
Garanti Bildirimi 

GeoDestek & GeoAnts, ürünlerinin satın alındıktan sonraki 12 ay içerisinde ,normal 

kullanım ve hizmet koşulları altında , ürünlerin malzeme ve işçiliğinin kusursuz 

olacağını garanti altına almaktadır. Ünite arızalanırsa, değerlendirilmek üzere üretim 

yerine, kargo ön ödemeli olarak iade edilmelidir. Eğer GeoDestek & GeoAnts’in 

incelemesi üzerine ürünün hatalı olduğu anlaşılırsa, ürün ücretsiz olarak tamir edilecek 

veya yenisi ile değiştirilecektir. Bununla birlikte, ünitenin aşırı korozyon veya akım, ısı, 

nem veya titreşim, uygun olmayan spesifikasyon, yanlış uygulama, yanlış kullanım 

veya GeoDestek’in kontrolü altında olmayan diğer dış etkenler nedeniyle zarar 

gördüğü incelemeler sonucunda kanıtlanırsa GARANTİ GEÇERSİZDİR. Yanlış 

kullanım nedeniyle aşınan veya hasar gören bileşenler garanti kapsamında değildir. 

Buna veri toplama üniteleri ve piller dahildir.  

GeoDestek yanlış kullanımı potansiyel olarak tehlikeli olan bilimsel aletler 

üretmektedir. Cihazların sadece kalifiye personel tarafından kurulması ve kullanılması 

amaçlanmıştır. Burada belirtilenler dışında hiçbir garanti yoktur. Ticarete elverişlilik ve 

belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere, açık veya zımni başka hiçbir garanti yoktur. GeoDestek, ürünün kurulumu veya 

kullanımı sonucunda alıcının yaşayabileceği doğrudan, dolaylı, tesadüfi, özel veya 

sonuç olarak diğer ekipmanlarda meydana gelen herhangi bir hasar veya kayıptan 

sorumlu değildir. GeoDestek, ekipmanın sökülmesi ve/veya yeniden takılması 

sırasında meydana gelen zararı hiçbir koşulda işverene tazmin etmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



İÇİNDEKİLER 
 

1. GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 

2. KURULUM …………………………………………………………………………………………………………………………………..4 

3. KURULUMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ………………………………………………………………………………..4 

4.      SİNYAL ÇIKTISI VERİ TEYİT FÖYÜ………………………………………………………………………………………………….6 

5.      OTURMA HESAPLAMA………………………………………………………………………………………………………………..8 

6.      KURULUMA DAİR EK NOTLAR……………………………………………………………………………………………………..9 

7.      BAKIM & ONARIM…………………………………………………………………………………………………………………….11 

 

 

  



1. GİRİŞ 
Hidrolik Oturma Hücresi çok fazla alanda kullanılır. Örneğin; 

● Ön yükleme konsolidasyon takibi 

● Bentler, binalar, toprak veya dolgu barajlar 

● Çökme takibi 

Sistem zorlu hava koşullarına dayanıklı bir muhafaza kutusu içerisinde bir adet 

rezervuara bağlı sıvı dolu tüpler ve sensörler ile yüksek hassasiyette ölçüm 

yapabilmektedir. 

 

GeoAnts tarafından geliştirilen Hidrolik Oturma Sistemi sayesinde oturmalar veya 

şişmeler (kabarmalar) istenilen noktada uzun dönemli olarak takip edilebilir. Referans 

tankına göreceli olarak düşey deformasyon (oturma veya kabarma) gerçekleştiğinde, 

oturma plakası seviyesinde sıvı basıncı artar ve sensör tarafından ölçülür. Hidrolik 

Oturma Sistemi rezervuara bağlı içi sıvı dolu ve havası tamamen alınmış iki tüp ile 

birlikte bir basınç algılayıcısı içermektedir. Her plaka yerleştirildiği lokasyondaki 

oturmayı takip etmeye olanak sağlar. Muhafaza kutusu içerisine yerleştirilen ek bir 

basınç ve sıcaklık ölçebilen sensör ile, elde edilen veriler atmosferik basınç 

değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde kompanse edilir. Hava kabarcıklarının etkisini 

minimum seviyeye çekmek ve rezervuar içerisindeki sıvının donmasını engellemek 

amacıyla havadan arındırılmış saf su ve antifriz karışımı kullanılmıştır. Sistemde, plaka 

üzerindeki sensöre bağlı 2 adet sıvı içeren tüp bulunmaktadır, bu sayede tüpler 

içerisinde hava kabarcıkları oluşması durumunda yıkanarak uzaklaştırma imkanı 

sağlanır. Oturma, kurulum sırasında alınan ilk okumaya göre ölçülür. Rezervuarın 

hemen altına yerleştirilen basınç algılayıcısı sayesinde rezervuar içerisindeki sıvı 

seviyesindeki değişim kompanse edilir. Bu düzeltme sahadaki gözