza göre bir avantaj oluşturur. 

 

 
 
3.6.5 Kütlesel akım dizaynı 
 
 
 

Kütlesel akım oluşturacak huni dizayn prosedürü aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

1. Malzemenin iç sürtünme açısı ölçülür 

 

2. Duvarla depolanacak malzeme arasındaki sürtünme katsayısı ölçülür 



 

 

3. Bu verilere dayanarak uygun huni şekli seçilir ve grafikler kullanılarak 

kütlesel akım açısı hesaplanır. 

 

Son maddede pratik bir çözüm bulunamazsa kaplama, yüzey astarlama ya 

da düşük sürtünme katsayısı olan değişik bir malzeme seçilerek çözüme devam 

edilebilir. Bu olanaklı değilse vibrasyon ya da havalandırma uygulanır ya da huni 

yapımından vazgeçilir. 

 
 
 
3.6.6 Akım köprüsü 
 
 
 

Malzemenin yerçekimi etkisiyle serbest akabilen (kohezyonsuz) bir 

malzeme olması, akım köprüsü oluşmasını engeller. Buna örnek olarak nemli 

olmayan, taneleri yuvarlak ve yaklaşık olarak aynı büyüklükte olan kum 

gösterilebilir. Ancak, salt malzeme ismi akım özelliklerinin belirlenmesi için yeterli 

olmayıp diğer şartlar da önemli rol oynamaktadır. Pek çok malzeme kohezyonlu 

olduğundan taneler birbirlerine yapışır ve serbest akımı engeller. 

 

Aslında akım esnasında silo içerisinde sürekli olarak akım köprüleri 

oluşmaktadır (şekil 3.6 ve 3.7). Ancak, problem akıma ihtiyaç duyulduğu anda 

köprülerin yıkıl(a)mamasıyla ortaya çıkar. Köprülerin yıkılıp yıkılmaması da 

aşağıdaki faktörlere bağlıdır. 

 

1. Köprünün mukavemeti 

 

2. Köprüye etkiyen kuvvet 



 

 
 

Şekil 3.6 Akım köprüsü oluşumu 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 3.7 Akım köprüsü ve kritik çap 

 

 

 



 

3.6.6.1 Köprünün mukavemeti 

 

Silo içerisindeki malzeme, daha üstteki malzeme tarafından sıkıştırılır 

(basınca maruz bırakılır). Silo içerisindeki bu basınçtan dolayı malzeme dayanım 

kazanır. Bu yapı kartopu ile kuru kumdan yapılmış kum topunun karşılaştırılması 

gibidir. Bilindiği üzere ikinci durum mümkün değildir. Siloda depolanan malzemenin 

dayanımı aşağıdaki faktörlere bağlıdır: 

− Malzeme bileşimi 

− Tane büyüklüğü ve granülometrisi 

− Malzemeye etkiyen basınç 

− Nem oranı 

− Sıcaklık 

Pratikte özellikle son faktör önemlidir. Köprünün mukavemetini 

hesaplamak için öncelikle malzeme dayanımının gerilmenin fonksiyonu olarak 

ölçülmesi gerekmektedir. Buradan değerlerin ölçülerek yerinde tespit edilmesinin 

önemi ve bu değerlerin sürekli olarak değişim gösterebileceği anlaşılmış olmalıdır. 

 
 
3.6.6.2 Köprüye etkiyen kuvvet 

 

Malzemenin silo dışına akabilmesi için tanelerin bağlayıcılığından oluşan 

dayanımın yenilmesi gerekmektedir. Silonun kapalı olduğu durumda oluşan akım 

köprülerinin mukavemeti silonun ağzı açılınca oluşan yerçekimi kuvvetinden 

küçükse kalıcı köprüler oluşmayacak ve akım sorunsuz bir şekilde devam edecektir. 

Bu nedenle özgül ağırlığı düşük olan malzemelerin akım köprüsü oluşturma ihtimali 

daha yüksektir. 

Kalıcı akım köprülerinin oluşup oluşmaması aşağıdaki etkenlere bağlıdır: 

− Malzemenin özgül ağırlığı 



 

− Silonun şekli 

− Duvarın sürtünme katsayısı 

− Malzemenin iç sürtünme açısı 

− Malzeme kohezyonu 

Bu parametreler bilinirse ya da ölçülebilirse huninin kritik çapı 

hesaplanabilir. Akım köprüsünün oluşmaması için seçilecek çap değeri kritik çaptan 

daha büyük bir değer olmalıdır. 

 
 
3.7 Silolardaki Hatalar 
 
 
 

Silolarında görülen hatalar diğer endüstriyel yapılardan daha sıklıkla 

karşılaşılan bir durumdur ( Jenkyn, RT, Goodwill D.J., 1987). Bu hatalar bazen 

silonun tamamen yıkılması şeklinde kendini gösterir bazen de betonarme gövdede bir 

çatlak ya da çelikte oluşan bir çentik, bir deformasyon şeklinde kendini gösterebilir. 

İkinci kategorideki hatalar fark edilmediğinde genellikle operasyonel veya 

güvenlikle ilgili bir sorun oluşturmazlar. Çünkü ortada tespit edilmiş bir sorun 

bulunmamaktadır(!). Bu gruptaki hasarlar her ne kadar mevcut halleriyle ciddi 

sorunlara neden olmasa da büyük sorunlara neden olmaları kuvvetle muhtemel 

olduklarından gerekli önlemler zamanında alınmalıdır. Silolarda özellikle yıkımla 

sonuçlanan hataların sosyal ve hukuksal boyutlarının yanı sıra ekonomik boyutu da 

küçümsenemeyecek kadar büyüktür. Üretimin durması, sistemin yeniden faaliyete 

geçmesi için gerekli zaman ve para, silo yakınında bulunan personelin hayatının 

tehlikede olması, tasarımcı ve yapımcıların yasal sorumlulukları gibi.  

 

Silolarda ortaya çıkan sorunlara bakıldığında bunların 4 temel nedenden 

kaynaklandığı görülebilir. Şöyle ki: 

 

− Tasarım 

− Yapım 

− Kullanım 



 

− Bakım’dır. 

 

Bu temel nedenlerin her biri ile ilgili örnekler ve açıklamalar kısaca 

belirtilecektir. 

 

 
 
3.7.1 Tasarım hataları 
 
 
 

Silo tasarımı özel bir konu olduğundan tasarımcının bu konuda tecrübe sahibi 

olması bir zorunluluktur. Bununla birlikte, imalat ve kullanım konularında da 

tecrübeli olması çok önemlidir. Öncelikle siloda depolanacak ya da silolanacak 

malzemenin akım özelliklerine hakim olmalıdır. Bunu yanı sıra akım kanalı 

geometrisi, statik basınç dağılımı, fare deliği oluşumu, siloda kendiliğinden oluşan 

vibrasyon ve dinamik etkiler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmalıdır. Ayrıca 

üniform olmayan yükler, termal yükler ve elemanların üretiminden kaynaklanan 

ölçülerdeki uyumsuzlukların da tasarımda dikkate alınması gerekmektedir. Tasarımcı 

eksik bilgilendirme, el kitaplarında belirtilen öneriler ve “bu hep böyle yapılır” 

sendromlarına karşı nerede ne kadar temkinli olacağını bilmelidir (Carson, John W., 

2000). 

 

Tasarımın kriterleri belirlendikten sonra (silo kapasitesi, yapı malzemesi, 

yapılacak yerle ilgili bilgiler vb.) yük kombinasyonları, yüklerin toprağa nasıl 

aktarıldığı, yapısal elemanlardaki birincil ve ikincil etkiler ile elemanların bağıl 

fleksibiliteleri konusunda tasarımcının konuya hakim olması beklenir (Carson, John 

W., Jenkyn, R.T., 1993). Tasarımda en kritik elemanın nasıl imal edileceği ve 

tasarımdan beklenenin alınıp alınamayacağı da iyi değerlendirilmelidir. Tasarımda 

ihmal edilen ve sıklıkla karşılaşılan 5 husus aşağıda açıklanmaktadır. 

 
1. Eksantrik Boşaltmadan Dolayı Oluşan Eğilme Etkileri:  
 

Genellikle yapılan kabullerde bu etkiler ihmal edilmektedir. Silonun 

boşaltıldığı noktanın silo simetri ekseniyle çakışmadığı durumlarda eğilme etkileri 



 

oluşmaktadır. Ayrıca, silonun birden fazla hunisi olduğu durumlarda ve işletme 

esnasında siloların simetrik kuvvet oluşumunu sağlayacak şekilde çalıştırılmadığı 

durumlarda bu tür etkiler oluşmaktadır. Silo içerisinde oluşan akım kanalının silo 

duvarı ile çakıştığı durumlarda silo çevresinde üniform olmayan dolayısıyla yatay ve 

düşey eğilme momentleri oluşumuna neden olan etkiler oluşur. Şekil 3.8’de böyle bir 

durum gösterilmekte olup çoğu zaman yapıldığı gibi sadece çevresel çekme 

kuvvetlerinin artırılmasıyla sağlıklı sonuç alınamaz. Oluşan eğilme momentleri de 

dikkate alınmalıdır (Blight G.E, 1990).  

 

 
 

 

 

 
 
 

Şekil 3.8 Dairesel siloda eksantrik boşaltma esnasında yük dağılımı 
 
 
 

Tasarımla ilgili dikkat edilecek hususlar şöyle sıralanabilir: 

 

− Silolar mümkün olduğunca merkezi doldurma ve boşaltmaya göre 

tasarlanmalıdır.  

 

− Eğer silonun eksantrik yüklemeye maruz kalma ihtimali varsa sistem 

üniform olmayan yükleme şartlarına göre analiz edilmelidir. 



 

 

− Uygunsuz tasarlanmış vida sürücü veya konveyör kullanılıyorsa ya da 

kısmen açılan sürgülü kapak kullanılması durumunda eksantrik 

boşaltma olacağından üniform olmayan yüklemeye maruz kalacaktır. 

 

− Siloda birden çok huni olması durumunda bu hunilerle ilgili eksantrik 

boşaltma dikkate alınmalıdır (bir huninin çalışıp diğerinin/diğerlerinin 

çalışmaması durumu). 

 

 

2. Silo İçerisindeki Düzensizliklerden Dolayı Oluşan Beklenmedik ve 
Asimetrik Basınçlar 

 
 

Silo içerisindeki kiriş, ters huni, karışım tüpü gibi simetriyi bozan 

elemanların olması durumunda yine asimetrik basınç dağılımı ve eğilme 

momentleri oluşur. 

 

Huni duvarına kaynakla birleştirilen kolonun duvarı zayıflatıp çentiğe 

neden olması durumunda silo içerisindeki basınç dağılımı değişecektir.  

 
 
3. Akım Türlerinin ve Malzeme Özelliklerinin İhmal Edilmesi 
 
 

Strüktürel olarak çekirdek akımına göre tasarlanan silonun içerisinde 

kütlesel akım oluşması (buna ilişkin basınç dağılımı şekil 3.9’da görülmektedir) 

veya silolanacak malzemenin özelliklerinin yeterince bilinmeden herhangi bir 

tablodan uygunsuz verilerin seçilerek öngörülenden farklı bir davranışın ortaya 

çıkması önemli tasarım hatalarındandır. Örnek olarak çelik bir siloda 

depolanacak malzemenin özellikleri tam olarak bilinmeden rasgele bir sürtünme 

katsayısı seçmek doğru olmaz. Bu katsayı malzeme nem oranına, tane 

büyüklüğüne, içerisindeki kül oranına, çeliğin cinsine ve yüzey yapısına bağlı 

olarak değişebilmektedir. Eğer silolanacak malzemenin özelliklerinin değişme 

ihtimali varsa tasarımın en olumsuz şartları kapsayacak şekilde yapılması 



 

gerekmektedir. Eğer silodaki akım çok kararlı değilse malzeme özelliklerinde 

olabilecek küçük değişikliklerin ve özellikle huni iç yüzeyindeki malzeme 

yüzeyinin zamanla aşınmaya uğrayabileceği dikkate alınmalıdır. Malzeme 

özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan tablolardan alınacak değerlerin 

kullanılmasının her zaman risk içerdiği unutulmamalıdır. 

 

 

 

 
Şekil 3.9 Kütlesel akım ve çekirdek akımında basınç dağılımı 

 
 
 
 
4. Cıvata Bağlantılı Silolar ve Betonarme Silolarla İlgili Özel Durumlar 
 

 
Cıvata bağlantılı silolarda yükler belirli yollardan toprağa 

aktarıldığından 4 yaygın zorlama durumundan bahsedilebilir. Bunlar: vida 

kesmesi, net kesit gerilmesi, vida deliği yırtılması, delik etrafında yığılma. 

Bunlardan hangisinin en kritik olduğu konusu çeliğin akma dayanımı, kopma 

dayanımı, plaka kalınlığı, cıvatanın büyüklüğü, dayanımı, vida boyunca diş açılıp 

açılmaması, ne kadar hızlı döndürüldüğü gibi parametrelere bağlı olarak değişir. 

Hatta cıvata delikleri arasındaki mesafe ve cıvatanın kaç sıra yapıldığı da 

önemlidir (American Iron and Steel Institue, 1986). Betonarme silolarda ise 



 

durum biraz daha değişiktir. Bilindiği üzere beton basınca karşı dayanıklı fakat 

çekmeye karşı dayanıksızdır. Çelik çubukların konulma nedeni de çekme 

gerilmelerinin çelik tarafından karşılanılmasının sağlanması maksadıyladır. Tek 

sıra donatı yerleştirilmesi söz konusu çekme gerilmelerini karşılamada yeterli 

olsa bile eksantrik kanal oluşumuyla ortaya çıkacak eğilme momentlerini 

karşılamada yetersiz kalacak ve bu durum silonun çatlamasına neden olacaktır. 

Maalesef, betonarme siloların iç yüzeyleri eğilmeden dolayı oluşabilecek 

maksimum çekme gerilmelerinin oluştuğu yerlerdir. Bu durumun tespiti pratikte 

silonun içerisine girilmediği için pek mümkün değildir. Bu nedenle ancak 

yıkılma tehlikesi çok yaklaşınca, dışarıdan gözle görülen belirtiler ortaya çıkınca 

durum anlaşılmaktadır.  

 
 
5. Sıcaklık ve Nemle İlgili Değerlendirmeler 
 
 

Çelik siloların duvarları gün içerisinde genleşip hava soğuduğu 

zamanlarda büzülme eğilimindedir. Herhangi bir boşaltma olmaması halinde 

gündüz genleşmeden dolayı depolanan kohezyonsuz malzeme siloya 

yerleşecektir. Ancak yerleşen malzemenin tekrar eski haline dönmesi mümkün 

olmayacağından sıkışma ve buna bağlı olarak silo cidarlarında ilave gerilmeler 

oluşacaktır. Bu olayın sürekli tekrarlanması sonucunda termal genleşme 

oluşmaktadır.  

 

Benzer bir durum da silolanan malzemede olabilecek nemin taneler 

arasında taşınması sonucunda oluşmaktadır. Özellikle kütlesel akımın oluşmadığı 

dolayısıyla bir miktar malzemenin sürekli silo içerisinde kaldığı durumlarda 

nemlenme ya da bozulma sonucu oluşan genleşmenin taneler arasında taşınarak 

genleşmeye neden olması yaygın bir durumdur. Genleşen malzeme silo içerisinde 

yukarıya yükselemeyeceğinden duvarda ek yanal kuvvetlerin oluşmasına neden 

olmaktadır. 

 

 

 



 

3.7.2 Yapım hataları 
 
 
 

Yapım esnasındaki hatalar da oldukça sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. 

Kötü işçilik, yanlış malzeme kullanımı, yeterli donatı konulmaması, temelde kısmi 

oturma, yapım esnasında işin hızlandırılması veya maliyetin düşürülmesi için yapılan 

bilinçsiz değişiklikler bu türe örnek olarak verilebilir. 

 
 
 
3.7.2.1 Yanlış malzeme kullanımı 
 
 

 

Tasarımda öngörülen detay ve malzeme uygulaması çok önemlidir. Bu 

nedenle uygulama kontrolünün yapımın her aşamasında ve titizlikle yapılması büyük 

önem taşımaktadır. Kullanılan cıvataların çapı, boyu, dayanımı, donatı çapı, aralığı, 

duvar kalınlığı ve malzemesinin kontrol altında tutulması büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenlerle silo tasarımının ve yapımının tecrübeli, işini ciddiye alan kişi ve 

kurumlarca yapılması gerekmektedir. Yapım sırasında projeye uygunluğun kontrolü 

de önemlidir. 

 
 
 
3.7.2.2 Kısmi temel oturması 
 
 
 

Siloların temel tasarımı diğer yapılardan çok farklılık göstermez. Temelde 

kısmi oturma çokça görülen bir durum değildir. Ancak, böyle bir durumun oluşması 

halinde sonucu çok tehlikeli ve yıkıcı olabilmektedir. Çünkü siloların ağılık 

merkezinin yerden yüksekliği genellikle yerden kayda değer miktarda yüksektir. Bu 

nedenle temel tasarımının tecrübeli mühendislerce yapılması ve iyi bir kontrollük 

sürecinin olması çok önemlidir. 

 
 
 
 



 

3.7.2.3 İmalat aşamasında tasarımın revize edilmesi 
 
 
 

Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan değişiklikler bazen küçük bir 

detay olsa bile ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Özellikle silodaki akım türünün 

değişmesine neden olabilecek değişikliklere ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. İmalat 

aşamasında olması muhtemel değişikliklerin mutlaka tasarımcı ve yapımcı tarafından 

karşılıklı mutabık kalınarak yapılması büyük önem taşımaktadır. 

 
 
 
3.7.3 Kullanım hataları 
 
 
 

Normal koşullarda iyi tasarlanmış ve iyi yapılmış siloların uzun bir 

ekonomik ömrü olması beklenir. Ancak genel durum maalesef böyle olmamaktadır. 

Silolanan malzemenin akım özelliklerinin değişmesi, aşınmadan dolayı silo duvar 

malzemesinin özelliklerinin değişmesi ya da bir şekilde silo içerisinde patlamanın 

oluşması bu sorunların temel nedenlerini oluşturmaktadır.  

 

Siloya silonun tasarlandığı malzemeden farklı bir malzemenin konulması 

silo içerisindeki yük dağılımını, akım durumunu değiştireceğinden kemerleşme, fare 

deliği oluşumu gibi sorunlara neden olabilmektedir. Silodan malzemenin alındığı 

huni ağzında değişiklik yapılması veya sonradan siloya yapılan eklentilerin mutlaka 

uzman görüşü alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 
 
 
3.7.3.1 Kemerleşmenin veya fare deliğinin yıkılması, vibrasyon ve patlamaların                                        
oluşturduğu dinamik kuvvetler 
 
 

Siloda tasarlananın dışında bir malzemenin depolanması ya da depolanan 

malzemenin içeride değişikliğe uğrayarak akım özelliklerini yitirmesi sonucunda 

akımda ani kesintiler, kemerleşme ya da fare deliği oluşabilir. Bazen bu tür sorunlar 

kendiliğinden ortadan kalkabilir; genellikle de böyle durumlarda ciddi sorunlar 



 

yaşanmaz. Fakat bazen kullanıcının müdahil olmasını gerektirirler. Bu durumda 

kullanılan metodun ne olduğundan bağımsız olarak ciddi dinamik etkiler oluşması 

söz konusu olabilmektedir (Gurfinkel, G., 1988).  

 

Silolarda kendiliğinden oluşan vibrasyonlar da önemli ölçüde dinamik 

kuvvetlerin oluşmasına neden olmaktadırlar (Purutyan H., Bengtson K.E., Carson, 

J.W., 1994). 

 

Ayrıca muhtemel bir patlamaya neden olabilecek toz ya da alev alabilir 

gazların ortamdan uzak tutulması önemlidir. 

 
 
 
3.7.3.2 Akım durumundaki değişiklikler 
 
 
 

Malzemenin değişmesi ya da silo iç duvarının cilalanması, aşınması gibi 

durumlarda çekirdek akıma göre tasarlanmış silolarda kütlesel akım oluşabilir. Bu 

durumda özellikle huninin üst kısmında öngörülenden çok fazla basınç oluşur ve 

tehlikeli olabilir. Tersi durumun oluşması da muhtemel olmakla birlikte çoğu zaman 

kritik yükler oluşturmaz (şekil 3.10). Bu durumları önceden görebilmek ve gerekli 

tedbirleri alabilmek için silo iç yüzeyinin düzenli aralıklarla incelenmesi gereklidir. 

Cıvatalı bağlantılar varsa, özellikle huninin üst bölümünde cıvata etrafında 

dalgalanma, vidalar arasındaki bölümde çentik ya da yırtılma, vida deliklerinde 

büyüme olup olmadığı ya da yüzeyde sürtünmeden dolayı oluşabilecek aşınmalarla 

ilgili belirtiler gözlenmelidir.  



 

 
 
 

Şekil 3.10 Vidalı sürücü hatasından oluşan eksantrik boşalma 
 

 
 
3.7.3.3 Burkulma 
 
 
 

İçerisinde malzeme bulunan silolar boş durumdaki silolara göre burkulma 

riskine göre daha dayanıklıdırlar. Silolar bu tür risklere karşı içerisinde gaz ya da sıvı 

bulunan tanklara göre de daha dayanıklıdır. Çünkü burkulma esnasında tankların 

içerisindeki dışa doğru olan hidrostatik basıncın sabit kalmasına karşın silolarda 

durum biraz değişmektedir. Silo duvarının içeri doğru burkulması durumunda 

malzemenin dışa doğru uygulayacağı basınç artacağından burkulma etkisi 

azaltılabilmektedir. Dışa doğru olacak olan burkulmalarda ise yırtılma olacak ve bir 

miktar malzemenin dışarı çıkmasıyla basınç dağılımı açısından rahatlama olacaktır.  

 
 
 
3.7.4 Bakım hataları 
 
 
 

Silolardaki bakım kullanıcı tarafından ya da silo sahibi tarafından 

yapılabilmektedir. Genellikle 2 tür bakımdan bahsedilir. Birincisi düzenli olarak 



 

yapılması gereken duvarlardaki olası değişikliklerin gözlenmesi ve tamir işleri, akımı 

kolaylaştıran astarın bakımı yenilenmesi, çatı girişi, boşaltıcı, doldurucu bakımı vb 

çalışmalardır.  

 

İkinci grupta ise enerji açığa çıkmasının sağlandığı ve zorlanmaların 

deformasyonla yok edildiği noktaların gözlenmesidir. Çentik, çatlak, deformasyon, 

silonun eğilmesi vb. durumların gözlenerek gerekli tedbirlerin alınması önemlidir. 

 

Tehlike fark edildiğinde hemen uzman yardımına başvurulmalıdır. Bazı 

durumlarda genel kanıya göre hareket edilerek silo seviyesinin düşürülmesi gibi 

yanlış tedbirlerin alınması sonucunda problemin daha da ciddileşmesine neden 

olunabilmektedir. 

 

 
 
3.7.4.1 Paslanma ve aşınma 
 
 
 

Bu sorun özellikle aşındırıcı malzeme depolanması durumunda ve karbon 

çeliğinin nemli veya aşınmaya müsait atmosfer şartlarında kullanılması durumunda 

geçerlidir. Bazen paslanma ve aşınma ikisi bir arada etki gösterebilir ve bu durum 

silo cidarlarının kolaylıkla incelmesini sağlar. Bu nedenle genellikle üzeri kaplanmış 

çelik kullanılmaktadır. Kaplama ve buna ilişkin detaylar bu çalışmanın amaçları 

arasında yer almamasından ötürü sadece pratikte belirli bir kalınlıkta çinko kaplama 

(galvaniz) yapıldığından bu kaplamanın ömrünü artırmak için de üzerine mangan 

kaplama yapılmakta olduğundan bahsedilmesiyle yetinilecektir.  

 
 
 
3.7.4.2 Rutin inceleme yapılmaması 
 
 
 

Silolarda düzenli yapılacak incelemeler ya muhtemel hasarın önceden 

tahminine ve gerekli tedbirlerin alınmasına olanak sağlar ya da oluşacak hasarın 

boyutunu küçültür.  



 

 
 
 
3.7.4.3 Tespit Edilen Uygunsuzluklara Karşı Yanlış Tedbir Alınması 
 
 
 

Siloda meydana gelen yıkım sinyalleriyle karşılaşıldığında yapılan en 

yaygın davranış bunların göz ardı edilmesidir. Çünkü genellikle işletmeci kişiler bu 

uyarıların sebeplerini ve sonuçlarını bilmezler. Bu tür durumlarla karşılaşılması 

durumunda muhakkak uzman yardımına başvurulması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. TASARIM ESASLARI 
 
 
 
 
4.1 Giriş 
 
 
 

Bu bölümde EN 1991-4 Eurocode 1: Yapıların Projelendirme ve Etki 

Esasları, Bölüm:4 Silo ve Tank Etkileri temel alınarak çelik siloların tasarımına 

ilişkin yöntemler sunulacaktır. Çalışmanın konusunun Çelik Hububat Silolarının 

Tasarım Esasları olmasından dolayı ağırlıklı olarak bu özel duruma yer verilecektir. 

Çelik siloların tasarımı konusunda ülkemizde yeterli çalışma bulunmamasından 

dolayı değişik yabancı kaynaklardaki bilgiler de referans verilerek bu çalışmada yer 

almaktadır. Taneli malzemelerin modern korunma ve depolanma yeri olan silolara 

ilişkin temel prensipler ile silolardaki etkiler açıklanacaktır. Silolardaki etkilerin 

kapsamı sadece silolanan malzemenin etkilerini değil termal etkiler, temelde çökme 

ve rüzgar gibi değişik etkileri de kapsayacak şekilde geniş tutulacaktır. 

 

 
 
4.2 Kapsam ve Sınırlamalar 
 
 
 

Detaylı açıklamaların yapılacağı bundan sonraki bölümlere geçilmeden 

önce bu çalışmada tasarımı anlatılacak olan silolar için getirilen sınırlamaların 

yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

 

Silo kesitleri şekil 4.1’de belirtilen daire, kare, dikdörtgen veya düzgün 

altıgenle sınırlandırılmıştır. Etki itibariyle küçük değişikliklere neden olacak değişik 

kesitler de oluşacak etkiler hesaba katılarak kullanılabilir. 

 

hb, huni zirvesi ile eşdeğer yüzey arasındaki yükseklik ve 

dc, silo kesiti iç karakteristik boyutu (şekil 4.1a) olmak üzere aşağıdaki şartlar 

sağlanmalıdır. 



 

 

− hb/dc<10 

− hb<100 m 

− dc<60 m 

 

− Silonun dik duvarlı bölümü (varil) ile huninin kesiştiği bölge olan geçiş, 

yatay bir düzlem üzerinde olmalıdır. 

 

− Silo içerisinde başka her hangi bir yapı bulunmamalıdır (payanda, kiriş, 

karışım tüpü vb). 

 

− Her silo belirli bir aralıktaki malzeme özellikleri için tasarlanabilir. 

 

− Silolanan malzeme kendiliğinden cazibe yoluyla akabilmelidir. 

 

− Silolanan malzemenin maksimum tane çapı 0,03 dc olmalıdır. 

 

− Doldurma esnasında oluşan atalet etkisi veya darbe yükü ihmal edilebilir 

büyüklükte olmalıdır. 

 

− Boşaltma araçlarının kullanılması durumunda malzeme akışının düzgün 

ve merkezi olması engellenmemelidir. 

 

− Sadece kesik koni, kesik kare piramit ve kama şekilli huniler 

kullanılmalıdır (şekil 4.2). 

 

Bu çalışmada deprem, çarpışma, patlama ve şok etkilerine karşı tasarıma 

değinilmemektedir. 

 

 

 
 



 

 

 
     a) Geometri   b) Eksantrisiteler c)Basınç ve sürtünmeler 
 

 
    d) Kesit şekilleri 
 
 
Şekil anahtarı: 
 

1. Ortalama doldurma düzlemi (eşdeğer yüzey) 

2. İç ölçü 

3. Geçiş 

4. Dolu durum için yüzey profili 

5. Silo ekseni 

 
 

Şekil 4.1 Silo şekilleri ile boyutlar ve basınç isimlendirmesi 



 

 

 
a) Kesik kare piramit şeklinde huni   b) Kama şeklinde huni 
 
 

 
c) Kesik konili sığ çekirdek akım silosu  d) Narin kütlesel akım silosu 
 
 

Şekil 4.2 Huni Şekilleri 
 
 
 

İşletme durumunda silo duvarında oluşabilecek deformasyonların sonraki 

bölümlerde değinilecek olan yükleri etkilemesine izin verilmez ve hesaplarda 

silolanan katıdan dolayı silonun stabilitesi artırılamaz. 

 
 
 
4.3 Tanımlar 
 
 
 

Silolara ilişkin ileride anlatılacak konuların daha iyi anlaşılmasını teminen 

aşağıda belirtilen bazı tanımların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  



 

 

Kohezyon: Silolanan katının yıkım eksenindeki normal gerilmenin sıfır olduğu 

durumdaki kesme mukavemetidir. 

 

Silo kesiti iç karakteristik boyutu: Silo kesiti içerisine çizilebilen en büyük dairenin 

çapı, dc 

 

Eksantrik doldurma: Doldurma esnasında malzemenin üst bölümündeki yığının tepe 

noktasının silo orta çizgisiyle çakışmaması durumu 

 

Ortalama doldurma düzlemi (eşdeğer yüzey): silolanan malzemeyle aynı hacmi veren 

hayali yatay yüzey (şekil 4.1). 

 

Akım şekli: Silo yaklaşık olarak dolu iken iyice oturmuş malzeme akım tarzı (şekil 

4.3). 

 

Çekirdek akımı: Huni ağzı üzerinde kanal şeklinde akan taneli malzemenin 

oluşturduğu formun adıdır. Akım kanalının huninin dik duvarlı bölümüyle kesişmesi 

sonucunda oluşan akıma karışık akım, taneli malzemenin üstüne kadar çıkmasına da 

boru akımı denir (şekil 4.3). 

 

Kütlesel akım: Boşaltma esnasında silodaki malzemelerin tamamının hareket halinde 

olması durumu. 

 

Tam dolu durum: Yapının tasarım ömrü boyunca işletme şartlarında, silolanan 

katının maksimum doldurulabileceği durum olup silo için tasarım durumunu belirtir. 

 

Huni: Eğimli duvarı olan silo tabanı 

 

Taneli katı: Pek çok münferit, bağımsız parçacıktan oluşan siloda depolanan katı 

malzeme 

 



 

Sığ huni: Silonun doldurulmasından sonra duvar sürtünmesinin harekete 

geçirilemediği huni 

 

Narin silo:  hc/dc≥2,0 olan veya bölüm 4.6.2’deki ek şartları sağlayan silo. 

 

Sığ silo: 0,4< hc/dc ≤ 1,0 şartını sağlayan silo tipi. Ya da hc/dc ≤ 0,4 şartı sağlanıyor ve 

huni varsa sığ; yoksa düz tabanlı silodur. 

 

Ek yük: Düşey silo duvarının belirli bir bölgesine etkiyen lokal yük 

 

İnce cidarlı dairesel silo: Çap/duvar kalınlığı oranı (dc/t) 200’den büyük olan dairesel 

silo 

 

Çekme: Sırasıyla silo düşey duvarı ve huni duvarına paralel olarak birim alana 

etkiyen düşey ve eğimli kuvvet 

 

Basınç: Düşey veya eğimli silo duvarında birim alana etkiyen kuvvet 

 

Geçiş: Huni ile dik duvarın kesiştiği noktalardan oluşan yatay düzlemdeki daire 

 

Tanımların artırılması mümkün olmakla birlikte konunun dağılmamasını 

için bu kadarı ile yetinilmesi uygun görülmüştür. 

 

 
 



 

 
  a) Kütlesel akım        b) Boru akımı      c) Karışık akım 
 
Şekil anahtarı: 
 

1. Kütlesel akım 

2. Çekirdek akımı 

3. Bütün katılar hareket halinde 

4. Akım 

5. Akış kanalı sınırları 

6. Ölü bölge 

7. Etkin taşınma 

8. Etkin huni 

 
 

Şekil 4.3 Silolarda akım şekilleri 
 
 
 
4.4 Silolardaki Etkilerin Gösterimi 
 
 
 
Temel Prensipler: 
 

1. Silolardaki etkiler silonun yapısı, depolanan malzemenin özellikleri ve 

boşaltma akım türüne bağlıdır. 



 

2. Akım türü, doldurma ve boşaltma eksantrisitesi, silo şeklinin akım şekli 

üzerindeki etkisi ve zamana bağlı doldurma ve boşaltmaya ilişkin 

belirsizlikler dikkate alınacaktır. 

 

3. Doldurma ve boşaltma esnasında oluşacak küçük eksantrisitelerden dolayı 

düşey silo duvarına etkiyen yükler, simetrik yük ve simetrik olmayan ek yük 

şeklinde gösterilecektir. Eksantrisitelerin çok olduğu durumlarda ise simetrik 

olmayan basınç dağılımı kullanılacaktır. 

 

Silolardaki etkilerin burada belirtilecek olan karakteristik değerlerinin 1 

yıllık referans aralığında aşılma ihtimali %2 olarak EN1990’dan alınmış olup bu 

değerlere ilişkin istatistiksel değerlendirme veri yetersizliğinden ötürü 

yapılamamaktadır (Eurocode 1-4, sayfa 22). 

 

Siloya etkiyen simetrik yükler (şekil 4.1c): 

 

− düşey silo duvarına etkiyen yatay basınç, ph 

− eğimli huni duvarına etkiyen normal basınç, pn   

− sırasıyla düşey ve eğimli huni duvarına etkiyen teğet sürtünme kuvvetleri 

(çekmeleri),  pw ve pt 

− silolanan malzemeye etkiyen düşey basınç, pv olarak ifade edilecektir. 

 

Doldurma ve boşaltmadaki küçük eksantrisitelerden dolayı oluşacak olan 

simetrik olmayan etkiler düşey silo iç duvarına etkiyen lokal ek yük olarak 

gösterilecek ve silo iç yüzeyine etkiyen yatay basınç ph cinsinden ifade edilecektir. 

 

Doldurma ve/veya boşaltmadaki büyük eksantrisitelerden dolayı oluşacak 

olan simetrik olmayan etkiler silo duvarına etkiyen simetrik olmayan yatay basınç ph 

ve duvar sürtünmesi pw cinsinden ifade edilecektir.  

 

Olması muhtemel diğer olumsuz ek yüklerin dikkate alınmasında C duvar 

yük artırma katsayısı kullanılacaktır. 



 

 

Etki değer sınıfı (çizelge 4.1) 2 ve 3 olan silolarda C katsayısı sadece 

boşaltmadan dolayı oluşan olumsuz ek yükler için kullanılır. (Etki değer sınıfı 2 olan 

silolarda simetrik olmayan ek yükler, alternatif olarak simetrik yüklerin artırılmasıyla 

da bulunabilir). 

 

Etki değer sınıfı 1 olan silolarda, C katsayısı hem boşaltmadan dolayı 

oluşan olumsuz ek yükler için hem de depolanan malzemenin özelliklerindeki 

değişikliklerin dikkate alınması adına yapılır. Simetrik etkilerin C katsayısıyla 

büyütülmesi şeklinde uygulamada dikkate alınır. 

 
 
 
4.5 Silolardaki Etkilerin Sınıflandırılması 
 
 
 

Modern sınıflandırma Eurocode 1-4’te verilmiş olduğundan (çizelge 4.1) bu 

tasnif temel alınacaktır.  

 

Etki değer sınıfları çizelge 4.1’de belirtilen kıstaslara göre değişik silo 

yapılarının eşit riskler içerecek şekilde tasarlanması ve yıkılma riskini azaltan ilgili 

prosedürlerin belirlenmesi için yapılan gruplandırmadır. Burada belirtilen 

sınıflandırmadan daha yüksek güvenlik düzeyi verebilen sınıflandırma yapılması her 

zaman mümkün olup gerekli durumlarda kullanılmalıdır. 

 

 
 
Temel Prensipler: 
 

1. Silolanan malzemeden ötürü oluşan yükler değişken etki olarak sınıflandırılır. 

 

2. Silodaki simetrik yükler değişken sabit etki olarak sınıflandırılır. 

 

3. Doldurma ve boşaltmadan dolayı oluşan ek yükler değişken serbest etki 

olarak sınıflandırılır. 



 

 

4. Doldurma ve boşaltmadan dolayı oluşan eksantrik yükler değişken sabit etki 

olarak sınıflandırılır. 

 

5. Pnömatik taşıma sistemlerine atfedilebilen gaz basıncı değişken sabit etki 

olarak sınıflandırılır. 

 

6. Olası toz patlaması yükleri ise kaza etkisi şeklinde sınıflandırılır. Son iki 

madde ağırlıklı konumuz olan hububat silolarında yaygın olmadığından 

sadece bilgi olarak belirtilmiştir. 

 

Etki değer sınıfı 1 (EDS 1)-basitleştirilmiş hesap yöntemleri kullanılabilir. 

Etki değer sınıfı 2 (EDS 2) 

Etki değer sınıfı 3 (EDS 3) 

 

 
 

Çizelge 4.1 Etki değer sınıflandırması 
 

Etki Değer Sınıfı Tanımı 
Etki Değer Sınıfı 3 10.000 tonun üzerindeki kapasiteler 
  1.000 tonun üzerindeki kapasite ve 
     ya eksantrik boşaltma, e0/dc >0,25 
     ya da yığın üst eksantrisitesi et/dc>0,25 olan sığ silo 
Etki Değer Sınıfı 2 Diğer sınıflara girmeyen silolar 
Etki Değer Sınıfı 1 100 tonun altındaki kapasiteler 

 
 
 

British Materials Handling Board (İngiliz Malzeme Tasnif Kurulu)’na göre 

aşağıdaki sınıflandırma yapılmıştır.  

 

− Sınıf 1: 100 tonun altında malzemenin depolandığı küçük silolar. 

Genellikle gerektiğinden daha sağlam yapılan basit yapılardır. 

 



 

− Sınıf 2: 100 ila 1.000 ton arası malzeme depolamak için kullanılan silolar. 

Basit el hesabı yapılarak tasarlanabilirler. Basınç tahmini ve akışkanlıkla 

ilgili dikkat gerektirirler. 

 

− Sınıf 3: 1.000 tonun üzerinde kapasitesi olan büyük silolar. Karmaşık 

sonlu eleman analiz metodu kullanılarak tasarlanmalıdırlar.  

 

− Sınıf 4: Boşaltma orifis eksantrisitesi (eo) silo çapının (dc ) yüzde 25’ini 

aşan silolar. 

 
 
 
4.6 Tasarım Durumları 
 
 

 

Dört temel adımdan oluşan tasarım aşamaları aşağıda belirtildiği şekilde 

olabilmektedir. 

 

1. Depolanacak malzemenin mukavemet ve akış özellikleri belirlenmelidir. 

 

2. Belirlenen her bir kritik yük için yük kombinezonları belirlenmelidir. 

Öngörülen kapasiteye göre yaklaşık silo ölçüleri kararlaştırılmalı. Sabit ve 

tahmin edilebilir akış koşulları sağlanmalıdır.  

 

3. Depolanan malzemeden dolayı siloda oluşan kuvvetler hesaplanmalı. Diğer 

donanımlardan oluşan rüzgâr, deprem ve termal etkiler hesaplanmalıdır. 

4. Malzeme dizaynı ve detaylandırması yapılmalıdır. 

 

Dizayn aşamasına gelmeden siloya etkiyen yükler hesaplanmalıdır. Yükler 

başka etkilerin dışında akış şekline, depolanan malzemenin bazı fiziksel özelliklerine 

ve silo geometrisine göre değişiklik göstermektedir. Yapısal dizayn ise en azından 

silo geometrisi ile akış şekline bağlıdır. Avrupa standartlarında (Eurocode 1: Part: 4) 

silo ve huni duvarlarına etkiyen kuvvetlerin hesaplama yöntemi ile basitleştirilmiş 



 

fonksiyonel dizayn prosedürlerine yer verilmektedir. Detaylı silo tasarımına ilişkin 

bilgiler yine Eurocode’da (Eurocode 3: part 4.1) verilmekle birlikte bu çalışma henüz 

tamamlanmamıştır.  

 
 
 
4.6.1 Silolanan malzeme tasarım durumu 
 
 
 
Temel Prensipler: 

 

1. Silolanan malzemeden dolayı siloda oluşan yüklerin hesaplanmasında silonun 

dolu durumu dikkate alınır. 

 

2. Doldurma ve boşaltma yükleri taşıma gücü ve kullanılabilirlik sınır 

durumlarına göre belirlenmelidir. 

 

Doldurma ve boşaltma durumlarında asal yükler yapı için değişik sınır 

durumlara göre belirlenmelidir: 

 

− Düşey silo duvarındaki maksimum basınç 

− Düşey silo duvarındaki maksimum sürtünme çekmesi 

− Silo tabanındaki maksimum düşey basınç 

− Hunideki maksimum yük 

 

Bütün yük hesaplarında birim ağırlığın γ üst karakteristik değeri 

kullanılmalıdır.  

 

Her bir yük sadece bir silolanan katıya karşılık gelecek şekilde, birbiriyle 

uyumlu malzeme değerleri kullanılarak (µ ,K, φi) her bir sınır durum sadece bir 

silolanan katıya karşılık gelecek şekilde hesaplanmalıdır. 

 



 

Çizelge 4.2 ve 4.3’de sırasıyla düşey silo duvarı ve huni için silolanan 

malzeme yük hesabında maksimum değer oluşturacak olan karakteristik değer 

grupları verilmektedir. 

 
 
 
Çizelge 4.2 Düşey silo duvar yük hesabında kullanılacak malzeme karakteristik 
değerleri 
 

  Kullanılacak karakteristik değer 

Amaç 

Duvar 
sürtünme 

katsayısı µ* 
Yanal basınç 

oranı K 
İç sürtünme 

açısı φi 
Düşey silo duvarı     
Dik duvardaki 
maksimum normal 
basınç alt üst alt 
Düşey duvardaki 
maksimum sürtünme 
çekmesi üst üst alt 

Hunideki/tabandaki 
maksimum düşey yük alt alt üst 

 
 
 
Çizelge 4.3 Huni duvar yük hesabında kullanılacak malzeme karakteristik değerleri 
 

Amaç 

Duvar 
sürtünme 
katsayısı µ 

Yanal basınç 
oranı K 

İç sürtünme 
açısı φi 

Huni       
Doldurmadaki 
maksimum huni 
basıncı alt (huni için) alt alt 
Boşaltmadaki 
maksimum huni 
basıncı alt (huni için) üst üst 

 
*: Her halükarda  µ =tan φw ≤ φi olmalıdır. Çünkü duvarla malzeme arasındaki 
sürtünme açısı malzeme iç sürtünme açısından büyük olursa kırılma oluşur. 
 

Hunide normal basınç genellikle sürtünmenin alt karakteristik değerinde 

maksimum olur. İncelenen duruma göre sürtünmenin mi yoksa basıncın mı 



 

maksimum yapılmasının daha kritik sonuç vereceğinin yapısal kırılma moduna bağlı 

olduğu unutulmamalıdır. 

 

Etki değer sınıfı 1 olan silolar için sadece ortalama değerler; µm ,Km, φim 

kullanılarak hesap yapılabilmektedir. 

 

Tasarımın bütün limit durumlar için güvenli olması zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

 
 
 
4.6.2 Değişik silo geometrik durumları için tasarım durumu 
 
 
 
Temel Prensip: 

 

Değişik silo narinlik durumları, huni geometrileri, ve boşaltma durumlarına göre 

tasarım durumları değişmektedir. 

 

Herhangi bir doldurma durumunda silo içerisinde eksantrik yığılma 

oluyorsa değişik doldurma yoğunlukları da beraberinde oluşur ki bu da simetrik 

olmayan basınçlar oluşturur. 

 

Eksantrisitenin maksimum olduğu duruma göre basınç hesabı yapılmalıdır 

(bölüm 4.8.1.1, Düşey duvarlardaki doldurma yükleri). 

 

Tasarımda boşaltma durumunda oluşan akım şekli dikkate alınmalıdır. Boru 

akımının oluştuğu ve borunun tamamen malzeme içerisinde kaldığı durumlarda 

boşaltma basınçlar ihmal edilmelidir (şekil 4.4a ve b). Merkezi boşaltma yapan sığ 

silolar ile yukarıdan mekanik boşaltma yapan silolarda bu koşullar sağlanmaktadır. 

 

 
 



 

 
 
a) Paralel boru akımı b) Konik boru akımı c) Eksantrik paralel d) Eksantrik konik 
          boru akımı       boru akımı 
 

 
Şekil anahtarı: 
 

1. İç boru akımı 

2. Eksantrik boru akımı 

3. Akım bölgesi 

4. Akım kanalı sınırı 

5. Akan boru 

6. Ölü bölge (hareketsiz bölüm) 

 
 

Şekil 4.4 Boru akım durumları 
 
 
 
 

Silonun birden fazla hunisi olması durumunda sadece 1 huninin çalıştığı ve 

diğer beraber çalışma durumlarına göre tamamen dolu durum için tasarım 

yapılmalıdır. 

 



 

Boru akımı ya da karışık akımın silo duvarıyla kısmi olarak temasta olduğu 

akım durumlarında oluşacak simetrik olmayan basınçlar değerlendirmeye alınmalıdır 

(şekil 4.5b ve c). 

 

 

 
 

a) Merkezi karışık b) Tam eksantrik c) Kısmi eksantrik 
          akım      karışık akım     boru akımı 
 

Şekil anahtarı: 

1. Akım kanalı sınırı 

2. Akım bölgesi 

3. Etkin taşınma 

4. Silo çevresinde değişen etkin taşınma 

5. Ölü bölge 

6. Ölü bölge 

7. Etkin huni 

 
Şekil 4.5 Karışık akım durumları 

 
 
 



 

Birden fazla huni olması ve hunilerin belli bir sıra ile çalıştırılması durumu 

olağan tasarım durumu, olması muhtemel diğer durumlar ise kaza tasarım durumu 

olarak değerlendirilir. 

 

Çok narin bir silonun eksantrik olarak doldurulması durumunda veya böyle 

bir siloda ayrışma olması durumunda değişik doldurma yoğunlukları ya da değişik 

konsolidasyona neden olacağından simetrik olmayan boru veya karışık akım 

oluşmasına neden olurlar ( Şekil 4.6). Bu durum ileriki bölümlerde anlatılacağı üzere 

özel durum olarak değerlendirmelidir. 

 
 
 

 
 
 
a) İstinat silosu b) Sığ silo             c) Narin silo          d) Çok narin silo 
 

Şekil anahtarı: 

1. Akım bölgesi 

2. Akım kanal sınırı 

3. Ölü bölge 

4. Etkin taşınma 

5. Etkin huni 

 

Şekil 4.6 Karışık ve boru akımı durumlarında narinlik etkisi 



 

 

 
 
a) Merkezi basınçlı b) Hava enjeksiyonu  c)Pnömatik    d)Genişletilmiş 
    mekanik boşaltma     ve kütlesel akım     doldurma     akım hunisi 
 

Şekil 4.7 Özel doldurma ve boşaltma durumları 

 
 

 

Toz halindeki katıların doldurulmasında havanın kullanılması ile kütlesel 

akım garantilenmiş olacağından silo narinliğine bakılmaksızın narin silo gibi 

değerlendirilir (şekil 4.7b). Ancak hububat ile ilgilenildiğinden bu konulara fazla yer 

verilmeyecektir.  

 

Siloda genişletilmiş akım hunisi bulunması durumunda silonun narinliği 

hc/dc oranı yerine hb/dc oranına göre değerlendirilir (şekil 4.1a). 

 

Herhangi bir siloda narinlik oranı hc/dc ≤0,4 ise ve hunisi varsa sığ silo, 

hunisi yoksa (düz tabanlı ise) istinat silosu olarak adlandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.6.3 Özel tasarım durumları 
 
 
 
Kullanılabilirlik sınır durumuna göre tasarlanan silolarda çatlak genişliği siloya 

hiçbir zaman su girişine müsaade etmeyecek şekilde olmalıdır. 

 

Cıvatalı veya perçinli metal silolarda simetrik olmayan yüklerin silonun herhangi bir 

noktasına etki edebileceği düşünülmeli ve hesaplar ona göre yapılmalıdır (bölüm 

4.8.1.1). 

 

Ortalama olarak gün içerisinde en az bir kez doldurulup boşaltılan silolarda veya 

siloda vibrasyon olması durumunda yorulma etkisi dikkate alınmalıdır. Hububat 

silolarında genellikle böyle bir durum söz konusu değildir. 

 
Prefabrik olarak imal edilen silolarda montaj, taşıma ve diğer durumlar için maruz 

kalınabilecek yükler dikkate de alınmalıdır. 

 

Silo yüzeyine bırakılan menhol ve erişim kapaklarının tasarımında kapağın yanındaki 

duvara etkiyen maksimum ek yükler 2 katına çıkarılarak kapak ve kapak mesneti 

tasarımı yapılmalıdır. 

 

Çatıda olması muhtemel filtre, taşıma sistemleri ile ilgili yükler dış etki olarak 

değerlendirilmelidir. 

 

Pnömatik taşıma sistemleri veya vibratörlerin siloya akuple edilerek kullanılması 

durumunda yorulma sınır durumuna göre tasarım yapılmalıdır. 

 

Yapıya gerek silo duvarının korunması maksadıyla gerekse de akış özelliklerinin 

değiştirilmesi ya da silolanan malzemenin korunması maksadıyla astarlama 

yapılması söz konusu ise bunun siloda oluşturacağı akım değişikliği, getireceği ek 

yük değişikleri dikkate alınmalıdır. 

 
 
 



 

4.7 Silolanan Malzemenin Özellikleri 

 
 

Temel Prensip:  

 

Etkiler aşağıdaki kriterleri dikkate alarak saptanmalıdır. 

 

1. Depolanacak malzemenin/malzemelerin özelliklerinin alt ve üst aralığı tespit 

edilmelidir 

2. Yüzey sürtünmesindeki değişimler bilinmelidir 

3. Silo geometrisi 

4. Doldurma ve boşaltma metotları 

  

Öncelikle siloda oluşacak akım türünün belirlenmesi gerekeceğinden bu 

amaçla hazırlanan şekil 4.8’de verilen grafikler kullanılmalıdır. Bu grafikte silo 

içerisindeki akım türünün oluşmasında önemli bir etken olan iç sürtünme açısı ihmal 

edildiğinden fonksiyonel tasarımda kütlesel akımın oluşması için bu grafikler 

kullanılamaz. 

 

Silolanan malzemenin silo duvarı rijitliğini artırmadığı ve ayrıca ilerideki 

bölümlerde dikkate alınan yüklerle ilgili bir değişikliğe neden olmadıkları kabul 

edilir. Kullanım esnasında oluşabilecek olası duvar deformasyonlarının silolanan 

malzeme içerisindeki basınç değişiklikleri ihmal edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a) Kesik koni huniler 

 

 

 

b) Kama huniler 

 

Şekil anahtarı: 

1. Huni apeks yarı açısı, β º 

2. Huni duvarı sürtünme katsayısı µh 

3. Kütlesel akım basıncı risk bölgesi 

4. Çekirdek akım bölgesi 

 

Şekil 4.8 Kütlesel akım basıncı oluşma şartları 

 

 

 

 

 

 



 

4.7.1 Genel kurallar 

 

 

Temel Prensipler: 

 

1. Malzeme özellikleri standartlarda verilen ilgili tablolardan alınabilir veya 

testlerle belirlenebilir. 

 

2. Yük hesaplanmasında kullanılacak olan test değerleri tasarım kurallarına ve 

ruhuna uygun olarak yorumlanmalıdır. Bu yoruma temel olabilecek hususlar 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

− Ölçülen pek çok değer sabit olmayıp gerilme seviyesine göre ve 

deformasyon moduna göre değişiklik gösterir 

 

− Zamana bağlı değişimler olabilir 

 

− Nem durumu 

 

− Dinamik etkiler 

 

− Test numunesinin kırılganlığı ya da sünekliği 

 

− Test aparatına ve siloya malzemenin yerleştirme tarzı 

 

3. Duvar sürtünmesini etkileyebilecek değerler de aşağıda belirtildiği gibi 

olabilmektedir. 

 

− Taneler ile duvar ve nem arasında olabilecek korozyon veya kimyasal 

reaksiyon 

 

− Duvar sürtünmesini artırabilecek aşınma ve sürtünme 



 

 

− Duvarın parlatılması, cilalanması 

 

− Duvarda kaygan kalıntıların birikmesi 

 

4. Testlerle malzeme özelliklerinin tayininde test edilen numunenin silolanacak 

malzeme özelliklerini temsil edebilecek şekilde olması, test metodu, metodun 

yaklaşıklığı, testin diğer test sonuçlarıyla korelasyonu ve silo ömrü boyunca 

silolanabilecek malzemelere ilişkin değerlerin iyice bilinmesi ve ona göre 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

5. Hesaplanan yüke göre alt ve üst karakteristik değerlerin seçiminde tecrübe ve 

laboratuar değerlerinden elde edilmiş güvenilir rakamlar kullanılmalıdır. 

 

6. Tasarımda kullanılacak katıların özelliklerine ilişkin değerler kullanılırken 

bileşim, üretim metodu, tane büyüklüğü, nem oranı gibi faktörler göz önüne 

alınmalıdır. 

 

 

Silolanacak taneli malzemenin akış özelliklerinin iyi bilinmesi ya da tespiti 

gereklidir. Bununla ilgili değerler ya hazırlanmış tablolardan alınır ya da deneyle 

tespit edilir. Deneyle tespit yapılırken test edilen numunenin silolanacak malzemeyi 

temsil edebilecek özelliklerde olması çok önemlidir. Ortalama değerler 

kararlaştırılırken bileşim, sınıflandırma, sıcaklık, yaş vb. ikincil öğeler de dikkate 

alınmalıdır.  

 

Ortalama değerlerden karakteristik değerlerin elde edilmesi formül 4.1-4.6. 

aracılığıyla ilgili a çevirme faktörleri kullanılarak yapılmalıdır. a çevirme faktörleri 

kararlaştırılırken malzemelerin silo ömrü boyunca değişimleri dikkate alınmalı, 

ayrışma ve örnekleme hataları göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 



 

 

Yanal basınç oranı üst karakteristik değeri, K= aK Km   …(4.1) 

Yanal basınç oranı alt karakteristik değeri, K= Km/aK   …(4.2) 

 

Duvar sürtünme katsayısı üst karakteristik değeri,  µ=aµ µ  m   …(4.3) 

Duvar sürtünme katsayısı alt karakteristik değeri,  µ= µ  m / aµ   …(4.4) 

 

İç sürtünme açısı üst karakteristik değeri, φ= aφ φim    …(4.5) 

İç sürtünme açısı alt karakteristik değeri, φ= φim / aφ   …(4.6) 

 

Etki değer sınıfı 1 olan siloların hesabında alt ve üst karakteristik değerler yerine 

sadece ortalama değerler kullanılabilir. 

 

Yeterli deneysel veri bulunması halinde, ilgili özelliğin standart sapması bulunarak 

istatistiksel yöntemler kullanılarak a çevirme faktörleri hesaplanmalıdır. 

 

Çevirme faktörünün en az %75 mertebesinde sadece bir ikincil öğe tarafından 

etkilenmesi durumunda bulunan faktör %10 oranında artırılmalıdır.   

 

 

4.7.2 Silolanacak malzemenin test edilmesi 

 

 

4.7.2.1 Birim ağırlık, γ 

 

 

Buna ilişkin deney silo içerisindeki malzemenin dolumdan sonra maruz 

kalacağı maksimum yatay doldurma basıncı, phfb hesaplanarak Ek A’da belirtilen 

metotla hesaplanan phfb gerilmesi altında yapılır. Düşey silo duvarı tabanındaki 

maksimum düşey gerilmeyi pvf veren denklem 4.14 veya 4.74’den uygun olanı 

kullanılır. a çevirme faktörü testlerle aksi kanıtlanmadığı müddetçe 1,10’dan daha 

küçük olmamalıdır.  



 

4.7.2.2 Duvar sürtünme katsayısı, µm 

 

 

Buna ilişkin deney silo içerisindeki malzemenin dolumdan sonra maruz 

kalacağı maksimum düşey gerilme hesaplanarak Ek A’da belirtilen metotla 

hesaplanan gerilme altında yapılır. Maksimum gerilmenin düşey silo duvarı 

tabanındaki düşey gerilmeyi veren denklem 4.12 veya 4.67’den uygun olanı 

kullanılır. Ortalama değer ile standart sapmanın testlerle bulunması tavsiye 

edilmektedir. a çevirme faktörü testlerle aksi kanıtlanmadığı müddetçe 1,10’dan daha 

küçük olmamalıdır.  

 

 

4.7.2.3 İç sürtünme açısı, φi 

 

 

Yükleme iç sürtünme açısı φi ki ilk yüklemede kırılma anındaki kesme 

gerilmesinin normal gerilmeye oranının arctan fonksiyonu olarak ifade edilir, 

malzemenin dolumdan sonra maruz kalacağı maksimum düşey gerilme hesaplanarak 

Ek A’da belirtilen metotla o gerilme altında yapılır. Düşey silo duvarı tabanındaki 

maksimum gerilmeyi veren denklem 4.14 veya 4.74’den uygun olanı kullanılır. 

Ortalama değer ile standart sapmanın testlerle bulunması tavsiye edilmektedir. a 

çevirme faktörü testlerle aksi kanıtlanmadığı müddetçe 1,10’dan daha küçük 

olmamalıdır.  

 

 

4.7.2.4 Yanal Basınç Oranı, K 

 

 

Yanal basınç oranı K ki ortalama yatay gerilmenin düşey gerilmeye oranı 

olarak ifade edilir,  malzemenin dolumdan sonra maruz kalacağı maksimum düşey 

gerilme hesaplanarak ek A’da belirtilen metotla hesaplanan gerilme altında yapılır. 

Düşey silo duvarı tabanındaki maksimum gerilmeyi pvf veren denklem 4.14 veya 



 

4.74’den uygun olanı kullanılır. Ortalama değer ile standart sapmanın testlerle 

bulunması tavsiye edilmektedir. a çevirme faktörü testlerle aksi kanıtlanmadığı 

müddetçe 1,10’dan daha küçük olmamalıdır. Alternatif olarak ortalama yanal basınç 

denklem 4.7 ile de hesaplanabilir: 

 

Km=1,1 (1-sinφim)       …(4.7)  

      

Buradaki 1,1 katsayısı hemen hemen sıfır duvar sürtünmesi ile duvar sürtünmeli 

durum arasındaki farkı dikkate almak için konulmuştur. 

 

 

4.7.2.5 Kohezyon, c 

 

 

Ek A’da belirtilen metotla hesaplanan gerilme altında yapılır. Maksimum 

gerilmenin düşey silo duvarı tabanındaki düşey gerilmeyi veren denklem 4.14 veya 

4.74’den uygun olanı kullanılır.  

 

 

4.7.2.6 Ek yük katı referans faktörü, Cop 

 

 

Uygun test verileri kullanılarak hesaplanmalıdır. C boşaltma faktörleri, 

boşaltma esnasında siloda olan birtakım etkilerin dikkate alınması için 

kullanılmaktadır. Simetrik etkilerin depolanan malzemeden bağımsız olmasına karşın 

simetrik olmayan etkiler silolanan malzemeye bağlıdır. Bu etkiler ek yük katı 

referans faktörü, Cop ile simgelenmektedir. Ancak bu değerin tespiti oldukça güçtür 

ve genel kabul gören bir test metodu henüz belirlenmiş değildir. Bazı katılar için söz 

konusu değerler tablo E1’den alınabilir. Listede olmayan katılar için denklem 4.8 

yoluyla yaklaşık olarak da hesaplanabilmektedir. 

 

Cop=3,5 aµ + 2,5 aK - 6,2       …(4.8) 



 

aµ, duvar sürtünme katsayısı µ için değişkenlik faktörü 

 

aK, yanal basınç oranı K için değişkenlik faktörüdür. 

 

 

4.7.3 Basitleştirilmiş yaklaşım 

 

 

Çizelge 4.4’te duvar sürtünme sınıflandırması bulunmakta olup bu değerler 

yüzey pürüzlüğünden çok duvar sürtünmesine ilişkin fikir vermektedir. Gerçekte 

duvar sürtünme katsayısı ile yüzey pürüzlüğü arasındaki korelasyon oldukça zayıftır. 

Çizelge 4.5’teki değişim katsayısı değerleri de duvar sürtünme sınıfı baz alınarak 

deney yapmadan bilinen ortalama değerler kullanılarak alt ve üst karakteristik 

değerlerin hesaplanmasında kullanılabilir.  Bu metot bölüm 4.7.3.1’de 

anlatılmaktadır.  

 

 

4.7.3.1 Karakteristik üst ve alt limit değerlerinin bulunması, çevirme faktörü 

a’nın belirlenmesi 

 

 

Buradaki amaç silo tasarımında kullanılacak tasarım değerlerinin silonun 

tasarlanan ömrü boyunca etkiyecek en olumsuz yükleme şartına maruz kalmasını 

teminen testlerle belirlenecek olan değerlerin değişkenliklerinin ne kadar olacağı 

konusunda bir yaklaşım metodu sunmaktır. 

 

Tasarımda kullanılacak yüklerin uç değerleri karakteristik değerlerle ifade 

edilecektir. Silonun tasarlanan ömrü boyunca etkiyecek yüklerin karakteristik değeri 

geçme ihtimali %5 olarak belirlenmiştir. Karakteristik değerin ortalamadan standart 

sapması 1,28 (% 10 sapmaya karşılık gelen değer) olarak alınmıştır.  

 



 

Burada kısaca istatistik verilerden üst ve alt karakteristik değerlerin normal 

dağılım kabulüyle hesap metodu verilecektir. 

 

x herhangi bir özelliği temsil etmek üzere, 

x: ortalama değer 

δ: değişim katsayısı 

xu: üst karakteristik değer, x0,90 

 

x0,90= x (1+1,28 δ)       …(4.9) 

 

xl: alt karakteristik değer, x0,10 

 

x0,10= x (1-1,28 δ)       …(4.10) 

çeviri faktörü ax aşağıdaki denklem yoluyla bulunabilir: 

 

ax= ≈
−

+

δ

δ

28,11

28,11
1+1,28 δ+ δ²     …(4.11) 

 

Bu yolla tahmin yapılması gerekiyorsa malzeme birim ağırlığı için gerekli 

olan değişim katsayısı δ; 0,10 olarak alınabilir. Diğer özellikler için ise çizelge 

4.6’daki değerler aynı yöntemle bulunabilir. Buradaki tablo sadece sıklıkla 

karşılaşılan malzemeler için verilmiş olup daha genişi Eurocode, EN 1991-4’te 

bulunabilir. 

 

Malzeme için karakteristik değerlerin bulunması isteniyorsa formüller 4.9-

4.11 kullanılarak çizelge 4.6’dan alınacak çevirme faktörleri a ile istenilen 

maksimum yükler bulunabilir. 

 

 

 

 

 



 

Çizelge 4.4 Duvar sürtünme sınıflandırması 
 

Kategori Tanım Tipik duvar malzemesi 

D1 Düşük sürtünmeli-kaygan Soğuk çekilmiş paslanmaz çelik 

   Parlatılmış paslanmaz çelik 

   Düşük sürtünme için tasarlanmış kaplanmış yüzey 

    Parlatılmış alüminyum 

D2 Orta derece sürtünmeli-düzgün Yumuşak karbon çeliği (cıvatalı veya perçinli silo) 

   Çekilmiş paslanmaz çelik 

   Galvaniz kaplı karbon çeliği 

   Oksitlenmiş alüminyum 

    Korozyon veya aşınmaya karşı kaplanmış yüzey 

D3 Yüksek sürtünmeli-pürüzlü Beton 

   Paslanmış karbon çeliği 

   Aşınmaya dayanıklı çelik 

    Seramik 

D4 Düzensiz Yatay oluklu duvar 

   Yatay nervürlü çelik  

    Standart olmayan düzensiz duvarlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Çizelge 4.5 Sıklıkla kullanılan taneli malzemeler için tipik değişim katsayısı 

değerleri 

 
 Değişim katsayısı, δ 

Taneli 

Malzeme 

Yanal basınç 

katsayısı, (K) 

İç sürtünme 

açısı, (φi ) 

Duvar sürtünme katsayısı, 

(µ) 

    Tip D1 Tip D2 Tip D3 

Agrega 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 

Çimento 0,14 0,16 0,05 0,09 0,05 

Kömür 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 

Uçucu kül 0,14 0,12 0,05 0,05 0,05 

Un 0,08 0,05 0,11 0,11 0,11 

Buğday 0,08 0,09 0,11 0,11 0,11 

Şeker  0,14 0,14 0,05 0,05 0,05 

Kum 0,08 0,07 0,11 0,11 0,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Çizelge 4.6: Malzeme özellikleri 
 

 

Daneli malzeme 
türü 

Birim ağırlık, 
γ 

Şev 
açısı 
φr 

İç sürtünme 
açısı φi 

Yanal basınç 
oranı K 

Duvar sürtünme katsayısı                                          
(µ =tan φw) 

Ek yük 
malzeme 
referans 
faktörü 

Cop 

  γl γu φr φim aφ Km aK 
Duvar 
tipi D1 

Duvar 
tipi D2 

Duvar 
tipi D3 aµ   

  Alt Üst   ortalama faktör ortalama faktör ortalama ortalama ortalama faktör   

  kN/m³ kN/m³ 
º 

derece º derece                 

Varsayılan 
malzeme 6 22 40 35 1,3 0,5 1,5 0,32 0,39 0,5 1,4 1 

               

Agrega 17 18 36 31 1,16 0,52 1,15 0,39 0,49 0,59 1,12 0,4 
Alümin 10 12 36 30 1,22 0,54 1,2 0,41 0,46 0,51 1,07 0,5 
Arpa * 7 8 31 28 1,14 0,59 1,11 0,24 0,33 0,48 1,16 0,5 

Çimento 13 16 36 30 1,22 0,54 1,2 0,41 0,46 0,51 1,07 0,5 

Klinker 15 18 47 40 1,2 0,38 1,31 0,46 0,56 0,62 1,07 0,7 
Kok 6,5 8 36 31 1,16 0,52 1,15 0,49 0,54 0,59 1,12 0,6 
Un 6,5 7 45 42 1,06 0,36 1,11 0,24 0,33 0,48 1,16 0,6 

Sönmüş kireç 6 8 34 27 1,26 0,58 1,2 0,36 0,41 0,51 1,07 0,6 

Patates 6 8 34 30 1,12 0,54 1,11 0,33 0,38 0,48 1,16 0,5 
Kum 14 16 39 36 1,09 0,45 1,11 0,38 0,48 0,57 1,16 0,4 
Şeker * 8 9,5 38 32 1,19 0,5 1,2 0,46 0,51 0,56 1,07 0,4 

Buğday * 7,5 9 34 30 1,12 0,54 1,11 0,24 0,38 0,57 1,16 0,5 



 

4.8 Silo Düşey Duvarına Etkiyen yükler 

 

 

Temel Prensipler: 

 

1. Silolara etkiyen yüklerin tespiti silonun narinliği temel alınarak yapılır. Buna 

göre: 

 

− Narin silolar, hc/dc≥2,0 

− Orta derecede narin silolar 1,0< hc/dc<2,0 

− Sığ silolar, 0,4< hc/dc ≤ 1,0 

− İstinat siloları, düz tabanlı ve hc/dc ≤ 0,4 olarak kabul edilmektedir. 

 

2. Düşey duvara etkiyen yükler sabit yük (simetrik yük) ile serbest yükün (ek 

yük) eş zamanlı olarak etkiyebileceği varsayımına göre yapılır. 

 

3. Doldurma ve boşaltmada büyük eksantrisitelerin oluşması durumunda yeni 

yükleme kombinezonları belirlenir, bu yüklerin simetrik ve ek yüklerle 

beraber etkimediği kabul edilir. 

 

Siloda iç boru akımının oluşması kesin ise tasarımda sadece doldurma yükü ile 

doldurma ek yükü (gerekliyse) dikkate alınabilir. 

 

 

4.8.1 Narin silolar 

 

 

4.8.1.1 Düşey duvarlardaki doldurma yükleri 

 

 

1. Simetrik doldurma yükü: 

 



 

Şekil 4.9’daki durum dikkate alınarak aşağıdaki formüllerle hesaplama yapılır. 

 

phf(z)=phoYJ(z)        …(4.12) 

 

pwf(z)=µ phoYJ(z)        …(4.13) 

 

pvf(z)=( pho/K)YJ(z)        …(4.14) 

 

Burada:  

pho=γ K zo         …(4.15) 

 

zo=
U

A

Kµ

1
         …(4.16) 

 

YJ(z)=1-e-z/zo         …(4.17) 
   

γ, karakteristik birim ağırlık 

µ, düşey duvarla temas eden malzeme için karakteristik duvar sürtünme katsayısı 

K, karakteristik yanal basınç oranı 

z, ortalama doldurma düzlemi (eşdeğer yüzey)’ne göre derinlik 

zo, Janssen karakteristik derinliği 

A, silo kesit alanı 

U, silo kesiti iç çapı 

 

Dolumdan sonra herhangi bir z derinliğinde düşey duvarda birim çevre 

başına oluşan toplam düşey kuvvetin karakteristik değeri, nzSk. Denklem 4.13’ün 

integrali alınarak bulunan bu ifade düşey duvarda oluşan sürtünme kuvvetlerinin 

toplamı kadardır. 

nzSk=
0

( )
z

pwf z dz =∫ µpho[z-zo YJ(z)]      …(4.18) 

Not: Bu denklemde ilave düşey kuvvetler ya da ek yükler dikkate alınmadığından 

gerekli durumlarda bu etkiler ayrıca dikkate alınmalıdırlar.  



 

 

Şekil anahtarı: 

1. Eşdeğer yüzey 

2. Düşey duvarda basınç değişimi 

 

Şekil 4.9 Dik duvarlı bölümde simetrik doldurma basınçları 

 

 

2. Doldurma ek yükü (genel): 

Temel Prensip: 

Doldurma esnasında kazara oluşacak ya da silo içerisindeki istenmeyen simetriyi 

bozan yapılardan dolayı oluşacak eksantrisitelerin dikkate alınması için doldurma ek 

yükü hesaplanmalıdır. 

 

Etki değer sınıfı 1 olan silolarda doldurma ek yükü ihmal edilebilir. 

Doldurma esnasında dışa doğru oluşan ek basıncın hesaplanmasında şekil 4.1’deki 

maksimum eksantrisite ef, kullanılır. 

 



 

 

a) İnce cidarlı dairesel silo     b) Diğer dairesel silolar 

 

Şekil anahtarı: 

1. Etki değer sınıfı 2 olan kaynaklı silo: zo ve hc/2’den büyük olanı 

1. Etki değer sınıfı 2 ve 3 olan diğer ince cidarlı silolar: herhangi bir yer 

2. Herhangi bir yer 

 

Şekil 4.10 Dairesel silolar: doldurma ek yükü için plan ve kesit görünüşleri 

 

 

Doldurma ek basıncı referans büyüklüğü: 

 

ppf=Cpf phf          …(4.19)

          

burada 

2 {-1,5[(hc/dc)-1]}
pf opC  =0,21C [1+2E ](1-e )       …(4.20) 

E=2ef/dc         …(4.21) 

 

Yukarıdaki denklemde Cpf değeri negatif çıkması halinde sıfır alınır. 

 



 

ef, doldurma esnasında yığın yüzeyinin maksimum eksantrisitesi (şekil 4.1) 

phf, ek yükün uygulandığı yükseklikteki doldurma basıncının değeri 

Cop, ek yük malzeme referans faktörü (çizelge 4.6) 

 

Ek yükün uygulandığı bölgenin s yüksekliği (şekil 4.10): 

 

s=π dc/16≈0,2 dc        …(4.22) 

 

Ek yük hesabında sadece normal basınç revize edilir. Değişen normal kuvvetten 

dolayı sürtünme kuvvetleri değiştirilmez. 

 

Ek yükler silo daire kesitli silolar için duvar kalınlığına göre (betonarme ya da çelik) 

ve dairesel olmayan silolar için değişik yöntemler kullanılarak hesaplanır. Burada 

sadece ince cidarlı dairesel silolar için ek yük hesabına değinilecektir. Diğer silolarla 

ilgili olarak Eurocode 1, Bölüm:4’ten yararlanılabilir. 

 

İnce cidarlı silolarda (dc/t>200)doldurma ek yükü: 

 

Şekil 4.10a’da görüldüğü üzere doldurma ek yükü formülü yukarıda verilen 

(denklem 4.22) s yüksekliği boyunca silonun bir tarafında dışa doğru diğer tarafında 

içe doğru olacak şekilde ve maksimum değeri ppf olan, çevresel değişimi ise 

aşağıdaki gibi olan karakterdedir. 

 

ppfs = ppf Cosθ          …(4.23) 

 

θ, çevresel koordinat (şekil 4.10) olmak üzere ppf denklem 4.19 kullanılarak 

hesaplanabilir. 

 

Toplam yatay yük ise (ince cidarlı siloda doldurma ek yükü): 

Fpfs = 
2

π
s dc ppf         …(4.24) 

 



 

Etki değer sınıfı 2 olan kaynaklı silolarda ek yükün eşdeğer yüzeyin zp kadar altından 

etkidiği kabul edilir. Burada zp, zo ve 0,5 hc’nin küçük olanıdır. hc ise dik duvarlı silo 

bölümünün yüksekliğidir (şekil 4.1a). Cıvatalı ve perçinli silolarda ise ek yükün 

herhangi bir seviyeden etkiyebileceği düşünülür. Ek yükün tüm silo üzerindeki 

normal basıncı aynı yüzde değeriyle artırdığı kabul edilir. 

 

 

4.8.1.2 Düşey silo duvarında oluşan boşaltma yükü 

 

 

1. Simetrik boşaltma yükü: 

 

Temel Prensip: 

 

Boşaltma esnasında boşaltma yüküne ilave simetrik artış yükleri dikkate alınır. 

 

Bütün etki değer sınıfındaki silolarda simetrik boşaltma basınçları: 

 

phe=Ch phf         …(4.25) 

 

pwe=Cw pwf         …(4.26)

     

burada Ch yatay basınç için boşaltma faktörü 

 

Cw duvar sürtünmesi için boşaltma faktörüdür.   

 

− Yukarıdan boşaltılan (silolanan malzeme içerisinde akış olmayan 

silolarda) 

 

Ch = Cw =1,0 alınabilir. 

 

− Etki sınıfı 2 ve 3 olan narin silolarda 



 

 

Ch = Co =1,15 burada Co bütün katılar için boşaltma faktörü olup sabit ve 

1,15 değerindedir. Ayrıca, Cw =1,10. 

 

− Tasarımda K ve µ’nün ortalama değerinin kullanıldığı Etki sınıfı 1 olan 

narin silolarda boşaltma faktörleri: 

 

Ch = 1,15 + 1,5(1+0,4 e/dc)Cop     …(4.27) 

 

Cw = 1,4(1+0,4 e/dc)       …(4.28) 

 

e=maks (ef ,eo)       …(4.29) 

 

ef, dolum esnasında yüzey yığınının maksimum eksantrisitesi 

eo, boşaltma kapağı eksantrisitesi 

Cop, çizelge 4.6’da verilen ek yük malzeme referans faktörü 

 

 

Boşaltma esnasında herhangi bir z derinliğinde düşey duvarda birim çevre başına 

oluşan toplam düşey kuvvetin karakteristik değeri, nzSk. 

nzSk=
0

( )
z

pwe z dz =∫ Cw µ pho [z-zo YJ(z)]     …(4.30) 

 

2. Boşaltma ek yükü: genel 

 

Temel Prensip: 

 

Malzeme giriş ve çıkışında olabilecek eksantrisiteler ile boşaltma esnasında kazara 

olacak olan eksantrisitelerden dolayı ek yük belirlenmelidir. 

 

Etki değer sınıfı 1 olan silolar için boşaltma ek yükü hesaplanmayabilir. 

 



 

Etki değer sınıfı 2 ve 3 olan silolar için burada anlatılan metoda göre hesap 

yapılmalıdır. Ancak aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birisinin olması 

durumunda bu yükler ayrıca hesaplanıp dikkate alınmalıdırlar. 

 

− Huni ağzı eksantrisitesinin kritik değerden büyük olması halinde yani eo 

>0,25dc=ecr ( şekil 4.5c). 

 

− Maksimum dolum eksantrisitesinin kritik değerden büyük olması halinde 

ef >0,25dc=ecr ve silonun narinliğinin sınır değerden büyük olması 

durumunda (hc/dc)>4,0 ( şekil 4.6d). 

 

Dışa doğru olan boşaltma ek yükü referans değeri: 

 

ppe=Cpe phe         …(4.31)

  

burada (hc/dc)>1,2 olması durumunda:  

 

Cpe=0,42 Cop[1+2E2](1-exp{-1,5[(hc/dc )-1 ]})    …(4.32) 

 

hc/dc ≤ 1,2 olması durumunda: 

 

denklem (4.32), (4.33) ve (4.34)’ten en büyük Cpe değeri vereni dikkate alınır. 

 

Cpe=0,272 Cop{(hc/dc )-1+E}       …(4.33) 

 

Cpe=0          …(4.34) 

 

E=2 e/dc         …(4.35) 

 

e=maks(ef ,eo)         …(4.36)

  

 



 

ef, dolum esnasında yüzey yığınının maksimum eksantrisitesi 

eo, boşaltma kapağı eksantrisitesi 

Cop, çizelge 4.6’da verilen ek yük katı referans faktörü 

phe, ek yükün uygulandığı noktadaki lokal boşaltma basıncı (denklem 4.25) 

 

Ek yük hesabında sadece normal basınç revize edilir. Değişen normal kuvvetten 

dolayı sürtünme kuvvetleri değiştirilmez. 

İnce cidarlı silolarda (dc/t>200) boşaltma ek yükü: 

 

Etki değer sınıfı 2 ve 3 olan ince cidarlı dairesel silolarda boşaltma ek yükünün s 

yüksekliği boyunca silonun bir tarafında dışa doğru diğer tarafında içe doğru olacak 

şekilde ve maksimum değeri ppf olan formülü aşağıda verilen değişimi gösterir. 

 

ppes = ppe Cosθ         …(4.37) 

burada  

 ppe dışa doğru ek basınç ( denklem 4.31) 

 

θ çevresel koordinattır ( şekil 4.10a) 

 

Toplam yatay yük ise: 

Fpe = 
2

π
s dc ppe        …(4.38) 

 

Etki değer sınıfı 2 olan kaynaklı silolarda ek yük eşdeğer yüzeyin zp kadar altından 

etkidiği kabul edilir. Burada zp, zo ve 0,5 hc’nin küçük olanıdır. hc ise düşey duvarlı 

silo bölümünün yüksekliğidir. 

 

Etki değer sınıfı 2 olan cıvatalı ve perçinli silolarda ek yükün herhangi bir seviyeden 

etkiyebileceği düşünülür. Ek yükün tüm silo yüksekliği boyunca normal basıncı aynı 

yüzde değeriyle artırdığı kabul edilir. 

 

 



 

4.8.1.3 Doldurma ve boşaltma ek yükleri için alternatif üniform basınç artışı 

metodu 

 

 

İnce cidarlı dairesel silolar için:  

 

Toplam doldurma simetrik yatay basıncı bileşkesi, phf,u  

phf,u=phf(1+0,5 Cpf)        …(4.39) 

 

Toplam doldurma simetrik sürtünme çekmesi bileşkesi, pwf,u  

Pwf,u=pwf(1+0,5 Cpf)        …(4.40) 

 

Toplam boşaltma simetrik yatay basıncı bileşkesi, phe,u  

Pef,u=phe(1+0,5 Cpe)        …(4.41) 

 

Toplam boşaltma simetrik sürtünme çekmesi bileşkesi, pwe,u  

Pwe,u=pwe(1+0,5 Cpe)        …(4.42) 

 

 

4.8.1.4 Çıkış eksantrisitesi büyük olan dairesel silolarda boşaltma yükleri 

 

 

Genel: 

Huni ağzı eksantrisitesinin kritik değerden büyük olması halinde yani eo >0,25dc=ecr 

ve silo etki değer sınıfının 2 veya 3 olması halinde ağzın üstündeki bölgede boru 

akım kanalına etkiyen basınç dağılımı için aşağıdaki prosedür uygulanır (şekil 

4.11a). 

 

Maksimum dolum eksantrisitesinin kritik değerden büyük olması ef >0,25dc=ecr ve 

silonun narinliğinin sınır değerinden büyük olması durumunda (hc/dc)>4,0 (ve etki 

değer sınıfının 2 ya da 3 olduğu durumlarda) da aşağıda belirtilen prosedür 

uygulanır. 



 

Yukarıda belirtilen şartların sağlanması durumunda etki değer sınıfı 2 ve 3’e göre 

aşağıda tanımlanan yüklemeler birbirinden bağımsız yeni bir yükleme olarak 

değerlendirilmelidir. 

 

Hesapta µ alt karakteristik değeri ve φi üst karakteristik değeri kullanılır. 

 

Etki değer sınıfı 2 için yöntem: 

 

θc=35˚ lik akış kanalı duvar birleşimine göre hesap yapılır. 

 

Eksantrik boşaltma durumunda duvar basınçları: 

 

Akımın olduğu düşey duvardaki basınç phce=0 alınmalıdır (şekil 4.11c). 

 

Malzemenin hareketsiz kaldığı bölgede düşey duvarda z derinliğindeki basınç: 

phse=phf         …(4.43) 

phae=2phf         …(4.44) 

 

z derinliğinde sürtünmeden dolayı oluşan çekmeler: 

 

pwse=pwf         …(4.45) 

pwae=2pwf         …(4.46) 

 

phf, yatay doldurma basıncı (denklem 4.12, phf(z)=phoYJ(z)). 

 

pwf, doldurma esnasındaki duvar sürtünmesi (denklem 4.13, pwf(z)=µphoYJ(z)). 

 

Bu yöntemde boş akım kanalı kabulü yapıldığından bazı durumlarda çok ihtiyatlı 

sonuçlar verebilmektedir. Alternatif olarak ilerideki Eksantrik boşaltmada duvar 

basınçları bölümüne göre hesap yapılabilir. 

 

 



 

Etki değer sınıfı 3 için metot: 

 

Temel Prensip: 

 

Akım kanalı geometrisi ve yeri silonun şekli, boşaltma yöntemi ve malzeme 

özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir. 

 

Boşaltma ekipmanı ve yöntemi akım kanalı geometrisi ve yerini iyi 

tanımlayabiliyorsa buna göre uygun akım kanalı parametreleri kullanılmalıdır. 

 

Akış kanalının boşaltma şekline ve silo geometrisine göre kararlaştırılamadığı 

durumlarda hesaplamalar en az 3 akış kanalı yarıçap rc değeri için yapılır. Çünkü 

akış kanalı yarıçapı zamanla değişiklik gösterebilir. 

 

 

rc=k1 r          …(4.47) 

rc=k2 r          …(4.48) 

rc=k3 r  burada r=dc/2, dairesel silo yarıçapıdır    …(4.49) 

 

Tavsiye edilen k1, k2 ve k3 değerleri sırayla 0,25, 0,4 ve 0,6 dır. 

 

Akış kanalı eksantrisitesi ec (şekil 4.11). 

ec=r{ η(1-G)+(1- η) G−1 }       …(4.50) 

 

η=
iφ

µ

tan
         …(4.51) 

 

G= rc /r         …(4.52) 

µ, dik duvar için sürtünme katsayısının alt karakteristik değeri 

φi, silolanan malzemenin iç sürtünme açısının üst değeri 

rc, akış kanalı tasarım yarıçapı 

 



 

Not: Malzemenin akışı için φw ≤ φi şartı sağlanmalıdır ve dolayısıyla bütün 

hesaplarda η≤1 olmalıdır. 

 

Buradaki hesap yöntemi kanalın çevresinin ark olduğu kabulüne göre kanal 

çevresindeki toplam sürtünmenin minimize edilmesi felsefesiyle akış kanalının yeri 

ve yarıçapının hesabını içermektedir. 

 

Şekil 4.7d’deki gibi genişletilmiş akımlı huni kullanılması durumunda rc değeri 

genişletilmiş akım hunisinin üst yarıçapı olarak alınır. 

 

Akış kanalıyla temas eden duvarın açısal uzunluğu bulunmalıdır. 

 

Cos θc =( r²+ e²c - r²c)/(2 r ec )      …(4.53) 

Akış kanalı ve duvarla temas eden ark uzunluğu  

Uwc=2θc r         …(4.54) 

 

Hareketsiz malzemeyle akış kanalı arası ark uzunluğu: 

 

Uwc=2θc r          …(4.55) 

 

Usc=2rc (π-ψ)         …(4.56) 

 

burada,  

 

 sin ψ =(r/rc)sin θc            …(4.57)

        

θc ve ψ açıları radyan cinsindendir. 

 

 

 

 

 



 

 

a) Yükseklik     b) Kesit 

Şekil anahtarı: 
1. Statik basınçlar 
2. Statik katı 
3. Lokal yüksek basınç 
4. Akım kanalı 
5. Akım basıncı 

 

c) Kanal geometrisi     d) Basınçlar 

Şekil anahtarı: 

1. Statik basınçlar 
2. Statik katı 
3. Kanal kenar basıncı 
4. Akım kanalı basıncı 
 

Şekil 4.11 Eksantrik boşaltma akım kanalı ve basınç dağılımı 



 

Akış kanalı kesit alanı hesabı: 

 

Ac=(π-ψ) r²c + θc r²- r rc sin(ψ- θc)       …(4.58) 

 

 

Eksantrik boşaltmada duvar basınçları: 

 

Akış bölgesindeki dik duvarda eşdeğer yüzeyin z kadar altında oluşan basınç: 

 

phce= phco (
/

1
ocz z

e
−

− )        …(4.59) 

 

z seviyesindeki sürtünme kuvveti: 

 

pwce=µ phce= µ phco (
/

1
ocz z

e
−

− )      …(4.60) 

 

 phco= γK zoc         …(4.61) 

 

1 ( )
tan

c
oc

K
wc sc i

A
z

U Uµ φ
=

+
       …(4.62) 

 

Burada  

µ, dik duvar için sürtünme katsayısı 

K, silolanan malzemenin yanal basınç oranıdır. 

 

z derinliğinde düşey duvarda akış kanalından uzak ölü bölgedeki basınç (şekil 4.11c): 

 

phse= phf         …(4.63) 

 

z derinliğinde duvardaki sürtünme  

 

pwse= pwf         …(4.64) 

 



 

Burada 

phf , yatay doldurma basıncı ve 

pwf, doldurmadaki duvar sürtünmesidir. 

 

Şekil 4.11c’de görüldüğü üzere ölü bölgeye birleşik akış bölgesindeki dik duvarda 

daha yüksek bir basınç phae uygulanmaktadır ve bu değer eşdeğer yüzeyden derinliğe 

z bağlıdır. Akım bölgesi yanındaki statik bölgede z derinliğindeki basınç: 

 

phae = 2 phf - phce        …(4.65) 

 

z derinliğindeki duvarda sürtünme çekmesi: 

 

pwae=µ phae         …(4.66) 

 

 

4.8.2 Sığ ve Orta Narinlikteki silolar 

 

 

4.8.2.1 Düşey duvardaki doldurma yükleri 

 

 

1. Doldurma simetrik yükü: 

 

z derinliğinde dolumdan sonra yatay basınç ve duvar sürtünme çekmesi aşağıdaki 

gibi hesaplanabilir: 

 

phf=phoYR         …(4.67) 

 

pwf=µphf         …(4.68) 

 

Burada:  

 



 

pho=γ K zo=
1 A

U
γ

µ
        …(4.69) 

 

(1 {( ) 1} )
o n

R

o o

z h
Y

z h

−
= − +

−
       …(4.70) 

 

zo=
U

A

Kµ

1
         …(4.71) 

 

n=-(1+tanφr)(1-ho/zo)        …(4.72) 

 

ho  ( şekil 4.1) en yüksek malzeme duvar temas noktasındaki z değeri 

 

simetrik doldurulmuş r yarıçaplı dairesel silo için ho 

 

3 tanr
o rh φ=          …(4.73) 

 

Malzeme şev açısı değeri olup çizelge 4.6’dan alınabilir. 

 

pvf=γ zv olup         …(4.74) 

 

11 ( 2 )
( )

( 1) ( )

n
o o

v o o o
n

o o

z z h
z h z h

n z h

++ −
= − − −

+ −
     …(4.75) 

 

Duvarda düşey yönde oluşan karakteristik düşey yük, dolumdan sonra herhangi bir z 

yüksekliğinde oluşturan birim çevreye etkiyen kuvvet (düşey basınç) formülünden  

bulunabilir:   

nzSk=
0

( )
z

pwf z dz =∫ µpho(z-zv )       …(4.76) 



 

 

Anahtar: 

1. Eşdeğer yüzey 

2. Narin silo kuralı 

3. Sığ silo basıncı 

 

Şekil 4.12 Sığ ve orta narinlikteki silolarda doldurma basıncı 

 

 

2. Doldurma ek yükü: 

 

Doldurma ek yükünün silo duvarının herhangi bir yerine etkiyebileceği 

düşünülmelidir. 

 

Ek yük sadece normal basınçtan oluşur. Ek basınç neticesinde oluşan sürtünme 

çekmeleri değiştirilmez. 

 

Etki değer sınıfı 1 olan orta narinlikteki silolarda doldurma ek yükü ihmal edilebilir. 

 

Etki değer sınıfı 2 ve 3 olan orta narinlikteki silolarda doldurma ek yükü ppf narin 

silolardaki gibi hesaplanır. 

 

Doldurma eksantrisitesinin kritik değeri (ef,cr=0,25dc) aşması durumunda ilgili 

bölüme (bölüm 4.8.2.3) göre bir ek yükleme daha yapılmalıdır. 

 



 

4.8.2.2 Düşey duvarlardaki boşaltma yükleri 

 

 

1. Boşaltma simetrik yükü: 

 

Temel prensip: 

 

Boşaltma durumundaki geçici basınç artışlarını karşılamak için boşaltma yükü 

simetrik olarak artırılır. 

 

Sığ silolarda simetrik boşaltma yükü doldurma yüküne eşit olarak alınabilir. 

 

Orta narinlikteki silolar için simetrik boşaltma yükleri phe ve pwe: 

 

phe =Ch phf         …(4.77) 

 

pwe =Cw pwf         …(4.78) 

 

Burada üstten boşaltılan bütün etki değer sınıfındaki silolar için  

Cw = Ch =1,0 

 

Etki değer sınıfı 2 ve 3 olan orta narinlikteki silolarda ise: 

 

Ch =1,0+0,15 CS        …(4.79) 

 

Cw =1,0+0,1 CS        …(4.80) 

 

CS =hc/dc-1,0         …(4.81) 

 

CS, narinlik ayar faktörüdür. 

 



 

Malzeme ortalama değerlerinin kullanıldığı etki değer sınıfı 1 olan orta narinlikteki 

silolarda boşaltma faktörleri: 

 

Ch =1,0+{0,15+1,5(1+0,4e/dc) Cop} CS     …(4.82)

       

 

Cw =1,0+0,4(1+1,4 e/dc) CS       …(4.83) 

 

e= maks (ef , eo)        …(4.84) 

 

Duvarda düşey yönde oluşan karakteristik düşey yük, dolumdan sonra herhangi bir z 

yüksekliğinde oluşturan birim çevreye etkiyen kuvvet (düşey basınç) formülünden 

bulunabilir: 

 

nzSk=
0

( )
z

pwe z dz =∫  Cw pho(z-zv )      …(4.85) 

 

2. Boşaltma ek yükü: 

 

Kazara olabilecek eksantrisiteler için boşaltma ek basıncı ppe bulunmalıdır (şekil 

4.1b). 

 

Ek yükün yeri ve büyüklüğü bölüm 4.8.1.2 Düşey silo duvarında oluşan boşaltma 

yükü’ndeki kurallara göre hesaplanır. 

 

Bütün etki sınıflarındaki sığ ya da orta narinlikteki silolar için doldurma 

eksantrisitesinin kritik değeri (ef,cr=0,25 dc) aşması durumunda ilgili bölüme göre 

(bölüm 4.8.2.4) ek bir yükleme daha yapılmalıdır. 

 

Boşaltma eksantrisitesinin (eo) kritik değerden eo,cr=0,1dc küçük olduğu durumlarda 

bütün etki değer sınıfındaki sığ silolarda boşaltma ek yükü hesaplanmaz (Cpe=0). 

 



 

Etki değer sınıfı 1 olan sığ ve orta narinlikteki silolarda boşaltma ek yükü 

hesaplanmaz (Cpe=0). 

 

Etki değer sınıfı 2 olan ve boşaltma eksantresi kritik değerden büyük olan sığ 

silolarda bölüm 4.8.2.3’e göre hesap yapılmalıdır. 

 

Orta narinlikteki etki değer sınıfı 2 olan silolarda bölüm 4.8.2’de belirtildiği şekilde 

hesap yapılmalıdır. 

 

Etki değer sınıfı 3 olan ve eksantrisitesi kritik değerden büyük olan sığ silolarda ..e 

göre hesap yapılmalıdır. 

 

Etki değer sınıfı 3 olan orta narinlikteki sığ silolarda bölüm 4.8.2.4’e göre hesap 

yapılmalıdır. 

 

 

4.8.2.3 Sığ ve orta narinlikteki dairesel silolarda büyük eksantrisiteli doldurma 

yükleri 

 

 

Temel prensip: 

 

Dairesel, etki değer sınıfı 3 olan doldurma eksantrisitesinin et kritik değerden (0,25 

dc) büyük olduğu durumlarda sığ ve orta narinlikteki silolarda düşey kuvvet 

oluşturan normal basınçların simetrik olmayan etkileri değerlendirilecektir ( şekil 

4.13). 

 

Elle hesap yapılması durumunda yukarıdaki prensip denklem 4.86 ile bulunan nzSk 

düşey duvar kuvvetlerinin bölüm 4.8.2.1 ile hesaplanan simetrik doldurma yüklerine 

(tamamen dolu durum) ilave edilmesiyle bulunur. 

 

 



 

 

Anahtar: 

 

1. Duvarla malzemenin en üst temas noktası 

 

 

Şekil 4.13 Eksantrik doldurulmuş sığ veya orta narinlikteki silolarda doldurma 

basıncı 

 

Simetrik olmayan basınçlar tam dolu durumda duvar çevresinde oluşan düşey 

kuvvetteki artışla bulunabilir. 

 

Hesaplar K ve µ üst karakteristik değerleri kullanılarak yapılmalıdır. 

 

Herhangi bir zs derinliğinde silo duvarında oluşan ilave birim çevre başına düşen 

düşey kuvvetin en üst temas noktası altındaki karakteristik değeri nzSk(zs) değeri: 

 

nzSk =
20,04 tan ( )(6 7 )

t
ho s

e
p z r Z Z

r
φ + −      …(4.86) 

 

2
A

ho
U

r
p

γ

µ

γ

µ
= =         …(4.87) 

 

sz
Z

B
=           …(4.88) 



 

2
o

r
B h

Kµ
= −          …(4.89) 

 

2tan [1 ( / ) ] / 3o r th r e rφ= −        …(4.90) 

 

Burada 

zs, silo duvarının malzemeyle temas eden en yüksek noktasının altındaki derinlik 

φr, tabii şev açısı 

et, doldurma üst yığını açısal eksantrisitesi 

 

nzSk kuvveti duvar sürtünmesinden dolayı oluşan denklem 4.76,  kuvvetiyle 

toplanmalıdır. 

 

 

4.8.2.4 Sığ ve orta narinlikteki dairesel silolarda büyük eksantrisiteli boşaltma 

yükleri 

 

 

Boşaltma eksantrisitesinin 0,25 dc kritik değerinden büyük olduğu etki değer sınıfı 2 

veya 3 olan sığ veya orta narinlikteki silolarda, büyük boşaltma eksantrisitesi olan 

narin silolardaki (bölüm 4.8.1.4)  gibi hesaplanan yükler simetrik ve ek yüke ilave 

olarak başka bir yükleme olarak değerlendirilmelidir.  

  

 

4.8.3 Silolanan malzeme ile silo arasındaki termal sıcaklık farkı 

 

 

Temel Prensipler: 

 

1. Silonun tasarımı esnasında termal etkilerin sonuçları da dikkate alınmalıdır. 

Bunlar deplasman, birim uzama, eğrilik, gerilme, kuvvet ve moment şeklinde 



 

olabilmektedir. Termal etkiler silo ile silolanan malzeme arasında olabileceği 

gibi dış ortam ile silo arasında da olabilmektedir. 

2. Silolanan malzemenin silodan farklı olabilme ihtimali varsa ya da 

malzemenin silonun sadece bir bölümünde termal farklılık oluşturma durumu 

varsa bunu dikkate alan ek basınçlar dikkate alınmalıdır. 

 

Genel olarak aşağıda belirtilen durumlarda bu farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. 

 

− Silo ve silolanan malzeme sıcaklığı sabit iken dış ortamın sıcaklığının 

düşürülmesi 

− Silonun sıcak malzeme ile doldurulması (çimentoda olduğu gibi) 

− Betonarme ile çeliğin farklı hızlarda ısınmalarından ötürü 

− Silo duvarlarının deplasmana karşı sınırlanması 

 

 

4.9 Silo Hunisi ve Silo Tabanındaki Yükler 

 

 

Temel Prensipler: 

 

1. Bu bölümde aşağıda belirtilen silo tabanları için doldurma ve boşaltma 

yükleri karakteristik değerleri kullanılacaktır. 

 

− Düz tabanlı 

− Dik hunili 

− Sığ hunili 

 

2. Huniye etkiyen yükler huninin dikliğine göre değiştiğinden aşağıda belirtilen 

tasnif yapılabilir. 

 

− Düz tabanlı silo yatayla eğim açısı 5˚ den küçük olan hunilerdir. 

− Sığ huniler: dik ya da düz tabanlı olmayan hunilerdir. 



 

− Dik huniler: Aşağıdaki şartı sağlayan hunilerdir (şekil 4.14 ve 4.15) 

 

Tanβ< (1-K)/(2µh)      …(4.91) 

 

 

K: düşey duvarlardaki yanal basınç oranının alt karakteristik değeri 

β: huni zirve yarı açısı 

µh:hunideki duvar sürtünme katsayısının alt karakteristik değeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yarım huni açısı βº (derece) 

Şekil anahtarı: 

1. Sığ 
2. dik 
3. β Yarım huni açısı ( º) 
4. µk huni duvar sürtünme katsayısı alt karakteristik değeri 
5. K dik duvarlardaki yanal basınç oranı alt karakteristik değeri 

 

Şekil 4.14 Dik ve sığ hunilerin ayrımı 



 

 

 

 

 

 

Şekil 4.15 Dik ve sığ hunilerde doldurma basınç dağılımları 

 

Geçişteki ortalama basınç: 

Pvft=Cb pvf         …(4.92) 

 

pvf: silo narinliğine göre denklem 4.14 veya 4.74 tarafından maksimum huni yükü 

oluşturacak malzeme özellikleri dikkate alınarak geçiş için hesaplanan (z=hc) düşey 

basınç 

 

Cb: taban yük büyütme katsayısı, dik duvarlı bölümden huniye (veya tabana) 

gelebilecek ek yükleri dikkate alan katsayı 

 

Etki değer sınıfı 2 ve 3 için Cb =1,0 alınabilir. Ancak, mekanik kilitlenmeye neden 

olabilecek durum söz konusu ise (klinker gibi), silolanan malzeme düşük kohezyonlu 

(c/σr≤0,04) değilse veya dinamik etkiler söz konusu ise bu katsayıya duruma uygun 

1’den büyük bir değer atanır. (Etki değer sınıfı 2 ve 3 için Cb =1,2 ve etki değer sınıfı 

1 için Cb =1,6). 

 



 

Etki değer sınıfı 1 olan ve tasarımın ortalama değerleri kullanılarak yapıldığı 

durumlar için üst paragrafta belirtildiği gibi başka özel durumlar yoksa: 

Cb =1,3 alınmalıdır. 

 

Hunideki bütün durumlar için, huni ağzı apexinin x kadar yukarısında (şekil 4.15) 

malzeme içerisindeki ortalama düşey gerilme aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. 

 

pv=( 
1

h

n

hγ

−
 ){( 

h

x

h
)-(

h

x

h
 )n}+ pvft (

h

x

h
 )n     …(4.93)

   

 

n=S (Fµheff cotβ+F)-2        …(4.94) 

 

S=2, konik ve kare piramit huniler için 

S=1, kama şeklindeki huniler için 

γ: birim ağırlık üst karakteristik değeri 

hh: huni apexi ile geçiş arasındaki düşey mesafe 

x: apexten yukarıya dpğru ölçülen düşey koordinat 

µheff: huni için etkin karakteristik duvar sürtünme katsayısı 

S: huni şekil katsayısı 

F: karakteristik huni basınç oranı (denklemler 4.99, 4.102, 4.108’den uygun olanı) 

β: huni apex yarı açısı(=90˚-α) 

pvt: geçişte dolumdan sonra ortalama düşey gerilme 

a: dikdörtgenin boyu (şekil 4.1d) 

b: dikdörtgenin eni 

 

F ve µheff değerleri huninin dik ya da sığ olmasını dikkate almalıdır. Uygun değerler 

bölüm 4.9.2 ve 4.9.3’ten alınabilir. 

 

 

 

 



 

4.9.1 Düz Tabanlı Silolar 

 

 

4.9.1.1 Düz tabanlı narin silolarda düşey basınçlar 

 

 

Narin silolarda düz tabana (α˚≤5) etkiyen düşey basınç üniform olarak alınabilir.  

pv = pvft          …(4.95) 

 

Burada  

Pvft=Cb pvf  (denklem 4.92)olarak hesaplanmalıdır. 

 

Boşaltma esnasında düz tabana etkiyen düşey basınç pv dolumdan sonraki düşey 

basınca eşit alınabilir. 

 

 

4.9.1.2 Düz tabanlı orta narinlikte ve sığ silolarda düşey basınçlar 

 

 

Silolarda bölüm 4.9 (temel prensipler)’dan daha olumsuz durum oluşturacak 

potansiyel varsa dikkate alınmalıdır. 

 

Düz tabanlı orta narinlikte ve sığ siloların tabanındaki düşey basınç pvsq 

pvsq = pvb +∆psq ( 
2,0 /

2,0 /

c c

tp c

h d

h d

−

−
)      …(4.96) 

 

Burada  

∆psq = pvtp – pvho        …(4.97) 

 

pvtp = γ htp         …(4.98) 

 



 

pvb: denklem 4.92’den elde edilecek düşey basıncın üniform bileşenidir. Burada z=ho 

alınmalı, malzeme karakteristik değerleri hunide maksimum yükleme meydana 

getirecek şekilde seçilmelidir (çizelge 4.3). 

 

pvho: denklem 4.74’de z= ho için elde edilen Janssen üst yığının altındaki basınçtır. 

 

ho: üst yığın tabanında eşdeğer yüzeyin altındaki derinliktir (Şekil 4.1d). 

 

htp: üst yığının toplam yüksekliği 

 

hc: eşdeğer yüzey ile silo tabanı arasındaki derinlik 

 

Burada verilen kuralla bulunan taban basınç değeri Janssen denkleminde hc / dc =2,0 

(narinlik sınırında) ve basıncı γ z= γ ho olan (silonun tepeleme dolu olduğu durum) 

silo durumu için doğrusal (lineer) geçiş önermektedir.  

 

 

 

Şekil anahtarı: 

             1. Eşdeğer yüzey 

             2. Katıyla temas etmeyen en düşük nokta 

 

Şekil 4.16 Sığ ve orta narinlikteki silo tabanında basınç 

 

 

 

 



 

4.9.2 Dik Huniler 

 

 

4.9.2.1 Hareket sürtünmesi 

 

 

Doldurma ve boşaltma durumunda etkin duvar sürtünme katsayısı µheff = µh olarak 

alınmalıdır. 

 

Burada µh hunideki duvar sürtünme katsayısının karakteristik alt sınır değeridir. 

 

 

4.9.2.2 Doldurma yükleri 

 

 

Dik hunide dolum esnasında malzeme içerisinde herhangi bir seviyedeki ortalama 

düşey gerilme denklem 4.93 ve 4.94’de F yerine Ff konularak bulunmalıdır. 

 

Ff =1- 
tan

(1 )
h

b

β

µ
+

        …(4.99) 

 

Denklem 4.94’teki  

n=S(1-b) µh Cot β   ve b=0,2 (ampirik katsayıdır). 

 

Doldurmayı müteakip dik huni duvarının herhangi bir noktasında oluşan normal 

basınç pnf ve ptf sürtünme çekmesi aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. 

 

Pnf = Ff pv         …(4.100) 

 

ptf = µh Ff pv         …(4.101) 

 

 



 

4.9.2.3 Boşaltma yükleri 

 

 

Dik hunide dolum esnasında malzeme içerisindeki herhangi bir seviyedeki ortalama 

düşey gerilme denklem 4.93 ve 4.94’te F yerine Fe (Walker boşaltma basıncı 

teorisine göre) konularak bulunmalıdır. 

 

Fe =
1 sin cos

1 sin cos(2 )

i

i

φ ε

φ β ε

+

− +
       …(4.102) 

 

Burada  

ε=φwh+sin-1{
sin

sin

wh

i

φ

φ
 }       …(4.103) 

 

φwh = tan-1
 µh         …(4.104) 

 

µh: hunideki duvar sürtünme katsayısının alt karakteristik değeri 

φi:silolanan malzemenin iç sürtünme açısı 

her zaman φwh ≤φi olduğu unutulmamalıdır. 

 

Boşaltma esnasında dik huni duvarının herhangi bir noktasında oluşan normal basınç 

pnf ve ptf sürtünme çekmesi aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. 

 

Pne = Fe pv         …(4.105) 

 

pte = µh Fe pv         …(4.106) 

 

 

4.9.3 Sığ Huniler 

 

 

 



 

4.9.3.1 Hareket sürtünmesi 

 

Sığ hunilerde sürtünme etkisi yenilemediği için etkin duvar sürtünme katsayısı şöyle 

hesaplanmalıdır. 

 

µheff:=(1-K)/2 tanβ        …(4.107) 

 

K: dik duvar için yanal basınç oranının alt karakteristik değeri 

 

β:huninin yarım açısı (şekil 4.20). 

 

 

4.9.3.2 Doldurma yükleri 

 

 

Sığ hunide dolum esnasında malzeme içerisinde herhangi bir seviyedeki ortalama 

düşey gerilme denklem 4.93 ve 4.94’te F yerine Ff konularak bulunmalıdır. 

 

Ff =1-{ b/(1+tanβ / µheff )}       …(4.108) 

 

n=S(1-b) µheff Cot β   ve b=0,2 (ampirik katsayıdır).    …(4.109) 

 

Dik hunili sistemlerde olduğu gibi, 

Doldurmayı müteakip sığ huni duvarının herhangi bir noktasında oluşan normal 

basınç pnf ve ptf sürtünme çekmesi aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. 

 

pnf = Ff pv         …(4.110) 

ptf = µh Ff pv          …(4.111) 

 

 

 

 



 

 

4.9.3.3 Boşaltma yükleri 

 

 

Sığ silolarda boşaltma durumunda normal basınç ve sürtünme çekmesi aynen 

doldurmada olduğu gibi bulunabilir (şekil 4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ÖRNEK SİLO TASARIMI 

 

 

5.1 Genel 

 

Burada buğday depolanmasında kullanılacak 1 adet  hc=30 m ve dc=8 m 

olarak seçilen çelik dairesel silonun tasarımı yapılacaktır.  

 

Buğday için veriler çizelge 3.6’dan alınabilir. Buna göre: 

 

Birim ağırlık alt karakteristik değeri, γl=7,5 kN/m³ 

Birim ağırlık ortalama değeri, γm=8,25 kN/m³ 

Birim ağırlık üst karakteristik değeri, γl=9,0 kN/m³ 

 

 

Yaklaşık hacim (β=45º kabul edilerek) 

Silo hücresi hacmi, 
2 2

31
3 1.525

4 4

D D
V h m

π π
= + =  

 

Kapasitesi,  

3(1.525)(8,25 / )(0,1 / ) 1.260mW V kN m ton kN tonγ= = =  olarak hesaplanır. 

 

Silolarla ilgili kabuller: 

1. Merkezi doldurma ve merkezi boşaltma yapılmaktadır. Doldurma ve 

boşaltma özel pnömatik sistemlerle yapılmakta olduğundan bu kabul 

yapılabilir. 

 

2. Geometrik şartlar: 

hb/dc<10 olmalı: hb=14 m ve dc=12 m olduğundan hb/dc=1,17<10 

hb<100 m 

dc<60 m şartları sağlanmaktadır. 

 



 

3. Dane çapı d ≤ 0,03dc olmalıdır. Hububat silosu olarak tasarlandığından 

hububat dane çapı genellikle 3-6 mm civarında olduğundan bu şart da 

sağlanmaktadır. 

 

4. Silolanan malzeme (buğday, arpa vb) kendiliğinden cazibe yoluyla 

akabilmektedir. 

 

hc/dc=30/8=3,75 ≥ 2,0 olduğundan narin silodur, buna göre hesap yapılmalıdır. 

 

Silolanacak malzeme ağırlığı yaklaşık 1260 ton<10.000 ton olduğundan etki değer 

sınıfı 2 olmaktadır. (EDS=2). 

 

Buğday için çizelge 3.6’dan aşağıdaki değerler alınmıştır. 

φr=34º, şev açısı 

φim=30 º, ortalama iç sürtünme açısı 

aφ=1,12 faktör 

Km=0,54 ortalama yanal basınç oranı 

aK=1,11 faktör 

µ =tan φw Duvar sürtünme katsayısı 

aµ=1,16 faktör 

Cop=0,5 ek yük katı referans faktörü 

 

Bu silo için duvar malzemesi (çizelge 4.4): 

− Galvaniz kaplı karbon çeliği olarak (D2) olarak 

− Yatay oluklu duvar olarak (D4) çözüm yapılacaktır. 

 

D2 için µ =0,38  

 

D4 için ek B’de verilen metotla aşağıdaki şekilde hesap yapılabilir: 

 
Etkin duvar sürtünmesi : 

 
µeff=(1-aw ) tanφi + aw µw burada  



 

 

6
0, 286

6 15

w
w

w i

b
a

b b
= = =

+ +
 olarak bulunur. Bu durumda: 

µeff=(1-aw ) tanφi + aw µw =(1-0,286) tan30+0,286(0,38)=0,521  

 

 

Bölüm 4.7.8’de belirtildiği şekilde alt ve üst karakteristik değerler hesaplanmalıdır.  

Örnek olarak: 

Yanal basınç oranı üst karakteristik değeri, Ku=aK.Km=0,54 (1,11)=0,60 

 

Yanal basınç oranı alt karakteristik değeri, Kl=Km /aK =0,54 /(1,11)=0,49 

Karakteristik değerler çizelge 5.1’de gösterilmektedir. 

 

 

Çizelge 5.1 Buğday ve D2 tip duvar için karakteristik değerler 
 

K A R A K T ER İ S T İ K  D E Ğ E R L E R 

Duvar sürtünme 
katsayısı 

Yanal basınç oranı İç sürtünme açısı 

µ (alt) µm µ (üst) K (alt) Km K (üst) φi (alt) φim φi (üst) 

0,33 0,38 0,44 0,49 0,54 0,60 26,79 30 33,60 

 

 

 

5.2 Düşey Silo Duvarına Etkiyen Yükler: 

 

5.2.1 Doldurma yükleri 

1. Simetrik doldurma yükü hesabı 

 

Yatay basınç,  phf(z)=phoYJ(z)      …(4.12)

       

Sürtünme çekmesi, pwf(z)=µ phoYJ(z)     …(4.13) 

 

Düşey basınç, pvf(z)=( pho/K)YJ(z)     …(4.14) 



 

pho=γ K zo         …(4.15) 

zo=
U

A

Kµ

1
         …(4.16) 

YJ(z)=1-e-z/zo        …(4.17) 

 

Yatay basınç,  phf(z): 

 

Çizelge 3.3’e göre maksimum yatay basıncın hesaplanması için µ, K, φi’nin sırayla 

alt, üst ve alt karakteristik değerleri kullanılmalıdır. 

zo=
21 1 8

10,1
0,60(0,33) 4 8

A
m

K U

π

µ π
= =  

 

pho=γ K zo=9 (0,60) (10,1)=54,54 kN/m² 

 

YJ(z)=1-e-z/zo=1-e-30/10,1=0,949 ve dağılımı çizelge 5.2’de verilen yatay basınç: 

 

 

Çizelge 5.2 Yatay basıncın derinlikle değişimi 

 

z zo = A / K µ U pho=γ K zo YJ(z)=1-e-z/zo
 phf(z)=phoYJ(z) 

 (m) (kN/m²)  - (kN/m²)  
0 10,1 54,54 0,000 0,00 
2 10,1 54,54 0,180 9,80 
4 10,1 54,54 0,327 17,84 
6 10,1 54,54 0,448 24,43 
8 10,1 54,54 0,547 29,84 
10 10,1 54,54 0,628 34,28 
12 10,1 54,54 0,695 37,92 
14 10,1 54,54 0,750 40,90 
16 10,1 54,54 0,795 43,35 
18 10,1 54,54 0,832 45,36 
20 10,1 54,54 0,862 47,01 
22 10,1 54,54 0,887 48,36 
24 10,1 54,54 0,907 49,47 
26 10,1 54,54 0,924 50,38 
28 10,1 54,54 0,937 51,13 
30 10,1 54,54 0,949 51,74 



 

  

 

Şekil 5.1 Yüklerin gösterimi 

 

 

 

Sürtünme çekmesi, pwf(z): 

Çizelge 3.3’e göre maksimum yatay basıncın hesaplanması için µ, K, φi’nin sırayla 

üst, üst ve alt karakteristik değerleri kullanılarak hesaplamalar yapılır. 

 

zo=
21 1 8

7,576
0,60(0,44) 4 8

A
m

K U

π

µ π
= =  

 

pho=γ K zo=9 (0,60) (7,576)=40,91 kN/m² 

 

YJ(z)=1-e-z/zo=1-e-30/7,576=0,981 ve 

 

Maksimum değeri aşağıdaki şekilde hesaplanan ve derinlikle orantılı olarak artan 

sürtünme çekmesi değerleri çizelge 5.3’te sunulmuştur. 

 

pwf(z)=µ phoYJ(z)=0,44 (40,91)(0,981)=17,66 kN/m² bulunur. 

 

 



 

 

Çizelge 5.3 Sürtünme çekmesinin derinlikle değişimi 

 

z zo = A / K µ U pho=γ K zo YJ(z)=1-e-z/zo
 pwf(z)=µ phoYJ(z) 

  (m) (kN/m²)  - (kN/m²)  
0 7,576 40,91 0,000 0,00 

2 7,576 40,91 0,232 4,18 

4 7,576 40,91 0,410 7,38 

6 7,576 40,91 0,547 9,85 

8 7,576 40,91 0,652 11,74 

10 7,576 40,91 0,733 13,19 

12 7,576 40,91 0,795 14,31 

14 7,576 40,91 0,842 15,16 

16 7,576 40,91 0,879 15,82 

18 7,576 40,91 0,907 16,33 

20 7,576 40,91 0,929 16,72 

22 7,576 40,91 0,945 17,01 

24 7,576 40,91 0,958 17,24 

26 7,576 40,91 0,968 17,42 

28 7,576 40,91 0,975 17,55 

30 7,576 40,91 0,981 17,66 
 

 

 

Düşey basınç, pvf(z) : 

Çizelge 4.3’ten ilgili karakteristik değerler alınarak 

zo=
21 1 8

12,369
0,49(0,33) 4 8

A
m

K U

π

µ π
= =  

pho=γ K zo=9 (0,49) (12,369)=54,54 kN/m² 

 

YJ(z)=1-e-z/zo=1-e-30/12,369=0,912 ve Maksimum değeri aşağıda hesaplanan çizelge 

5.4’teki değerler bulunur. 

 

 pvf(z)=( pho/K)YJ(z)=(54,54)/(0,49)(0,912)=101,46 kN/m² 

 

 



 

Çizelge 5.4 Düşey basıncın derinlikle değişimi 

 

z zo = A / K µ U pho=γ K zo YJ(z)=1-e-z/zo
 pvf(z)=( pho/K)YJ(z) 

  (m) (kN/m²)  - (kN/m²)  
0 12,369 54,54 0,000 0,00 

2 12,369 54,54 0,149 16,62 

4 12,369 54,54 0,276 30,75 

6 12,369 54,54 0,384 42,78 

8 12,369 54,54 0,476 53,01 

10 12,369 54,54 0,554 61,72 

12 12,369 54,54 0,621 69,12 

14 12,369 54,54 0,678 75,42 

16 12,369 54,54 0,726 80,78 

18 12,369 54,54 0,767 85,33 

20 12,369 54,54 0,801 89,21 

22 12,369 54,54 0,831 92,51 

24 12,369 54,54 0,856 95,32 

26 12,369 54,54 0,878 97,70 

28 12,369 54,54 0,896 99,73 

30 12,369 54,54 0,912 101,46 
 

 

 

2. Doldurma ek yükü hesabı 

 

ppf=Cpf phf          …(4.19) 

2 {-1,5[(hc/dc)-1]}Cpf =0,21Cop[1+2E ](1-e )      …(4.20) 

E=2ef/dc         …(4.21) 

ef=0,50 m kabul edilirse E=2(0,5)/8 = 0,125 bulunur. 

Cop=0,5 (çizelge 4.6) 

alınarak, Cpf=0,1065 bulunur. 

s=π dc/16=1,57 m ve 

Kaynaklı imalat olduğu kabul edilirse: 

 



 

EDS=2 için ek yükün eşdeğer yüzeyin zp kadar altından etkidiği kabul edilir. Burada 

zp,  zo veya 0,5hc’den küçük olanıdır. 

 

zo =10,1 m ve 0,5hc =0,5(30)=15 m olduğundan zp =10,1 m alınır. 

 

YJ(z)=1-e-z/zo=1-e-30/10,1=0,6321 ve 

pho=γ K zo=9 (0,60) (10,1)=54,54 kN/m² hesaplanmıştı. 

phf(z)=phoYJ(z)=54,54 (0,6321)=34,47 kN/m² 

ppf=Cpf phf=(0,1065) (34,47)=3,67 kN/m² 

Toplam yatay kuvvet,  

Fpfs = 
2

π
s dc ppf         …(4.24) 

Fpfs = 
2

π
s dc ppf=

2

π
(1,57)(8)(3,67)=72,41 kN bulunur. 

 

 

5.2.2 Boşaltma yükleri 

 

 

1. Simetrik boşaltma yükü hesabı 

 

Bütün etki değer sınıfındaki silolarda simetrik boşaltma basınçları: 

 

phe=Ch phf         …(4.25) 

pwe=Cw pwf         …(4.26)

     

Etki sınıfı 2 ve 3 olan narin silolarda Ch = Co =1,15 ve Cw =1,10. 

 

Maksimum simetrik boşaltma yükü (yatay basınç): 

phf(z)=phoYJ(z)=54,54 (0,949)=51,74 kN/m² olduğundan 

 phe=Ch phf=(1,15) (51,74)=59,50 kN/m² olarak hesaplanır. 

 

Maksimum simetrik boşaltma yükü (sürtünme çekmesi): 



 

pwf(z)=µ phoYJ(z)=(0,44 )(40,91)(0,981)=17,66 kN/m² ve 

pwe=Cw pwf=(1,10)(17,66)=19,42 kN/m² olarak hesaplanır. 

 

2. Boşaltma ek yükü hesabı 

 

ppe=Cpe phe         …(4.31) 

 

burada (hc/dc)>1,2 olması durumunda:  

Cpe=0,42 Cop[1+2E2](1-exp{-1,5[(hc/dc )-1 ]})    …(4.32) 

     =0,213 

(hc/dc)=30/8=3,75>1,2 olduğundan  

 

e=0,50 kabulüyle, E=0,125 ve Cpe=0,213 olarak hesaplanır. 

phe=Ch phf         …(4.25) 

Ch=1,15 

phf(z)=phoYJ(z)=54,54 (0,949)=51,74 kN/m² olduğundan 

phe=1,15(51,74)=59,50 kN/m² 

ppe=Cpe phe=(0,213)(59,5)=12,67 kN/m² 

 

Kaynaklı silo:  

EDS=2 için ek yükün eşdeğer yüzeyin zp kadar altından etkidiği kabul edilir. Burada 

zp,  zo veya 0,5hc’den küçük olanıdır. 

 

zp =10,1 m alınır. 

Toplam yatay kuvvet,  

Fpe = 
2

π
s dc ppe        …(4.24) 

Fpfs = 
2

π
s dc ppf=

2

π
(1,57)(8)(12,67)=249,96 kN bulunur. 

 

Simetrik boşaltma yükleri ve boşaltma ek yükü için yapılan hesaplamalar çizelge 

5.5’te verilmektedir. 

 



 

Çizelge 5.5 Simetrik boşaltma yükü ve boşaltma ek yükü 

 

z phf(z)=phoYJ(z)  phe=Ch phf pwf(z)=µ phoYJ(z) pwe=Cw pwf ppe=Cpe phe 

  (kN/m²)  (kN/m²)  (kN/m²)  (kN/m²)  (kN/m²)  
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 9,80 11,27 4,18 4,59 2,40 

4 17,84 20,51 7,38 8,12 4,37 

6 24,43 28,09 9,85 10,83 5,98 

8 29,84 34,31 11,74 12,91 7,31 

10 34,28 39,42 13,19 14,51 8,40 

12 37,92 43,60 14,31 15,74 9,29 

14 40,90 47,04 15,16 16,68 10,02 

16 43,35 49,86 15,82 17,40 10,62 

18 45,36 52,17 16,33 17,96 11,11 

20 47,01 54,06 16,72 18,39 11,52 

22 48,36 55,62 17,01 18,72 11,85 

24 49,47 56,89 17,24 18,97 12,12 

26 50,38 57,94 17,42 19,16 12,34 

28 51,13 58,80 17,55 19,31 12,52 

30 51,74 59,50 17,66 19,42 12,67 
 

 

5.3 Huniye Etkiyen Yükler: 

 

Bu aşamada hesap yapabilmek için huninin düz, sığ ya da dik olduğuna karar 

verilmelidir. Bunun için denklem 4.91’deki şart sağlanıyorsa dik silodur. 

 

Tanβ< (1-K)/(2µh)        …(4.91) 

Tan45<(1- 0,49)/(2*0,38 / 1,16) şartı sağlanmadığından silo sığ kabul edilir. 

 

Geçişteki ortalama basınç: 

Pvft=Cb pvf         …(4.92) 

Cb=1,0 

pvf=101,51 kN/m² olarak hesaplanmıştı (bölüm 4.2.1). 

 

Huni apeksinin x yukarısındaki ortalama düşey basınç: 



 

pv=( 
1

h

n

hγ

−
 ){( 

h

x

h
)-(

h

x

h
 )n}+ pvft (

h

x

h
 )n     …(4.93)

   

 

n=S (Fµheff cotβ+F)-2        …(4.94) 

S=2, konik ve kare piramit huniler için 

µheff:=(1-K)/2 tanβ=(1-0,49)/2tan45=0,255     …(4.107) 

 

 

5.3.1 Sığ huni yükleri 

1. Doldurma yükleri 

Ff =1-{ b/(1+tanβ / µheff )}       …(4.108) 

 

n=S(1-b) µheff Cot β   ve b=0,2 (ampirik katsayıdır).    …(4.109) 

 

n=2(0,8)(0,255)cot 45=0,408 ve 

Ff =1-{
0,2
tan 45

1
0,255

+

}=0,959 bulunur. 

pv=( 
1

h

n

hγ

−
 ){( 

h

x

h
)-(

h

x

h
 )n}+ pvft (

h

x

h
 )n  = (

0, 408 1

9(4)

−
) {(

4

x
)-(

4

x
)0,408}+ 101,51 (

4

x
)0,408 

 

 pv =-60,81{(
4

x
)-(

4

x
)0,408}+101,51 (

4

x
)0,408 bulunur. 

 

pnf = Ff pv=0,959 pv  huni normal basıncı     …(4.110) 

ptf = µh Ff pv =0,255( 0,959) pv  huni sürtünme çekmesi   …(4.111) 

 

 

2. Boşaltma yükleri 

 

Sığ hunilerde boşaltma yükleri doldurma yüklerinin aynısıdır. Çizelge 5.6’da 

huniye etkiyen doldurma ve boşaltma basınçlarına ait değerler verilmektedir. 



 

Çizelge 5.6 Hunideki doldurma ve boşaltma basınçları 

 

x x/4 pv pnf = Ff pv ptf = µh Ff pv  

  (m) (kN/m²)  (kN/m²)  (kN/m²)  

0,0 0,000 0,00 0,00 0,00 

0,5 0,125 61,89 59,35 15,13 

1,0 0,250 77,00 73,84 18,83 

1,5 0,375 85,98 82,46 21,03 

2,0 0,500 91,93 88,16 22,48 

2,5 0,625 95,99 92,05 23,47 

3,0 0,750 98,74 94,69 24,15 

3,5 0,875 100,50 96,38 24,58 

4,0 1,000 101,51 97,35 24,82 
 

 

 

5.4 Silonun Sap 2000 Kullanılarak Modellenmesi 

 

 

Bu bölümde söz konusu narin silonun 3-Boyutlu sonlu elemanlar analiz ve 

tasarım programı olan Sap 2000 aracılığıyla modellenmesi ile ilgili temel bilgiler 

sunulacaktır. Modellemenin nasıl yapılacağına ilişkin temel bilgiler sırasıyla 

anlatılacaktır. 

 

Öncelikle program açıldıktan sonra File/New Model/Storage structures/Silo 

seçilmiş ve açılan pencerede mevcut şablon kullanılarak program penceresi sağ alt 

penceresinde bulunan birim Ton, m seçilmiş ve silonun geometrik özellikleri 

parametric definition bölümündeki şekil referans alınarak şekil 5.2 ve 5.3’teki gibi 

elevation ve diameter verileri girilmiştir. 

 



 

 

 

Şekil 5.2 Silo geometrisi veri girişi 

 

 

 

 

Şekil 5.3: Huni yükseklik ve çap verisi girişi 

 



 

Burada açısal olarak silo m=10 parçaya bölünmüş yatay olarak da Max 

Spacing, Surface Z verisi 2 girilerek  huni 3 bölüme, düşey duvar 15 bölüme ve çatı 2 

bölüme ayrılmıştır. 

 

Program silonun mesnetlerini silo hunisine yerleştirdiğinden mesnetler 

assign/joint/restraints komutu kullanılarak (Şekil 5.4) mevcut yerlerinden silinmiştir. 

 

Bu işlemin akabinde Define/Materials…/Add New Materials seçilerek 

malzemeye ilişkin şekil 5.5’teki veriler girilmiştir. 

 

Şekilden anlaşılacağı üzere ton, m birim sisteminde akma dayanımı 25311, 

Poisson oranı 0,3 ve elastisite modülü 20389021 olan çelik malzeme tanımlanmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 5.4 Mesnetlerin silinmesi 



 

 

 

Şekil 5.5 Silo duvarı malzeme özellikleri 

 

 

 

Şekil 5.6 Radye temel malzeme özellikleri 



 

 Define/Frame Sections menüsünden silo kolonları için malzeme tanımı 

yapılır (Şekil 5.7). 

 

 

 

Şekil 5.7 Radye temel malzeme özellikleri 

 

 

Tekrar Define/Area Sections/Add New Section menüsü kullanılarak Şekil 

5.8’de belirtilen kabuk (shell) eleman ve radye  temel tanımlanmıştır. Burada kabuk 

eleman kalınlığı 3,00 mm olarak öngörülmüştür. Buradaki kalınlığın belirlenmesinde 

orijinal kalınlıktan korozyon sonucunda oluşacak incelme düşülerek net et kalınlığı 

kullanılmıştır. Tasarım sonucu elde edilecek değere korozyon sonucu oluşacak 

incelmenin ilave edilerek imalatta bu değerin kullanılacağı tabiidir. 

 



 

    

      

       a) Duvar elemanı                b)Radye temel elemanı 

 

Şekil 5.8 Silo duvarı kesitinin ve radye temelin tanımlanması 

 

 

Draw/Draw Frame/Cable Tendon komutu kullanılarak silo geçiş bölgesi ile 

radye temel arasına 10 adet çelik kolon tanımlanmıştır. 

 

Draw/Draw Rectangular Area Element komutu kullanılarak X-Y planında 

Z=-1 seviyesinde radye temel oluşturulur. Oluşturulan temel elemanı Edit/Divide 

Areas komutu kullanılarak sonlu elemanlara bölünür (Şekil 5.9 ve 5.10). 

 



 

 

 

Şekil 5.9 Radye temelin sonlu elemanlara bölünmesi 

 

 

 

 

Şekil 5.10 Radye temelin bölünmüş durumu 



 

Radye temel tabanına mesnet tanımlamak için radye temel elemanları 

seçilir ve Assign/Joint/Restraints komutu kullanılarak mesnet tanımlanır (Şekil 5.11). 

 

Radye temel tabanına yay tanımlamak için radye temel elemanları seçilir ve 

Assign/Area/Area Springs komutu kullanılarak yay tanımlanır (Şekil 5.12). 

 

 

 

 

Şekil 5.11 Radye temele mesnet tanımlanması 

 

 

 

 

Şekil 5.12 Radye temele yay tanımlanması 



 

Şekil 5.13’te View/Set 3-D View menüsü kullanılarak ve açılan menüde 

plan, elevation ve aperture açıları sıfır “0” girilerek elde edilen silo kesit görünüşü 

verilmektedir. Burada düşey silo gövdesinin 15 yatay parçaya, çatı ve huni 

bölümlerinin ise sırasıyla 2 ve 3 parçaya bölündüğü görülmektedir. Açısal olarak 

silonun planda her biri 36º olan 10 parçaya bölündüğü daha önce belirtilmişti. 

 

 

 

a) Tel kafes    b) Yüzey alanı 

 

Şekil 5.13 Sap 2000’de oluşturulan silo kesit görünüşü 



 

Yine Define menüsü kullanılarak Load Cases ve Add New Load butonu ile 

tasarımda kullanılacak bütün yükler ölü, kar, deprem, hareketli gibi tipleri de 

belirtilerek tanımlanmıştır (Şekil 5.14). Çizelge 5.7’de programın verdiği söz konusu 

yük çeşitleri listelenmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.14 Sap 2002de yük tanımı yapılması 

 

Çizelge 5.7 Siloya etkiyen yükler 

 

Yük Adı Tipi 
Zati Ağırlık 

Çarpanı 
DEAD DEAD 1 
ZATI DEAD 1 
KAR SNOW 0 
RUZGAR+X WIND 0 
DEPREMX QUAKE 0 
DEPREMY QUAKE 0 
DOLYUKU LIVE 0 
DOLEKYUKU LIVE 0 
BOSYUKU LIVE 0 
BOSEKYUKU LIVE 0 
SICAKLIK OTHER 0 
DOLUSILO DEAD 0 
BOSSILO DEAD 0 
TEMELOTURMASI OTHER 0 
RUZGAR-X WIND 0 
DSURTUNME LIVE 0 
BSURTUNME LIVE 0 



 

Ayrıca Şekil 5.15 ve 5.16’da görüldüğü üzere Define/Functions/Response 

Spectrum menüsü kullanılarak deprem yönetmeliğinde öngörüldüğü üzere Z3 tipi 

zemin için deprem spektral analizinde kullanılacak periyodun spektral ivmeye 

karşılık gelen değerleri global X ekseni yönünde ve global Y ekseni yönünde 

girilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 5.15 X ekseni yönündeki spektral ivme 

 

 



 

 

 

Şekil 5.16 Y ekseni yönündeki spektral ivme 

 

Bu verilerin sisteme girilmesinden sonra yük kombinezonlarının 

tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlama Eurocode 1: Part 4 temel alınarak 

normal tasarım durumu etkisindeki yüklere karşı yapılmaktadır. 

 

Toplamda 17 değişik kombinezondan oluşan program verileri çizelge 5.8’de 

sunulmuştur. 

 

 

 



 

 

Çizelge 5.8 Siloya etkiyen yük kombinezonları 

 

ComboName ComboType CaseType CaseName ScaleFactor 
COMB1 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB1   Linear Static BOSYUKU 1 
COMB1   Linear Static TEMELOTURMASI 1 
COMB1   Linear Static KAR 0,6 
COMB1   Linear Static BOSEKYUKU 1 
COMB2 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB2   Linear Static BOSYUKU 1 
COMB2   Linear Static TEMELOTURMASI 1 
COMB2   Linear Static RUZGAR 0,6 
COMB2   Linear Static BOSEKYUKU 1 
COMB3 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB3   Linear Static BOSYUKU 1 
COMB3   Linear Static TEMELOTURMASI 1 
COMB3   Linear Static SICAKLIK 0,6 
COMB3   Linear Static BOSEKYUKU 1 
COMB4 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB4   Linear Static DOLYUKU 1 
COMB4   Linear Static TEMELOTURMASI 1 
COMB4   Linear Static KAR 0,6 
COMB4   Linear Static DOLEKYUKU 1 
COMB5 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB5   Linear Static DOLYUKU 1 
COMB5   Linear Static TEMELOTURMASI 1 
COMB5   Linear Static RUZGAR 0,6 
COMB5   Linear Static DOLEKYUKU 1 
COMB6 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB6   Linear Static DOLYUKU 1 
COMB6   Linear Static TEMELOTURMASI 1 
COMB6   Linear Static SICAKLIK 0,6 
COMB6   Linear Static DOLEKYUKU 1 
COMB7 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB7   Linear Static DOLYUKU 1 
COMB7   Linear Static KAR 1 
COMB7   Linear Static DOLEKYUKU 1 
COMB8 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB8   Linear Static RUZGAR 1 
COMB8   Linear Static DOLUSILO 1 
COMB9 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB9   Linear Static RUZGAR 1 
COMB9   Linear Static BOSSILO 1 
COMB10 Linear Add Linear Static DEAD 1 



 

Çizelge 5.8 devamı 
 

ComboName ComboType CaseType CaseName ScaleFactor 
COMB10   Linear Static DOLYUKU 1 
COMB10   Linear Static DOLEKYUKU 1 
COMB10   Linear Static SICAKLIK 1 
COMB11 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB11   Linear Static BOSYUKU 1 
COMB11   Linear Static BOSEKYUKU 1 
COMB11   Linear Static TEMELOTURMASI 1 
COMB11   Linear Static KAR 0,6 
COMB12 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB12   Linear Static BOSYUKU 1 
COMB12   Linear Static BOSEKYUKU 1 
COMB12   Linear Static TEMELOTURMASI 1 
COMB12   Linear Static RUZGAR 0,6 
COMB13 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB13   Linear Static BOSYUKU 1 
COMB13   Linear Static BOSEKYUKU 1 
COMB13   Linear Static TEMELOTURMASI 1 
COMB13   Linear Static SICAKLIK 0,6 
COMB14 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB14   Response Spectrum DEPREMX 1 
COMB14   Linear Static DOLUSILO 0,8 
COMB15 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB15   Response Spectrum DEPREMY 1 
COMB15   Linear Static DOLUSILO 0,8 
COMB16 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB16   Response Spectrum DEPREMX 1 
COMB16   Linear Static BOSSILO 0,8 
COMB17 Linear Add Linear Static DEAD 1 
COMB17   Response Spectrum DEPREMY 1 
COMB17   Linear Static BOSSILO 0,8 

 

 

Çizelge 5.8’de verilen söz konusu verilerin girilmesi için Define/Analysis 

Cases menüsü kullanılmıştır.  Burada Şekil 5.17’de görülen pencere açılmış ve 

buradan Add New Case butonuna tıklanarak Şekil 5.18’de görülen pencereden veri 

girişi yapılmıştır. 

 

 



 

 

 

Şekil 5.17 Yük kombinezonu tanımlama penceresi 

 

 

 

 

 

Şekil 5.18 Yeni yük kombinezonlarının tanımlanması 

 

 



 

Yüklerin ve buna bağlı olarak yük kombinezonlarının tanımlanmasından 

sonra yüklere hesaplanan değerlerin atanması gerekmektedir. Silo içerisinde 

depolanan malzemenin ağırlığı, doldurma ve boşaltma sırasında oluşan yüklerin 

hesaplanmasında bölüm 5.2 ve 5.3’te hesaplanan değerler kullanılmıştır.  

 

Materyal ve metot bölümünde sunulan hesap yöntemine göre düşey silo 

duvarına etkiyen yükler ki bunlar simetrik doldurma yükü, doldurma ek yükü olmak 

üzere 2 gruba yarılır. Her birinde 3’er adet basınç hesabı yapılır ki bunlar; yanal 

basınç, sürtünme çekmesi ve düşey basınçtır. Hunide için ise huni duvarına dik 

etkiyen basınç ve sürtünmeler doldurma ve boşaltma durumuna göre hesaplanır.  

 

Siloya etkiyen yüklerin en önemlileri deprem ve rüzgar olmaktadır. Burada 

deprem için spektral analiz yapılmış, rüzgar için ise silonun boş ve dolu durumunda 

etkiyen ve TS 498 Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap 

değerleri kullanılmış burada toplam silo yüksekliğine göre rüzgar yükü hesaplanmış 

ve siloya etki ettirilmiştir. 

 

Yüklerin ilgili yerlere atanmasında Assign menüsü kullanılmıştır. Burada 

hesaplanan değerler program tarafından ızgarası oluşturulan alanlara atanmıştır. Yük 

atamalarının yapılmasında kolaylık olması açısından alanlarda uzun ve dikkat 

gerektiren gruplandırmalar da yapılmıştır ancak, konu bütünlüğünün bozulmaması 

adına bu detayların anlatılmasından kaçınılmaktadır. 

 

Tanımlanan yükleme durumlarına göre modelde son kontroller yapılarak 

analiz yaptırılmıştır. Örnek olarak Analyze/Set Analysis Cases to Run seçilerek şekil 

5.19’daki analiz durumları belirlenir. 

 

 

 



 

 

  

Şekil 5.19 Çalıştırılacak analiz durumlarının belirlenmesi 

 

 

Analyze/Run Analysis seçilerek ya da F5 kısayolu kullanılarak modellenen 

sistem analiz edilebilir. Ancak, program çok fazla çıktı ürettiğinden burada konunun 

çok küçük bölümünü oluşturan bir kısmı için çok fazla çıktı alınması gerektiğinden 

ve söz konusu çıktıların anlaşılmasının ve yorumlanmasının, zaman ve emek 

gerektireceği düşüncesiyle tezin içerisinde bu bölümlere yer verilmemiştir, Ek D’de 

bu çıktılar verilmiştir.  

 

Yapısal çözümlemenin program tarafından hata vermeden yapılması 

durumunda dizayn menüsü kullanılarak tasarım yaptırılır. Model üzerinde taşıma 

gücüne ulaşan kesitler incelenir ve boyutları değiştirilerek veya tanımlanan malzeme 

değiştirilerek yeniden analiz ve tasarım yaptırılır. Bu zincirleme işlem dizisi yeterli 

miktarda tekrarlanarak sistemin tasarımı tamamlanır. 

 

Buradaki narin, dairesel, çelik silo; kaynaklı olarak modellenmiş olup, tezin 

içerisinde de belirtildiği gibi saçta yanal oluklar oluşturarak eğilme rijitliğinin 

artırılması da kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bunun ötesinde silo düşey duvarına 

kaynakla ya da vida ile sabitlenen çelik yanal destekleme profilleri (stiffeners) 

kullanarak malzeme ekonomisi sağlanabilmektedir. Yanal destekleme çubuklarıyla 



 

tasarlanan modellerde düşey yüklerin önemli bir bölümü bu çubuklar tarafından 

karşılandığından malzeme kesitlerinin daha düşük çıktığı yapılan modellemelerden 

görülmüştür. 

 

Siloların kaynak yerine cıvatalı veya perçinli olarak yapılması da hem 

taşınma kolaylığı açısından hem de fabrika üretimine olanak vererek kolay montaj 

yapılmasını sağlayabildiğinden yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. 

 

Analiz sonrası silonun doldurma yükü ve doldurma ek yükü için şekil 

değiştirmiş durumları Şekil 5.20’de görülmektedir. 

 

 

       

              a) Doldurma yükü                   b) Doldurma ek yükü 

 

Şekil 5.20 Silonun şekil değiştirmiş durumları 

 



 

Ölü yük altında silo temelindeki moment değişimleri de Şekil 5.21’de 

görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 5.21 Radye temeldeki moment değişim grafiği (M11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 
 
 

Bu çalışma kapsamında öncelikle özel bir yapı türü olan silolarla ilgili 

teorik esaslar, silo türleri, siloları diğer yapılardan ayıran özellikler, siloların 

kullanım amaçları, siloların tasarımında ve kullanımındaki yanlışlıklar anlatılmıştır. 

Literatür araştırması yaparken ülkemizde silolar konusunda çok az miktarda kaynak 

bulunduğu görülmüştür. Dolayısıyla teorik esasların sunulduğu bölümde ağırlıklı 

olarak yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır.  

 

Silolar çok yaygın yapılar olmadıklarından ve kendine has özellikleri 

olduğundan tasarımı konusunda bilgi sahibi olan çok fazla kişi bulunmamaktadır. Bu 

işle uğraşmakta olan kişi ve firma sayısı oldukça sınırlı durumdadır. Piyasada yapılan 

araştırmalarda mevcut tasarımcıların genellikle silo tasarımını bina tasarımına 

benzeterek sistemi çözme eğiliminde oldukları ya da çok fazla bilimsel mesneti 

olmadan hazır programlar kullanarak ama silo içerisindeki katı davranışından çok 

fazla haberdar olmadan tasarım yaptıkları görülmüştür. 

 

Burada konuya mevcut bilimsel çalışmalardan ve özellikle Eurocode’dan 

yararlanılarak davranışa ağırlık veren ve davranışı hesaplamalara yansıtan teorik ve 

ampirik sonuçlar kullanılarak silo tasarımın nasıl yapılması gerektiği anlatılmıştır. 

Konunun çok fazla dağılmamasını sağlamak için de ülkemizde çok yaygın olan çelik 

silindirik hububat silolarının tasarımına ağırlık verilmiştir.  

 

Tasarımın şartname mantığı içerisinde anlatılmasının akabinde örnek 

çözümleme yapılarak sayısal örnekle konunun anlaşılabilirliğinin artırılmasına 

çalışılmıştır. Sap 2000 programı kullanılarak örnek silo modellenmiş, hesaplanan 

kuvvetler model üzerine uygulanmış, Eurocode’da önerilen bazı yük 

kombinezonlarına göre yapısal çözümleme yapılarak buna ilişkin metot ve çıktılar 

sunulmuştur. 



 

 Ayrıca mevcut betonarme ve çelik silolarda inceleme de yapılmış ve 

siloların kullanım amaçları ile silolardaki malzeme akışı ve işleyişin nasıl olduğu 

konusunda bilgi sahibi olunmuştur. 

 

Çalışma sonunda çelik siloların tasarımıyla ilgili bilimsel bir kaynak Türkçe 

olarak bu işle ilgilenen kişi ve kurumlara sunulmuş olmaktadır. Bu kaynakla sunulan 

bilgilerin ülkemizin olası Avrupa Birliği üyeliği sonrasında yasal yaptırımı olacak 

olan Eurocoda temelli olması da önemli görülmektedir. 
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8. EKLER 
 
 
 
 
EK A. ETKİ ve KOMBİNEZON FAKTÖRLERİ 
 
 
 
A 1 Amaç: 
 
 
 

Bu ek silo etkilerinde kullanılacak kısmi faktörler (γF)  ile etkilerin beraber 

etkimesi durumundaki kombinezon faktörlerini (ψ) verecektir. 

 

A 2 Kırılma Sınır Durumu: 

 

A 2.1 Kısmi faktörler, γ 

 

Tablo A1’de verilen değerler kullanılmalıdır. 

 

A 2.2 Kombinezon faktörleri, ψ 

 

Tablo A4’te bu değerler verilmektedir. 

 

A 3: Etki Kombinezonları: 

Kırılma sınır durumunda aşağıdaki etkiler kullanılmalıdır. 

 

− Silolanan katının doldurma ve depolanması 

− Empoze yükler 

− Kar yükü 

− Silo boş veya dolu durumda iken rüzgar etkisi 

− Termal etkiler 

− Toz patlaması yükleri 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK B. SİLO YÜK HESABINDA KULLANILAN DOĞRUDAN  
           ÖLÇÜLEMEYEN PARAMETRELERİN TESPİTİ 
 
 
 
B1 Amaç: 
 
 
Bu bölümde asıl metinde anlatılan hesaplarda kullanılması gereken ancak konu 
bütünlüğünün bozulmaması için burada sunulması uygun görülen, doğrudan 
ölçülemeyen parametrelerin hesabı verilecektir. 
 
 
 
 
B2 Oluklu duvarlarda duvar sürtünme katsayısının bulunması 
 

 
 
 

Şekil B.1 Sinüsoidal oluklu levha 
 



 

 
 
 

Şekil B.2 Trapez oluklu levha 
 
 
Çizelge 3.4’te verilen duvar sürtünme kategorisi 4 olan duvarlar için duvar 

sürtünme katsayısı aşağıdaki formülasyon uygulanarak bulunabilir.  
 
Etkin duvar sürtünmesi : 
 
µeff=(1-aw )tanφi + aw µw       …(B 1) 

 

 
Burada: 
 
µeff etkin duvar sürtünme katsayısı 
 
φi iç sürtünme açısı 
 
µw duvar sürtünme katsayısı (oluklu olmayan düz duvar için) 
 
aw duvar temas faktörü 
 
Formül D1’de verilen ve silolanan malzeme hareketinin duvara ne kadar yanaştığını 
gösteren aw duvar temas faktörü silo duvarı geometrisi kullanılarak aşağıdaki gibi 
bulunabilir.  
 

w
w

w i

b
a

b b
=

+
        …(B 2) 



 

 
EK C. SİLO YÜKLERİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK  
           MALZEME ÖZELLİKLERİNİN DENEYLE BELİRLENMESİ 
 

 

C.1 Genel: 

 

 

Silolarla ilgili tasarımın en önemli aşması silolanacak malzemenin 

özelliklerinin tespitidir. Çünkü tasarımın diğer aşamaları bu kabul üzerine kurulmuş 

durumdadır. Bu özelliklerin tespitinin en sağlıklı yolu ise deneylerden geçer. 

Deneylerle malzeme özelliklerinin belirlenmesi Eurocode’da da teşvik edilmektedir. 

Bu bölümde tasarımda kullanılacak malzeme parametreleri için genel kabul görmüş 

testler çok kısa olarak anlatılacaktır. Buradaki test yöntemlerinin doğru anlaşılması 

için bu verilerin silo tasarımında ne amaçla kullanılacağı ve iyi bir davranış bilgisi 

gerektirir. 

 

 

C.2 Birim ağırlık, γ 

 

 

Buradaki amaç silo içerisinde oluşabilecek maksimum yoğunluk altında 

malzemenin birim ağırlığının tespiti olduğundan deney hücresine malzeme iyice 

yerleşecek şekilde doldurulmalıdır. Şekil C.1’de deney aparatı görülmektedir. 

Referans gerilme silolanacak malzemeye silo içerisinde etkiyen maksimum düşey 

gerilme kadar olmalıdır.  

 

Malzemenin aparata iyice yerleşmesi sağlanmalıdır. Yağmurlama ya da 

pürüzlü olması tavsiye edilen kapağın döndürülmesiyle yerleşmenin sağlanması 

tavsiye edilmektedir. Birim ağırlığın hesaplanması için numune ağırlığı, aparat 

etrafında 120 ºlik açılarla ölçülen 3 değişik yükseklik değerinin aritmetik ortalaması 

kullanılarak bulunan hacim değerine bölünmesiyle bulunur.  



 

 

                                                        Şekil anahtarı: 

1. Standart döndürme 

2. Pürüzsüz 

3. Pürüzlü 

 

Şekil C.1 Dökme birim ağırlığının ölçülmesi için deney düzeneği 

 

 

Referans gerilme için ileriki bölümlerde detayı anlatılacak olan aşağıdaki 

denklemler kullanılabilir. 

 

pvf(z)=( pho/K) YJ(z)        …(C.1) 

 

Burada:  

 

pho=γ K zo         …(C.2) 

 

zo=
U

A

Kµ

1
         …(C.3) 

YJ(z)=1-e-z/zo         …(C.4) 

 

 

 

 



 

C.3 Duvar sürtünmesi, µm 

 

 

     a) Duvar sürtünmesi ölçme hücresi    b) Tipik kesme deplasman eğrisi 

 

Şekil C 2 Duvar sürtünme katsayısının tespiti için test metodu 

 

 

Burada iki parametre açıklanmalıdır. Bunlar: 

 

1. Basınç hesaplarında kullanılmak üzere duvar sürtünme katsayısı, µm 

2. Siloda oluşacak akımın tespiti için duvar sürtünme açısı, φwh  

 

Prensip, silolanacak malzemenin silo duvarını temsil eden yüzey üzerinde 

(oluklu silo duvarı durumunda oluklu yüzey üzerinde) kesme kuvvetine maruz 

bırakılmasıdır. Test hücresiyle ilgili burada detaylarına girilmesi gereksiz bulunan 

sınırlamalar olmakla birlikte deneyin nasıl yapılacağı çok genel olarak 

anlatılmaktadır. Buna göre: 

 

Referans gerilme, σr en yüksek yatay silo basıncı, ph olarak alınmalıdır.  

 

Kesme kuvveti 0,04 mm/s lik sabit hızla uygulanmalıdır. 

 

Büyük deformasyonlara tekabül eden artık sürtünme kuvveti Fr, duvar sürtünme 

katsayısı, µ   hesabında kullanılmalıdır. Şöyle ki: 



 

Duvar sürtünme katsayısı, 

 

 µ= Fr/N         …(C 5) 

Burada N test hücresine uygulanan düşey kuvvettir. 

 

 

C.4 Duvar sürtünme açısı, φwh’ nın tespit edilmesi 

 

 

Aynı düzenek (bkz. Şekil C.2) kullanılarak yapılır ancak burada akım 

değerlendirilmesi yapılacağından akıma ilişkin değerler ölçümü düşük gerilme 

seviyelerinde yapılmalıdır.  

 

Test sonucu elde edilen duvar kesme değeri kullanılırken yük mü yoksa akım 

hesabında mı kullanılıyor olması durumuna göre yorumlanmalıdır.   

 

 

C.5 Yanal Basınç Oranı, K 

 

 

Bu testte yatay deformasyona karşı sınırlanan numuneye düşey gerilme (σ1) 

uygulanır. Bundan dolayı oluşan yatay gerilme (σ2) ölçülerek yanal basınç oranının 

(K0) sekantı bulunur. 

 

 

Şekil C 3 K0 değerinin tespiti için test metodu 



 

Prosedür: 

 

Referans gerilmenin σr tespitinde en yüksek düşey silo gerilmesi dikkate alınmalıdır. 

Referans gerilmeye (σr) eşit olarak uygulanan düşey gerilmeden (σ1) dolayı oluşan 

yatay gerilme(σ2)  ölçülür ve K0 değeri hesaplanır. 

 

K0= σ2/ σ1         …(C 6) 

 

K değeri, K0 değerinin %10 artırılmasıyla elde edilir. (çünkü K0 değeri sıfır duvar 

sürtünmesi durumunda ölçülmüştür). K=1,1 K0 

 

 

C.6 Kohezyon c ve iç sürtünme açısı φi tayini 

 

 

Silolanan malzemenin doluluk durumundaki mukavemetinin silo basıncı üzerindeki 

etkisinin tespitinde c ve φi değerlerinin rolü de tespit edilmelidir. 

 

Referans düşey gerilme σr silo içerisindeki düşey basınca yakın bir değer olan σr 

=100 Kpa alınacaktır. 

 

Kesme kuvveti 0,04 mm/s lik sabit hızla uygulanmalıdır. 

 

Yatay ötelenme ∆=0,06D değerine karşılık gelen kesme gerilmesi τ, malzemenin 

dayanım parametrelerinin tespitinde kullanılmalıdır. Burada D, deney hücresi iç 

çapıdır. 

 

En azından 2 test yapılmalıdır. Birincide referans gerilmesi altında malzemenin 

kesme gerilmesi mukavemeti, τA elde edilir. 



 

 

a) Kesme hücresi 

 

Şekil anahtarı: 

1. Pürüzlü 

 

b) Tipik kesme-deplasman eğrisi     c) Ölçülen kesme gerilmesi için tipik 

          kesme normal gerilme eğrisi 

Şekil C 4 Ön-konsolidasyona bağlı olarak konsolidasyon c ve iç sürtünme φi tayini 

 

 

İkinci testte birincide olduğu gibi referans gerilme σr değerine tekabül eden 

normal kuvvetle kesme kırılması olana kadar yüklenir. Ardından kesme kuvveti 

sıfırlanır ve uygulanan normal kuvvet referans gerilmenin yarısı kadar gerilme 

oluşturacak kadar bir değere düşürülür (σB ≈σr/2) ve tekrar kesme kırılma değerine 

kadar zorlanır, kırılma anındaki kesme kuvveti τB olarak ölçülür (bkz. Çizelge C.1). 

 

 

 

 



 

Çizelge C 1 Tavsiye edilen testler 

 

Test 

No. 

Normal gerilmenin 

ön yükleme değeri 

Normal gerilmenin test 

yükü değeri 

Ölçülen maksimum 

kesme gerilmesi 

1 σr σr τA 

2 σr σB ≈σr/2 τB 

 

 

 

Yükleme iç sürtünme açısı φi aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

φi=arctan (τA/ τr) …(C 7) 

 

Silolanan malzeme içerisinde oluşan kohezyon c: 

 

c= τA- σr tan φc olarak hesaplanabilir.           …(C 8) 

 

Burada φc=arctan((τA - τB )/( σr – σB))          …(C 9) 

 

kohezyonsuz katılar için (c=0) sürtünme dayanımı φi =φc olarak alınır. 

 

 

C.7 Etkin Elastisite Modülü, Es 

 

 

Yatay deformasyonu engellenen numuneye düşey gerilme σ1 uygulanır. 

Düşey gerilme ∆σ1 kadar artırılınca yatay gerilmedeki artış ∆σ2 ve düşey 

deplasmandaki değişim ∆ν1 ölçülür. Etkin yükleme elastisite modülü EsL ölçülen bu 

değerlerden çıkarılmalıdır. Daha sonra düşey gerilme ∆σ1 kadar düşürülür ve buna 

karşılık gelen yatay gerilme değişimi  ∆σ2 ve düşey deplasman değişimi ∆ν1 değerleri 

ölçülür. Etkin boşaltma elastisite modülü EsU ölçülen değerlerden çıkarılmalıdır. 

Şekil C.5’de deney düzeneği gösterilmektedir. 



 

Referans gerilme σr silo içerisindeki en yüksek düşey gerilme olarak 

alınmalıdır. 

 

σ1=σr düşey basıncı uygulandıktan sonra yatay basınç ve düşey 

deplasmanlar okunmalıdır. Sıkıştırılan numune yüksekliği H de hassasiyetle 

ölçülmelidir. 

 

Düşey gerilmede oluşturulan bir artış (yaklaşık σ1’in %10’u kadar) 

sonrasında yatay gerilme (∆σ2) ve düşey deplasman (∆ν)  tekrar ölçülmelidir. Buna 

göre K’nın yükleme artış değeri KL hesaplanmalıdır. 

 

KL= ∆σ2/ ∆σ1         …(C 10)

        

 

 

a) Test aparatı b) Düşey gerilmenin artırışı-tipik 

düşey deplasman 

Şekil anahtarı: 

1. Pürüzsüz 

2. Pürüzlü 

 

Şekil C.5 Yükleme ve boşaltmada elastik modülün bulunmasının test metodu 

 

 

 



 

Sonrasında yükleme etkin elastisite modülü EsL hesaplanabilir. 

 

 

2
1 2

1
1

L
sL

L

K
E H

v K

σ  ∆
= − 

∆ +         …(C 11) 

 

Düşey gerilme referans gerilmesinin yaklaşık %10’u kadar düşürülerek 

yatay gerilme ile düşey deplasmanlar ölçülmelidir. Yatay gerilme değişimi ve düşey 

deplasman değişimi dikkate alınarak boşaltmadaki K değeri (KU)aşağıdaki gibi 

hesaplanabilir. 

 

KU= ∆σ2/ ∆σ1         …(C 12) 

 

Buradan boşaltma etkin elastisite modülü EsU: 

 

2
1 2

1
1

U
sU

U

K
E H

v K

σ  ∆
= − 

∆ +         …(C 13) 

Buradan elde edilen boşaltma etkin elastisite modülü genellikle yükleme 

elastisite modülünden oldukça büyük değerler alır. Termal etkiler gibi yüksek 

elastisite modülünün tehlikeli olduğu durumlarda boşaltma etkin elastisite modülü ve 

ince cidarlı dikdörtgen silo gibi durumlarda ise yükleme elastisite modülü kullanılır. 

 

 

 

 

 



 

EK D. SAP 2000 YAPISAL ÇÖZÜMLEME SONUÇLARI 
 
 
 

Çizelge D.1 Taban reaksiyonları, bölüm 1/3 
 

OutputCase CaseType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalMX GlobalMY GlobalMZ GlobalX 

Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m Ton-m m 

DEAD LinStatic 1,474E-14 -1,281E-14 24,3870 4,482E-13 1,482E-13 -1,922E-13 0,00000 

 

 

Çizelge D.2 Taban reaksiyonları, bölüm 2/3 
 

OutputCase GlobalY GlobalZ XCentroidF
X 

YCentroidF
X 

ZCentroidF
X 

XCentroidF
Y 

YCentroidF
Y 

ZCentroidF
Y 

Text m m m m m m m m 

DEAD 0,00000 0,00000 -1,354E+13 2174510109 -0,99971 -2497550331 7,240E+12 -1,00001 

 

 

Çizelge D.3 Taban reaksiyonları, bölüm 3/3 
 

OutputCase XCentroidF
Z 

YCentroidF
Z 

ZCentroidFZ 

Text m m m 

DEAD -7,058E-15 1,872E-14 -1,00000 

 

 

Çizelge D.4 Eleman kuvvetleri - çubuklar, bölüm 1/2 
 

Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 

Text m Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m 

11 0,00000 DEAD LinStatic -1,9530 -0,0015 -1,475E-06 2,027E-09 -6,243E-06 

11 1,95000 DEAD LinStatic -2,1913 -0,0015 -1,475E-06 2,027E-09 -3,368E-06 

11 3,90000 DEAD LinStatic -2,4296 -0,0015 -1,475E-06 2,027E-09 -4,917E-07 

12 0,00000 DEAD LinStatic -1,9681 -0,0101 0,0038 -3,642E-05 0,00673 

12 1,95000 DEAD LinStatic -2,2064 -0,0101 0,0038 -3,642E-05 -0,00062 

12 3,90000 DEAD LinStatic -2,4447 -0,0101 0,0038 -3,642E-05 -0,00798 

13 0,00000 DEAD LinStatic -1,9608 -0,0115 0,0038 -4,409E-05 0,00417 

13 1,95000 DEAD LinStatic -2,1991 -0,0115 0,0038 -4,409E-05 -0,00316 

13 3,90000 DEAD LinStatic -2,4373 -0,0115 0,0038 -4,409E-05 -0,01049 

14 0,00000 DEAD LinStatic -1,9607 0,0115 0,0038 4,398E-05 0,00417 

14 1,95000 DEAD LinStatic -2,1989 0,0115 0,0038 4,398E-05 -0,00317 

14 3,90000 DEAD LinStatic -2,4372 0,0115 0,0038 4,398E-05 -0,01050 

15 0,00000 DEAD LinStatic -1,9682 0,0101 0,0038 3,654E-05 0,00676 

15 1,95000 DEAD LinStatic -2,2065 0,0101 0,0038 3,654E-05 -0,00062 

15 3,90000 DEAD LinStatic -2,4447 0,0101 0,0038 3,654E-05 -0,00801 

16 0,00000 DEAD LinStatic -1,9529 0,0015 1,911E-06 4,360E-08 -1,059E-06 

16 1,95000 DEAD LinStatic -2,1912 0,0015 1,911E-06 4,360E-08 -4,785E-06 

16 3,90000 DEAD LinStatic -2,4294 0,0015 1,911E-06 4,360E-08 -8,511E-06 

17 0,00000 DEAD LinStatic -1,9683 0,0101 -0,0038 -3,658E-05 -0,00676 

17 1,95000 DEAD LinStatic -2,2066 0,0101 -0,0038 -3,658E-05 0,00063 

17 3,90000 DEAD LinStatic -2,4449 0,0101 -0,0038 -3,658E-05 0,00801 

18 0,00000 DEAD LinStatic -1,9606 0,0115 -0,0038 -4,403E-05 -0,00416 

18 1,95000 DEAD LinStatic -2,1989 0,0115 -0,0038 -4,403E-05 0,00317 

18 3,90000 DEAD LinStatic -2,4372 0,0115 -0,0038 -4,403E-05 0,01050 

19 0,00000 DEAD LinStatic -1,9607 -0,0116 -0,0038 4,408E-05 -0,00417 

19 1,95000 DEAD LinStatic -2,1990 -0,0116 -0,0038 4,408E-05 0,00316 

19 3,90000 DEAD LinStatic -2,4372 -0,0116 -0,0038 4,408E-05 0,01049 

20 0,00000 DEAD LinStatic -1,9682 -0,0101 -0,0038 3,641E-05 -0,00674 

20 1,95000 DEAD LinStatic -2,2065 -0,0101 -0,0038 3,641E-05 0,00062 



 

Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 

Text m Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m 

20 3,90000 DEAD LinStatic -2,4447 -0,0101 -0,0038 3,641E-05 0,00799 

 

 

Çizelge D.5 Eleman kuvvetleri - çubuklar, bölüm 2/2 
  

Frame Station OutputCase M3 FrameElem ElemStation 

Text m Text Ton-m Text m 

11 0,00000 DEAD 0,00548 1 0,00000 

11 1,95000 DEAD 0,00840 1 1,95000 

11 3,90000 DEAD 0,01131 1 3,90000 

12 0,00000 DEAD 0,00918 2 0,00000 

12 1,95000 DEAD 0,02882 2 1,95000 

12 3,90000 DEAD 0,04847 2 3,90000 

13 0,00000 DEAD 0,00663 3 0,00000 

13 1,95000 DEAD 0,02910 3 1,95000 

13 3,90000 DEAD 0,05156 3 3,90000 

14 0,00000 DEAD -0,00667 4 0,00000 

14 1,95000 DEAD -0,02906 4 1,95000 

14 3,90000 DEAD -0,05144 4 3,90000 

15 0,00000 DEAD -0,00917 5 0,00000 

15 1,95000 DEAD -0,02884 5 1,95000 

15 3,90000 DEAD -0,04851 5 3,90000 

16 0,00000 DEAD -0,00551 6 0,00000 

16 1,95000 DEAD -0,00852 6 1,95000 

16 3,90000 DEAD -0,01154 6 3,90000 

17 0,00000 DEAD -0,00916 7 0,00000 

17 1,95000 DEAD -0,02888 7 1,95000 

17 3,90000 DEAD -0,04859 7 3,90000 

18 0,00000 DEAD -0,00665 8 0,00000 

18 1,95000 DEAD -0,02906 8 1,95000 

18 3,90000 DEAD -0,05146 8 3,90000 

19 0,00000 DEAD 0,00663 9 0,00000 

19 1,95000 DEAD 0,02917 9 1,95000 

19 3,90000 DEAD 0,05172 9 3,90000 

20 0,00000 DEAD 0,00917 10 0,00000 

20 1,95000 DEAD 0,02878 10 1,95000 

20 3,90000 DEAD 0,04839 10 3,90000 

 

 

Çizelge D.6 Eleman düğüm kuvvetleri - çubuklar, bölüm 1/2 
 

Frame Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 

Text Text Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m 

11 32 DEAD LinStatic 0,0015 -1,475E-06 -1,9530 -6,243E-06 0,00548 

11 221 DEAD LinStatic -0,0015 1,475E-06 2,4296 4,917E-07 -0,01131 

12 31 DEAD LinStatic 0,0101 0,0038 -1,9681 0,00673 0,00918 

12 222 DEAD LinStatic -0,0101 -0,0038 2,4447 0,00798 -0,04847 

13 33 DEAD LinStatic 0,0115 0,0038 -1,9608 0,00417 0,00663 

13 223 DEAD LinStatic -0,0115 -0,0038 2,4373 0,01049 -0,05156 

14 34 DEAD LinStatic -0,0115 0,0038 -1,9607 0,00417 -0,00667 

14 224 DEAD LinStatic 0,0115 -0,0038 2,4372 0,01050 0,05144 

15 35 DEAD LinStatic -0,0101 0,0038 -1,9682 0,00676 -0,00917 

15 225 DEAD LinStatic 0,0101 -0,0038 2,4447 0,00801 0,04851 

16 36 DEAD LinStatic -0,0015 1,911E-06 -1,9529 -1,059E-06 -0,00551 

16 226 DEAD LinStatic 0,0015 -1,911E-06 2,4294 8,511E-06 0,01154 

17 37 DEAD LinStatic -0,0101 -0,0038 -1,9683 -0,00676 -0,00916 

17 227 DEAD LinStatic 0,0101 0,0038 2,4449 -0,00801 0,04859 

18 38 DEAD LinStatic -0,0115 -0,0038 -1,9606 -0,00416 -0,00665 

18 228 DEAD LinStatic 0,0115 0,0038 2,4372 -0,01050 0,05146 

19 39 DEAD LinStatic 0,0116 -0,0038 -1,9607 -0,00417 0,00663 



 

Frame Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 

Text Text Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m 

19 229 DEAD LinStatic -0,0116 0,0038 2,4372 -0,01049 -0,05172 

20 40 DEAD LinStatic 0,0101 -0,0038 -1,9682 -0,00674 0,00917 

20 230 DEAD LinStatic -0,0101 0,0038 2,4447 -0,00799 -0,04839 

 

 

Çizelge D.7 Eleman düğüm kuvvetleri - çubuklar, bölüm 2/2 
 

Frame Joint OutputCase M3 FrameElem 

Text Text Text Ton-m Text 

11 32 DEAD 2,027E-09 1 

11 221 DEAD -2,027E-09 1 

12 31 DEAD -3,642E-05 2 

12 222 DEAD 3,642E-05 2 

13 33 DEAD -4,409E-05 3 

13 223 DEAD 4,409E-05 3 

14 34 DEAD 4,398E-05 4 

14 224 DEAD -4,398E-05 4 

15 35 DEAD 3,654E-05 5 

15 225 DEAD -3,654E-05 5 

16 36 DEAD 4,360E-08 6 

16 226 DEAD -4,360E-08 6 

17 37 DEAD -3,658E-05 7 

17 227 DEAD 3,658E-05 7 

18 38 DEAD -4,403E-05 8 

18 228 DEAD 4,403E-05 8 

19 39 DEAD 4,408E-05 9 

19 229 DEAD -4,408E-05 9 

20 40 DEAD 3,641E-05 10 

20 230 DEAD -3,641E-05 10 

 

 

Çizelge D.8 Düğüm reaksiyonları 
 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m Ton-m 

221 DEAD LinStatic -0,0015 1,475E-06 0,2274 0,00000 0,00000 -2,027E-09 

222 DEAD LinStatic -0,0101 -0,0038 0,2178 0,00000 0,00000 3,642E-05 

223 DEAD LinStatic -0,0115 -0,0038 0,2244 0,00000 0,00000 4,409E-05 

224 DEAD LinStatic 0,0115 -0,0038 0,2261 0,00000 0,00000 -4,398E-05 

225 DEAD LinStatic 0,0101 -0,0038 0,2188 0,00000 0,00000 -3,654E-05 

226 DEAD LinStatic 0,0015 -1,911E-06 0,2317 0,00000 0,00000 -4,360E-08 

227 DEAD LinStatic 0,0101 0,0038 0,2146 0,00000 0,00000 3,658E-05 

228 DEAD LinStatic 0,0115 0,0038 0,2264 0,00000 0,00000 4,403E-05 

229 DEAD LinStatic -0,0116 0,0038 0,2252 0,00000 0,00000 -4,408E-05 

230 DEAD LinStatic -0,0101 0,0038 0,2145 0,00000 0,00000 -3,641E-05 

242 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 -0,0064 0,00000 0,00000 0,00000 

243 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0749 0,00000 0,00000 0,00000 

244 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2096 0,00000 0,00000 0,00000 

245 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0736 0,00000 0,00000 0,00000 

491 DEAD LinStatic -3,408E-20 -2,152E-17 0,2070 0,00000 0,00000 -1,246E-20 

492 DEAD LinStatic 1,456E-17 -2,487E-17 0,1961 0,00000 0,00000 1,491E-18 

493 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0714 0,00000 0,00000 0,00000 

494 DEAD LinStatic -2,379E-20 -1,202E-17 0,2569 0,00000 0,00000 1,156E-19 

495 DEAD LinStatic -2,114E-20 4,631E-17 0,2404 0,00000 0,00000 9,307E-20 

496 DEAD LinStatic -2,672E-17 6,683E-17 0,2165 0,00000 0,00000 -1,148E-18 

497 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2259 0,00000 0,00000 0,00000 

498 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2250 0,00000 0,00000 0,00000 

499 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2149 0,00000 0,00000 0,00000 

500 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2192 0,00000 0,00000 0,00000 

501 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2134 0,00000 0,00000 0,00000 



 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m Ton-m 

502 DEAD LinStatic -2,720E-17 -2,722E-17 0,1607 0,00000 0,00000 5,122E-18 

503 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0594 0,00000 0,00000 0,00000 

504 DEAD LinStatic -5,935E-17 3,958E-17 0,1837 0,00000 0,00000 3,180E-18 

505 DEAD LinStatic -1,188E-17 1,182E-17 0,2025 0,00000 0,00000 7,946E-18 

506 DEAD LinStatic 4,295E-17 -5,087E-17 0,2399 0,00000 0,00000 -2,053E-18 

507 DEAD LinStatic 3,112E-17 3,135E-17 0,2452 0,00000 0,00000 2,150E-18 

508 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2291 0,00000 0,00000 0,00000 

509 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1298 0,00000 0,00000 0,00000 

510 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0441 0,00000 0,00000 0,00000 

511 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1617 0,00000 0,00000 0,00000 

512 DEAD LinStatic 6,100E-17 -5,817E-17 0,1710 0,00000 0,00000 4,725E-19 

513 DEAD LinStatic -4,514E-17 1,914E-17 0,2586 0,00000 0,00000 -7,878E-18 

514 DEAD LinStatic 6,065E-17 0,0000 0,2458 0,00000 0,00000 -3,956E-20 

515 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0932 0,00000 0,00000 0,00000 

516 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0260 0,00000 0,00000 0,00000 

517 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1310 0,00000 0,00000 0,00000 

518 DEAD LinStatic -5,545E-17 -5,586E-17 0,1532 0,00000 0,00000 -1,863E-18 

519 DEAD LinStatic -4,075E-17 4,693E-17 0,1775 0,00000 0,00000 -4,042E-18 

520 DEAD LinStatic 3,328E-17 -3,282E-17 0,2196 0,00000 0,00000 -1,263E-17 

521 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0541 0,00000 0,00000 0,00000 

522 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0069 0,00000 0,00000 0,00000 

523 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0935 0,00000 0,00000 0,00000 

524 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1268 0,00000 0,00000 0,00000 

525 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1541 0,00000 0,00000 0,00000 

526 DEAD LinStatic -2,626E-17 -2,430E-17 0,1805 0,00000 0,00000 -2,478E-18 

527 DEAD LinStatic -3,515E-17 4,382E-20 0,1914 0,00000 0,00000 2,711E-20 

528 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0071 0,00000 0,00000 0,00000 

529 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0264 0,00000 0,00000 0,00000 

530 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0439 0,00000 0,00000 0,00000 

531 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0584 0,00000 0,00000 0,00000 

532 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0693 0,00000 0,00000 0,00000 

533 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0749 0,00000 0,00000 0,00000 

534 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 -0,0064 0,00000 0,00000 0,00000 

535 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0735 0,00000 0,00000 0,00000 

537 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 -0,0064 0,00000 0,00000 0,00000 

538 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2137 0,00000 0,00000 0,00000 

539 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2188 0,00000 0,00000 0,00000 

540 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2238 0,00000 0,00000 0,00000 

541 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2246 0,00000 0,00000 0,00000 

542 DEAD LinStatic -7,809E-20 -4,665E-17 0,2395 0,00000 0,00000 -2,465E-19 

543 DEAD LinStatic -2,791E-17 -6,825E-17 0,2150 0,00000 0,00000 1,544E-18 

544 DEAD LinStatic 7,336E-20 1,220E-17 0,2567 0,00000 0,00000 -1,810E-19 

545 DEAD LinStatic 0,0000 2,150E-17 0,2074 0,00000 0,00000 3,993E-20 

546 DEAD LinStatic 1,444E-17 2,516E-17 0,1971 0,00000 0,00000 -1,398E-18 

547 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0717 0,00000 0,00000 0,00000 

548 DEAD LinStatic 3,065E-17 -3,065E-17 0,2463 0,00000 0,00000 -2,211E-18 

549 DEAD LinStatic 4,278E-17 5,071E-17 0,2455 0,00000 0,00000 2,034E-18 

550 DEAD LinStatic -1,214E-17 -1,220E-17 0,2022 0,00000 0,00000 -8,086E-18 

551 DEAD LinStatic -5,911E-17 -4,031E-17 0,1815 0,00000 0,00000 -2,994E-18 

552 DEAD LinStatic -2,715E-17 2,741E-17 0,1610 0,00000 0,00000 -4,932E-18 

553 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0600 0,00000 0,00000 0,00000 

554 DEAD LinStatic -4,509E-17 -1,952E-17 0,2593 0,00000 0,00000 7,032E-18 

555 DEAD LinStatic 5,918E-17 5,656E-17 0,1737 0,00000 0,00000 -1,594E-18 

556 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1591 0,00000 0,00000 0,00000 

557 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1277 0,00000 0,00000 0,00000 

558 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0441 0,00000 0,00000 0,00000 

559 DEAD LinStatic 3,309E-17 3,425E-17 0,2202 0,00000 0,00000 1,215E-17 

560 DEAD LinStatic -4,208E-17 -4,654E-17 0,1816 0,00000 0,00000 4,265E-18 

561 DEAD LinStatic -5,335E-17 5,332E-17 0,1537 0,00000 0,00000 1,677E-18 

562 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1281 0,00000 0,00000 0,00000 



 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m Ton-m 

563 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0916 0,00000 0,00000 0,00000 

564 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0259 0,00000 0,00000 0,00000 

565 DEAD LinStatic -2,593E-17 2,500E-17 0,1822 0,00000 0,00000 2,437E-18 

566 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1563 0,00000 0,00000 0,00000 

567 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1259 0,00000 0,00000 0,00000 

568 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0918 0,00000 0,00000 0,00000 

569 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0534 0,00000 0,00000 0,00000 

570 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0068 0,00000 0,00000 0,00000 

571 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0697 0,00000 0,00000 0,00000 

572 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0587 0,00000 0,00000 0,00000 

573 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0437 0,00000 0,00000 0,00000 

574 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0262 0,00000 0,00000 0,00000 

575 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0071 0,00000 0,00000 0,00000 

576 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0071 0,00000 0,00000 0,00000 

577 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0542 0,00000 0,00000 0,00000 

578 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0069 0,00000 0,00000 0,00000 

579 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0265 0,00000 0,00000 0,00000 

580 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0941 0,00000 0,00000 0,00000 

581 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0443 0,00000 0,00000 0,00000 

582 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1293 0,00000 0,00000 0,00000 

583 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0594 0,00000 0,00000 0,00000 

584 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1569 0,00000 0,00000 0,00000 

585 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0698 0,00000 0,00000 0,00000 

586 DEAD LinStatic 2,619E-17 -2,525E-17 0,1808 0,00000 0,00000 2,492E-18 

587 DEAD LinStatic 3,447E-17 7,378E-20 0,1896 0,00000 0,00000 -1,074E-19 

588 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0932 0,00000 0,00000 0,00000 

589 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0260 0,00000 0,00000 0,00000 

590 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1326 0,00000 0,00000 0,00000 

591 DEAD LinStatic 5,857E-17 -5,857E-17 0,1556 0,00000 0,00000 1,861E-18 

592 DEAD LinStatic 4,043E-17 4,848E-17 0,1771 0,00000 0,00000 3,363E-18 

593 DEAD LinStatic -3,320E-17 -3,452E-17 0,2184 0,00000 0,00000 1,217E-17 

594 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1297 0,00000 0,00000 0,00000 

595 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0440 0,00000 0,00000 0,00000 

596 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1612 0,00000 0,00000 0,00000 

597 DEAD LinStatic -6,040E-17 -5,554E-17 0,1706 0,00000 0,00000 -5,841E-19 

598 DEAD LinStatic 4,611E-17 1,935E-17 0,2564 0,00000 0,00000 7,592E-18 

599 DEAD LinStatic -6,005E-17 4,997E-20 0,2447 0,00000 0,00000 4,160E-20 

600 DEAD LinStatic 2,691E-17 -2,691E-17 0,1597 0,00000 0,00000 -5,252E-18 

601 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0589 0,00000 0,00000 0,00000 

602 DEAD LinStatic 6,054E-17 3,929E-17 0,1808 0,00000 0,00000 -2,954E-18 

603 DEAD LinStatic 1,193E-17 1,187E-17 0,1994 0,00000 0,00000 -7,687E-18 

604 DEAD LinStatic -4,248E-17 -5,099E-17 0,2387 0,00000 0,00000 1,752E-18 

605 DEAD LinStatic -3,234E-17 3,232E-17 0,2454 0,00000 0,00000 -2,054E-18 

606 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2328 0,00000 0,00000 0,00000 

607 DEAD LinStatic -1,466E-17 -2,470E-17 0,1951 0,00000 0,00000 -1,578E-18 

608 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0710 0,00000 0,00000 0,00000 

609 DEAD LinStatic 2,886E-17 6,823E-17 0,2141 0,00000 0,00000 1,712E-18 

610 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2242 0,00000 0,00000 0,00000 

611 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2222 0,00000 0,00000 0,00000 

612 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2164 0,00000 0,00000 0,00000 

613 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 -0,0064 0,00000 0,00000 0,00000 

649 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0698 0,00000 0,00000 0,00000 

650 DEAD LinStatic 2,546E-17 2,546E-17 0,1817 0,00000 0,00000 -2,463E-18 

651 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0594 0,00000 0,00000 0,00000 

652 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1575 0,00000 0,00000 0,00000 

653 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0443 0,00000 0,00000 0,00000 

654 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1287 0,00000 0,00000 0,00000 

655 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0265 0,00000 0,00000 0,00000 

656 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0937 0,00000 0,00000 0,00000 

657 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0071 0,00000 0,00000 0,00000 



 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m Ton-m 

658 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0541 0,00000 0,00000 0,00000 

659 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0068 0,00000 0,00000 0,00000 

660 DEAD LinStatic -3,300E-17 3,592E-17 0,2194 0,00000 0,00000 -1,160E-17 

661 DEAD LinStatic 4,149E-17 -4,788E-17 0,1802 0,00000 0,00000 -3,634E-18 

662 DEAD LinStatic 5,642E-17 5,591E-17 0,1547 0,00000 0,00000 -1,725E-18 

663 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1305 0,00000 0,00000 0,00000 

664 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0925 0,00000 0,00000 0,00000 

665 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0259 0,00000 0,00000 0,00000 

666 DEAD LinStatic 4,599E-17 -1,968E-17 0,2569 0,00000 0,00000 -6,735E-18 

667 DEAD LinStatic -5,832E-17 5,438E-17 0,1729 0,00000 0,00000 1,691E-18 

668 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1584 0,00000 0,00000 0,00000 

669 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,1271 0,00000 0,00000 0,00000 

670 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0437 0,00000 0,00000 0,00000 

671 DEAD LinStatic -3,168E-17 -3,139E-17 0,2468 0,00000 0,00000 2,130E-18 

672 DEAD LinStatic -4,252E-17 5,072E-17 0,2455 0,00000 0,00000 -1,727E-18 

673 DEAD LinStatic 1,237E-17 -1,237E-17 0,2006 0,00000 0,00000 8,549E-18 

674 DEAD LinStatic 5,948E-17 -3,995E-17 0,1781 0,00000 0,00000 3,129E-18 

675 DEAD LinStatic 2,620E-17 2,692E-17 0,1585 0,00000 0,00000 4,998E-18 

676 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0591 0,00000 0,00000 0,00000 

677 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2219 0,00000 0,00000 0,00000 

678 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,2266 0,00000 0,00000 0,00000 

679 DEAD LinStatic 2,984E-17 -7,022E-17 0,2133 0,00000 0,00000 -1,790E-18 

680 DEAD LinStatic -1,441E-17 2,521E-17 0,1963 0,00000 0,00000 1,444E-18 

681 DEAD LinStatic 0,0000 0,0000 0,0714 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 

Çizelge D.9 Nesne ve elemanlar - alanlar 
 

AreaElem AreaObject ElemJt1 ElemJt2 ElemJt3 ElemJt4 

Text Text Text Text Text Text 

1 1 1 2 3 4 

2 2 192 191 201 202 

3 3 4 3 21 22 

4 4 2 5 6 3 

5 5 22 21 31 32 

6 6 182 181 191 192 

7 7 32 31 41 42 

8 8 42 41 51 52 

9 9 52 51 61 62 

10 10 62 61 71 72 

11 11 72 71 81 82 

12 12 82 81 91 92 

13 13 92 91 101 102 

14 14 102 101 111 112 

15 15 112 111 121 122 

16 16 122 121 131 132 

17 17 132 131 141 142 

18 18 142 141 151 152 

19 19 152 151 161 162 

20 20 162 161 171 172 

21 21 172 171 181 182 

22 22 5 7 8 6 

23 23 191 193 203 201 

24 24 3 6 23 21 

25 25 7 9 10 8 

26 26 9 11 12 10 

27 27 193 194 204 203 

28 28 19 1 4 20 

29 29 21 23 33 31 

30 30 11 13 14 12 



 

AreaElem AreaObject ElemJt1 ElemJt2 ElemJt3 ElemJt4 

Text Text Text Text Text Text 

31 31 6 8 24 23 

32 32 181 183 193 191 

33 33 13 15 16 14 

34 34 31 33 43 41 

35 35 41 43 53 51 

36 36 51 53 63 61 

37 37 61 63 73 71 

38 38 71 73 83 81 

39 39 81 83 93 91 

40 40 91 93 103 101 

41 41 101 103 113 111 

42 42 111 113 123 121 

43 43 121 123 133 131 

44 44 131 133 143 141 

45 45 141 143 153 151 

46 46 151 153 163 161 

47 47 161 163 173 171 

48 48 171 173 183 181 

49 49 194 195 205 204 

50 50 15 17 18 16 

51 51 8 10 25 24 

52 52 200 192 202 210 

53 53 17 19 20 18 

54 54 23 24 34 33 

55 55 195 196 206 205 

56 56 183 184 194 193 

57 57 10 12 26 25 

58 58 20 4 22 30 

59 59 196 197 207 206 

60 60 33 34 44 43 

61 61 43 44 54 53 

62 62 53 54 64 63 

63 63 63 64 74 73 

64 64 73 74 84 83 

65 65 83 84 94 93 

66 66 93 94 104 103 

67 67 103 104 114 113 

68 68 113 114 124 123 

69 69 123 124 134 133 

70 70 133 134 144 143 

71 71 143 144 154 153 

72 72 153 154 164 163 

73 73 163 164 174 173 

74 74 173 174 184 183 

75 75 24 25 35 34 

76 76 12 14 27 26 

77 77 197 198 208 207 

78 78 184 185 195 194 

79 80 14 16 28 27 

80 81 198 199 209 208 

81 83 34 35 45 44 

82 84 44 45 55 54 

83 85 54 55 65 64 

84 86 64 65 75 74 

85 87 74 75 85 84 

86 88 84 85 95 94 

87 89 94 95 105 104 

88 90 104 105 115 114 

89 91 114 115 125 124 

90 92 124 125 135 134 



 

AreaElem AreaObject ElemJt1 ElemJt2 ElemJt3 ElemJt4 

Text Text Text Text Text Text 

91 93 134 135 145 144 

92 94 144 145 155 154 

93 95 154 155 165 164 

94 96 164 165 175 174 

95 97 174 175 185 184 

96 98 25 26 36 35 

97 99 190 182 192 200 

98 100 30 22 32 40 

99 101 199 200 210 209 

100 102 16 18 29 28 

101 103 185 186 196 195 

102 104 18 20 30 29 

103 105 26 27 37 36 

104 106 35 36 46 45 

105 107 40 32 42 50 

106 108 45 46 56 55 

107 109 50 42 52 60 

108 110 55 56 66 65 

109 111 60 52 62 70 

110 112 65 66 76 75 

111 113 70 62 72 80 

112 114 75 76 86 85 

113 115 80 72 82 90 

114 116 85 86 96 95 

115 117 90 82 92 100 

116 118 95 96 106 105 

117 119 100 92 102 110 

118 120 105 106 116 115 

119 121 110 102 112 120 

120 122 115 116 126 125 

121 123 120 112 122 130 

122 124 125 126 136 135 

123 125 130 122 132 140 

124 126 135 136 146 145 

125 127 140 132 142 150 

126 128 145 146 156 155 

127 129 150 142 152 160 

128 130 155 156 166 165 

129 131 160 152 162 170 

130 132 165 166 176 175 

131 133 170 162 172 180 

132 134 175 176 186 185 

133 135 180 172 182 190 

134 136 186 187 197 196 

135 137 27 28 38 37 

136 138 36 37 47 46 

137 139 46 47 57 56 

138 140 56 57 67 66 

139 141 66 67 77 76 

140 142 76 77 87 86 

141 143 86 87 97 96 

142 144 96 97 107 106 

143 145 106 107 117 116 

144 146 116 117 127 126 

145 147 126 127 137 136 

146 148 136 137 147 146 

147 149 146 147 157 156 

148 150 156 157 167 166 

149 151 166 167 177 176 

150 152 176 177 187 186 



 

AreaElem AreaObject ElemJt1 ElemJt2 ElemJt3 ElemJt4 

Text Text Text Text Text Text 

151 153 187 188 198 197 

152 154 28 29 39 38 

153 155 37 38 48 47 

154 156 47 48 58 57 

155 157 57 58 68 67 

156 158 67 68 78 77 

157 159 77 78 88 87 

158 160 87 88 98 97 

159 161 97 98 108 107 

160 162 107 108 118 117 

161 163 117 118 128 127 

162 164 127 128 138 137 

163 165 137 138 148 147 

164 166 147 148 158 157 

165 167 157 158 168 167 

166 168 167 168 178 177 

167 169 177 178 188 187 

168 170 188 189 199 198 

169 172 29 30 40 39 

170 173 189 190 200 199 

171 174 38 39 49 48 

172 175 48 49 59 58 

173 176 58 59 69 68 

174 177 68 69 79 78 

175 178 78 79 89 88 

176 179 88 89 99 98 

177 180 98 99 109 108 

178 181 108 109 119 118 

179 182 118 119 129 128 

180 183 128 129 139 138 

181 184 138 139 149 148 

182 185 148 149 159 158 

183 186 158 159 169 168 

184 187 168 169 179 178 

185 188 178 179 189 188 

186 189 39 40 50 49 

187 190 49 50 60 59 

188 191 59 60 70 69 

189 192 69 70 80 79 

190 193 79 80 90 89 

191 194 89 90 100 99 

192 195 99 100 110 109 

193 196 109 110 120 119 

194 197 119 120 130 129 

195 198 129 130 140 139 

196 199 139 140 150 149 

197 200 149 150 160 159 

198 201 159 160 170 169 

199 202 169 170 180 179 

200 203 179 180 190 189 

201 434 222 225 226 227 

202 435 225 228 218 226 

203 436 228 229 230 218 

204 437 229 231 232 230 

205 438 231 233 234 232 

206 439 233 223 235 234 

207 440 227 226 236 237 

208 441 226 218 238 236 

209 442 218 230 239 238 

210 443 230 232 240 239 



 

AreaElem AreaObject ElemJt1 ElemJt2 ElemJt3 ElemJt4 

Text Text Text Text Text Text 

211 444 232 234 241 240 

212 445 234 235 242 241 

213 446 237 236 243 244 

214 447 236 238 245 243 

215 448 238 239 246 245 

216 449 239 240 217 246 

217 450 240 241 247 217 

218 451 241 242 248 247 

219 452 244 243 249 250 

220 453 243 245 251 249 

221 454 245 246 252 251 

222 455 246 217 253 252 

223 456 217 247 254 253 

224 457 247 248 216 254 

225 458 250 249 255 256 

226 459 249 251 257 255 

227 460 251 252 258 257 

228 461 252 253 259 258 

229 462 253 254 260 259 

230 463 254 216 261 260 

231 464 256 255 262 221 

232 465 255 257 263 262 

233 466 257 258 264 263 

234 467 258 259 265 264 

235 468 259 260 266 265 

236 469 260 261 224 266 

237 473 223 271 272 235 

238 474 271 273 274 272 

239 475 273 275 276 274 

240 476 275 277 214 276 

241 477 277 278 279 214 

242 478 278 267 280 279 

243 479 235 272 281 242 

244 480 272 274 282 281 

245 481 274 276 283 282 

246 482 276 214 284 283 

247 483 214 279 285 284 

248 484 279 280 286 285 

249 485 242 281 287 248 

250 486 281 282 215 287 

251 487 282 283 288 215 

252 488 283 284 289 288 

253 489 284 285 290 289 

254 490 285 286 291 290 

255 491 248 287 292 216 

256 492 287 215 293 292 

257 493 215 288 294 293 

258 494 288 289 295 294 

259 495 289 290 296 295 

260 496 290 291 297 296 

261 497 216 292 298 261 

262 498 292 293 299 298 

263 499 293 294 300 299 

264 500 294 295 301 300 

265 501 295 296 302 301 

266 502 296 297 303 302 

267 503 261 298 304 224 

268 504 298 299 305 304 

269 505 299 300 306 305 

270 506 300 301 307 306 



 

AreaElem AreaObject ElemJt1 ElemJt2 ElemJt3 ElemJt4 

Text Text Text Text Text Text 

271 507 301 302 308 307 

272 508 302 303 268 308 

273 509 270 309 310 311 

274 510 309 312 313 310 

275 511 312 314 315 313 

276 512 314 316 317 315 

277 513 316 318 319 317 

278 514 318 269 320 319 

279 515 311 310 321 322 

280 516 310 313 323 321 

281 517 313 315 324 323 

282 518 315 317 325 324 

283 519 317 319 326 325 

284 520 319 320 211 326 

285 521 322 321 327 328 

286 522 321 323 329 327 

287 523 323 324 330 329 

288 524 324 325 220 330 

289 525 325 326 331 220 

290 526 326 211 332 331 

291 527 328 327 333 334 

292 528 327 329 335 333 

293 529 329 330 336 335 

294 530 330 220 337 336 

295 531 220 331 338 337 

296 532 331 332 339 338 

297 533 334 333 340 341 

298 534 333 335 219 340 

299 535 335 336 342 219 

300 536 336 337 343 342 

301 537 337 338 344 343 

302 538 338 339 345 344 

303 539 341 340 225 222 

304 540 340 219 228 225 

305 541 219 342 229 228 

306 542 342 343 231 229 

307 543 343 344 233 231 

308 544 344 345 223 233 

309 582 269 347 348 320 

310 583 347 349 350 348 

311 584 349 351 352 350 

312 585 351 353 354 352 

313 586 353 355 356 354 

314 587 355 346 357 356 

315 588 320 348 358 211 

316 589 348 350 359 358 

317 590 350 352 360 359 

318 591 352 354 361 360 

319 592 354 356 362 361 

320 593 356 357 363 362 

321 594 211 358 364 332 

322 595 358 359 212 364 

323 596 359 360 365 212 

324 597 360 361 366 365 

325 598 361 362 367 366 

326 599 362 363 368 367 

327 600 332 364 369 339 

328 601 364 212 370 369 

329 602 212 365 371 370 

330 603 365 366 372 371 



 

AreaElem AreaObject ElemJt1 ElemJt2 ElemJt3 ElemJt4 

Text Text Text Text Text Text 

331 604 366 367 373 372 

332 605 367 368 374 373 

333 606 339 369 375 345 

334 607 369 370 376 375 

335 608 370 371 377 376 

336 609 371 372 213 377 

337 610 372 373 378 213 

338 611 373 374 379 378 

339 612 345 375 271 223 

340 613 375 376 273 271 

341 614 376 377 275 273 

342 615 377 213 277 275 

343 616 213 378 278 277 

344 617 378 379 267 278 

 

 

Çizelge D.10 Nesne ve elemanlar - çubuklar 
 

FrameElem FrameObjec
t 

ElemJtI ElemJtJ 

Text Text Text Text 

1 11 32 211 

2 12 31 212 

3 13 33 213 

4 14 34 214 

5 15 35 215 

6 16 36 216 

7 17 37 217 

8 18 38 218 

9 19 39 219 

10 20 40 220 

 

 

Çizelge D.11 Nesne ve elemanlar - düğümler 
 

JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 

Text Text m m m 

1 1 0,55000 0,00000 0,00000 

2 2 0,44496 0,32328 0,00000 

3 3 1,37533 0,99923 0,96667 

4 4 1,70000 0,00000 0,96667 

5 5 0,16996 0,52308 0,00000 

6 6 0,52533 1,61680 0,96667 

7 7 -0,16996 0,52308 0,00000 

8 8 -0,52533 1,61680 0,96667 

9 9 -0,44496 0,32328 0,00000 

10 10 -1,37533 0,99923 0,96667 

11 11 -0,55000 6,735E-17 0,00000 

12 12 -1,70000 2,082E-16 0,96667 

13 13 -0,44496 -0,32328 0,00000 

14 14 -1,37533 -0,99923 0,96667 

15 15 -0,16996 -0,52308 0,00000 

16 16 -0,52533 -1,61680 0,96667 

17 17 0,16996 -0,52308 0,00000 

18 18 0,52533 -1,61680 0,96667 

19 19 0,44496 -0,32328 0,00000 

20 20 1,37533 -0,99923 0,96667 

21 21 2,30570 1,67519 1,93333 

22 22 2,85000 0,00000 1,93333 

23 23 0,88070 2,71051 1,93333 



 

JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 

Text Text m m m 

24 24 -0,88070 2,71051 1,93333 

25 25 -2,30570 1,67519 1,93333 

26 26 -2,85000 3,490E-16 1,93333 

27 27 -2,30570 -1,67519 1,93333 

28 28 -0,88070 -2,71051 1,93333 

29 29 0,88070 -2,71051 1,93333 

30 30 2,30570 -1,67519 1,93333 

31 31 3,23607 2,35114 2,90000 

32 32 4,00000 0,00000 2,90000 

33 33 1,23607 3,80423 2,90000 

34 34 -1,23607 3,80423 2,90000 

35 35 -3,23607 2,35114 2,90000 

36 36 -4,00000 4,898E-16 2,90000 

37 37 -3,23607 -2,35114 2,90000 

38 38 -1,23607 -3,80423 2,90000 

39 39 1,23607 -3,80423 2,90000 

40 40 3,23607 -2,35114 2,90000 

41 41 3,23607 2,35114 4,84000 

42 42 4,00000 0,00000 4,84000 

43 43 1,23607 3,80423 4,84000 

44 44 -1,23607 3,80423 4,84000 

45 45 -3,23607 2,35114 4,84000 

46 46 -4,00000 4,898E-16 4,84000 

47 47 -3,23607 -2,35114 4,84000 

48 48 -1,23607 -3,80423 4,84000 

49 49 1,23607 -3,80423 4,84000 

50 50 3,23607 -2,35114 4,84000 

51 51 3,23607 2,35114 6,78000 

52 52 4,00000 0,00000 6,78000 

53 53 1,23607 3,80423 6,78000 

54 54 -1,23607 3,80423 6,78000 

55 55 -3,23607 2,35114 6,78000 

56 56 -4,00000 4,898E-16 6,78000 

57 57 -3,23607 -2,35114 6,78000 

58 58 -1,23607 -3,80423 6,78000 

59 59 1,23607 -3,80423 6,78000 

60 60 3,23607 -2,35114 6,78000 

61 61 3,23607 2,35114 8,72000 

62 62 4,00000 0,00000 8,72000 

63 63 1,23607 3,80423 8,72000 

64 64 -1,23607 3,80423 8,72000 

65 65 -3,23607 2,35114 8,72000 

66 66 -4,00000 4,898E-16 8,72000 

67 67 -3,23607 -2,35114 8,72000 

68 68 -1,23607 -3,80423 8,72000 

69 69 1,23607 -3,80423 8,72000 

70 70 3,23607 -2,35114 8,72000 

71 71 3,23607 2,35114 10,66000 

72 72 4,00000 0,00000 10,66000 

73 73 1,23607 3,80423 10,66000 

74 74 -1,23607 3,80423 10,66000 

75 75 -3,23607 2,35114 10,66000 

76 76 -4,00000 4,898E-16 10,66000 

77 77 -3,23607 -2,35114 10,66000 

78 78 -1,23607 -3,80423 10,66000 

79 79 1,23607 -3,80423 10,66000 

80 80 3,23607 -2,35114 10,66000 

81 81 3,23607 2,35114 12,60000 

82 82 4,00000 0,00000 12,60000 

83 83 1,23607 3,80423 12,60000 



 

JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 

Text Text m m m 

84 84 -1,23607 3,80423 12,60000 

85 85 -3,23607 2,35114 12,60000 

86 86 -4,00000 4,898E-16 12,60000 

87 87 -3,23607 -2,35114 12,60000 

88 88 -1,23607 -3,80423 12,60000 

89 89 1,23607 -3,80423 12,60000 

90 90 3,23607 -2,35114 12,60000 

91 91 3,23607 2,35114 14,54000 

92 92 4,00000 0,00000 14,54000 

93 93 1,23607 3,80423 14,54000 

94 94 -1,23607 3,80423 14,54000 

95 95 -3,23607 2,35114 14,54000 

96 96 -4,00000 4,898E-16 14,54000 

97 97 -3,23607 -2,35114 14,54000 

98 98 -1,23607 -3,80423 14,54000 

99 99 1,23607 -3,80423 14,54000 

100 100 3,23607 -2,35114 14,54000 

101 101 3,23607 2,35114 16,48000 

102 102 4,00000 0,00000 16,48000 

103 103 1,23607 3,80423 16,48000 

104 104 -1,23607 3,80423 16,48000 

105 105 -3,23607 2,35114 16,48000 

106 106 -4,00000 4,898E-16 16,48000 

107 107 -3,23607 -2,35114 16,48000 

108 108 -1,23607 -3,80423 16,48000 

109 109 1,23607 -3,80423 16,48000 

110 110 3,23607 -2,35114 16,48000 

111 111 3,23607 2,35114 18,42000 

112 112 4,00000 0,00000 18,42000 

113 113 1,23607 3,80423 18,42000 

114 114 -1,23607 3,80423 18,42000 

115 115 -3,23607 2,35114 18,42000 

116 116 -4,00000 4,898E-16 18,42000 

117 117 -3,23607 -2,35114 18,42000 

118 118 -1,23607 -3,80423 18,42000 

119 119 1,23607 -3,80423 18,42000 

120 120 3,23607 -2,35114 18,42000 

121 121 3,23607 2,35114 20,36000 

122 122 4,00000 0,00000 20,36000 

123 123 1,23607 3,80423 20,36000 

124 124 -1,23607 3,80423 20,36000 

125 125 -3,23607 2,35114 20,36000 

126 126 -4,00000 4,898E-16 20,36000 

127 127 -3,23607 -2,35114 20,36000 

128 128 -1,23607 -3,80423 20,36000 

129 129 1,23607 -3,80423 20,36000 

130 130 3,23607 -2,35114 20,36000 

131 131 3,23607 2,35114 22,30000 

132 132 4,00000 0,00000 22,30000 

133 133 1,23607 3,80423 22,30000 

134 134 -1,23607 3,80423 22,30000 

135 135 -3,23607 2,35114 22,30000 

136 136 -4,00000 4,898E-16 22,30000 

137 137 -3,23607 -2,35114 22,30000 

138 138 -1,23607 -3,80423 22,30000 

139 139 1,23607 -3,80423 22,30000 

140 140 3,23607 -2,35114 22,30000 

141 141 3,23607 2,35114 24,24000 

142 142 4,00000 0,00000 24,24000 

143 143 1,23607 3,80423 24,24000 



 

JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 

Text Text m m m 

144 144 -1,23607 3,80423 24,24000 

145 145 -3,23607 2,35114 24,24000 

146 146 -4,00000 4,898E-16 24,24000 

147 147 -3,23607 -2,35114 24,24000 

148 148 -1,23607 -3,80423 24,24000 

149 149 1,23607 -3,80423 24,24000 

150 150 3,23607 -2,35114 24,24000 

151 151 3,23607 2,35114 26,18000 

152 152 4,00000 0,00000 26,18000 

153 153 1,23607 3,80423 26,18000 

154 154 -1,23607 3,80423 26,18000 

155 155 -3,23607 2,35114 26,18000 

156 156 -4,00000 4,898E-16 26,18000 

157 157 -3,23607 -2,35114 26,18000 

158 158 -1,23607 -3,80423 26,18000 

159 159 1,23607 -3,80423 26,18000 

160 160 3,23607 -2,35114 26,18000 

161 161 3,23607 2,35114 28,12000 

162 162 4,00000 0,00000 28,12000 

163 163 1,23607 3,80423 28,12000 

164 164 -1,23607 3,80423 28,12000 

165 165 -3,23607 2,35114 28,12000 

166 166 -4,00000 4,898E-16 28,12000 

167 167 -3,23607 -2,35114 28,12000 

168 168 -1,23607 -3,80423 28,12000 

169 169 1,23607 -3,80423 28,12000 

170 170 3,23607 -2,35114 28,12000 

171 171 3,23607 2,35114 30,06000 

172 172 4,00000 0,00000 30,06000 

173 173 1,23607 3,80423 30,06000 

174 174 -1,23607 3,80423 30,06000 

175 175 -3,23607 2,35114 30,06000 

176 176 -4,00000 4,898E-16 30,06000 

177 177 -3,23607 -2,35114 30,06000 

178 178 -1,23607 -3,80423 30,06000 

179 179 1,23607 -3,80423 30,06000 

180 180 3,23607 -2,35114 30,06000 

181 181 3,23607 2,35114 32,00000 

182 182 4,00000 0,00000 32,00000 

183 183 1,23607 3,80423 32,00000 

184 184 -1,23607 3,80423 32,00000 

185 185 -3,23607 2,35114 32,00000 

186 186 -4,00000 4,898E-16 32,00000 

187 187 -3,23607 -2,35114 32,00000 

188 188 -1,23607 -3,80423 32,00000 

189 189 1,23607 -3,80423 32,00000 

190 190 3,23607 -2,35114 32,00000 

191 191 1,84051 1,33721 33,00000 

192 192 2,27500 0,00000 33,00000 

193 193 0,70301 2,16365 33,00000 

194 194 -0,70301 2,16365 33,00000 

195 195 -1,84051 1,33721 33,00000 

196 196 -2,27500 2,786E-16 33,00000 

197 197 -1,84051 -1,33721 33,00000 

198 198 -0,70301 -2,16365 33,00000 

199 199 0,70301 -2,16365 33,00000 

200 200 1,84051 -1,33721 33,00000 

201 201 0,44496 0,32328 34,00000 

202 202 0,55000 0,00000 34,00000 

203 203 0,16996 0,52308 34,00000 



 

JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 

Text Text m m m 

204 204 -0,16996 0,52308 34,00000 

205 205 -0,44496 0,32328 34,00000 

206 206 -0,55000 6,735E-17 34,00000 

207 207 -0,44496 -0,32328 34,00000 

208 208 -0,16996 -0,52308 34,00000 

209 209 0,16996 -0,52308 34,00000 

210 210 0,44496 -0,32328 34,00000 

211 221 4,00000 0,00000 -1,00000 

212 222 3,23607 2,35114 -1,00000 

213 223 1,23607 3,80423 -1,00000 

214 224 -1,23607 3,80423 -1,00000 

215 225 -3,23607 2,35114 -1,00000 

216 226 -4,00000 4,898E-16 -1,00000 

217 227 -3,23607 -2,35114 -1,00000 

218 228 -1,23607 -3,80423 -1,00000 

219 229 1,23607 -3,80423 -1,00000 

220 230 3,23607 -2,35114 -1,00000 

221 242 -6,00000 -6,00000 -1,00000 

222 243 -3,674E-16 -6,00000 -1,00000 

223 244 -3,674E-16 0,00000 -1,00000 

224 245 -6,00000 0,00000 -1,00000 

225 491 0,00000 -5,00000 -1,00000 

226 492 -1,05902 -4,95106 -1,00000 

227 493 -1,00000 -6,00000 -1,00000 

228 494 0,00000 -4,00000 -1,00000 

229 495 0,00000 -3,00000 -1,00000 

230 496 -1,05902 -2,95106 -1,00000 

231 497 -3,610E-16 -2,00000 -1,00000 

232 498 -1,01475 -1,98776 -1,00000 

233 499 -3,610E-16 -1,00000 -1,00000 

234 500 -1,00369 -0,99694 -1,00000 

235 501 -1,00000 0,00000 -1,00000 

236 502 -2,01475 -4,98776 -1,00000 

237 503 -2,00000 -6,00000 -1,00000 

238 504 -2,06271 -3,94800 -1,00000 

239 505 -2,03043 -2,97476 -1,00000 

240 506 -2,07031 -2,07842 -1,00000 

241 507 -2,01850 -1,01884 -1,00000 

242 508 -2,00000 0,00000 -1,00000 

243 509 -3,00369 -4,99694 -1,00000 

244 510 -3,00000 -6,00000 -1,00000 

245 511 -3,01660 -3,98623 -1,00000 

246 512 -3,07077 -3,07803 -1,00000 

247 513 -3,06364 -1,09250 -1,00000 

248 514 -3,00000 0,00000 -1,00000 

249 515 -4,00092 -4,99924 -1,00000 

250 516 -4,00000 -6,00000 -1,00000 

251 517 -4,00438 -3,99637 -1,00000 

252 518 -4,01879 -3,01860 -1,00000 

253 519 -4,06371 -2,09244 -1,00000 

254 520 -4,03184 -1,04623 -1,00000 

255 521 -5,00023 -4,99981 -1,00000 

256 522 -5,00000 -6,00000 -1,00000 

257 523 -5,00115 -3,99904 -1,00000 

258 524 -5,00499 -3,00441 -1,00000 

259 525 -5,01717 -2,02421 -1,00000 

260 526 -5,01225 -1,01761 -1,00000 

261 527 -5,00000 0,00000 -1,00000 

262 528 -6,00000 -5,00000 -1,00000 

263 529 -6,00000 -4,00000 -1,00000 
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264 530 -6,00000 -3,00000 -1,00000 

265 531 -6,00000 -2,00000 -1,00000 

266 532 -6,00000 -1,00000 -1,00000 

267 533 1,102E-15 6,00000 -1,00000 

268 534 -6,00000 6,00000 -1,00000 

269 535 6,00000 -7,348E-16 -1,00000 

270 537 6,00000 -6,00000 -1,00000 

271 538 3,610E-16 1,00000 -1,00000 

272 539 -1,00000 1,00000 -1,00000 

273 540 3,610E-16 2,00000 -1,00000 

274 541 -1,00000 2,00000 -1,00000 

275 542 7,219E-16 3,00000 -1,00000 

276 543 -1,05902 2,95106 -1,00000 

277 544 7,219E-16 4,00000 -1,00000 

278 545 1,083E-15 5,00000 -1,00000 

279 546 -1,05902 4,95106 -1,00000 

280 547 -1,00000 6,00000 -1,00000 

281 548 -2,00000 1,00000 -1,00000 

282 549 -2,05902 2,08779 -1,00000 

283 550 -2,02951 3,00971 -1,00000 

284 551 -2,06639 3,95348 -1,00000 

285 552 -2,03135 4,97614 -1,00000 

286 553 -2,00000 6,00000 -1,00000 

287 554 -3,05902 1,08779 -1,00000 

288 555 -3,06639 3,09021 -1,00000 

289 556 -3,03320 4,01092 -1,00000 

290 557 -3,01614 4,99676 -1,00000 

291 558 -3,00000 6,00000 -1,00000 

292 559 -4,01475 1,02195 -1,00000 

293 560 -4,06271 2,09327 -1,00000 

294 561 -4,03227 3,04587 -1,00000 

295 562 -4,01637 4,01420 -1,00000 

296 563 -4,00813 5,00274 -1,00000 

297 564 -4,00000 6,00000 -1,00000 

298 565 -5,00369 1,00549 -1,00000 

299 566 -5,01660 2,02469 -1,00000 

300 567 -5,01222 3,01764 -1,00000 

301 568 -5,00715 4,00796 -1,00000 

302 569 -5,00382 5,00268 -1,00000 

303 570 -5,00000 6,00000 -1,00000 

304 571 -6,00000 1,00000 -1,00000 

305 572 -6,00000 2,00000 -1,00000 

306 573 -6,00000 3,00000 -1,00000 

307 574 -6,00000 4,00000 -1,00000 

308 575 -6,00000 5,00000 -1,00000 

309 576 6,00000 -5,00000 -1,00000 

310 577 5,00000 -5,00000 -1,00000 

311 578 5,00000 -6,00000 -1,00000 

312 579 6,00000 -4,00000 -1,00000 

313 580 5,00000 -4,00000 -1,00000 

314 581 6,00000 -3,00000 -1,00000 

315 582 5,00000 -3,00000 -1,00000 

316 583 6,00000 -2,00000 -1,00000 

317 584 5,00000 -2,00000 -1,00000 

318 585 6,00000 -1,00000 -1,00000 

319 586 5,00000 -1,00000 -1,00000 

320 587 5,00000 -7,219E-16 -1,00000 

321 588 4,00000 -5,00000 -1,00000 

322 589 4,00000 -6,00000 -1,00000 

323 590 4,00000 -4,00000 -1,00000 
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324 591 4,00000 -3,00000 -1,00000 

325 592 4,05902 -2,08779 -1,00000 

326 593 4,01475 -1,02195 -1,00000 

327 594 3,00000 -5,00000 -1,00000 

328 595 3,00000 -6,00000 -1,00000 

329 596 3,00000 -4,00000 -1,00000 

330 597 3,05902 -3,08779 -1,00000 

331 598 3,06271 -1,09327 -1,00000 

332 599 3,00000 -3,610E-16 -1,00000 

333 600 2,00000 -5,00000 -1,00000 

334 601 2,00000 -6,00000 -1,00000 

335 602 2,05902 -3,95106 -1,00000 

336 603 2,02951 -3,00971 -1,00000 

337 604 2,06639 -2,09021 -1,00000 

338 605 2,03227 -1,04587 -1,00000 

339 606 2,00000 -3,610E-16 -1,00000 

340 607 1,05902 -4,95106 -1,00000 

341 608 1,00000 -6,00000 -1,00000 

342 609 1,06639 -2,95348 -1,00000 

343 610 1,03320 -2,01092 -1,00000 

344 611 1,01637 -1,01420 -1,00000 

345 612 1,00000 0,00000 -1,00000 

346 613 6,00000 6,00000 -1,00000 

347 649 6,00000 1,00000 -1,00000 

348 650 5,00000 1,00000 -1,00000 

349 651 6,00000 2,00000 -1,00000 

350 652 5,00000 2,00000 -1,00000 

351 653 6,00000 3,00000 -1,00000 

352 654 5,00000 3,00000 -1,00000 

353 655 6,00000 4,00000 -1,00000 

354 656 5,00000 4,00000 -1,00000 

355 657 6,00000 5,00000 -1,00000 

356 658 5,00000 5,00000 -1,00000 

357 659 5,00000 6,00000 -1,00000 

358 660 4,00000 1,00000 -1,00000 

359 661 4,05902 2,08779 -1,00000 

360 662 4,01475 3,02195 -1,00000 

361 663 4,00369 4,00549 -1,00000 

362 664 4,00092 5,00137 -1,00000 

363 665 4,00000 6,00000 -1,00000 

364 666 3,05902 1,08779 -1,00000 

365 667 3,06271 3,09327 -1,00000 

366 668 3,01660 4,02469 -1,00000 

367 669 3,00438 5,00652 -1,00000 

368 670 3,00000 6,00000 -1,00000 

369 671 2,01475 1,02195 -1,00000 

370 672 2,06271 2,09327 -1,00000 

371 673 2,03135 3,04664 -1,00000 

372 674 2,07100 3,96889 -1,00000 

373 675 2,01885 4,99385 -1,00000 

374 676 2,00000 6,00000 -1,00000 

375 677 1,00369 1,00549 -1,00000 

376 678 1,01660 2,02469 -1,00000 

377 679 1,07100 2,96889 -1,00000 

378 680 1,06373 4,94952 -1,00000 

379 681 1,00000 6,00000 -1,00000 

 

 

 



 

 


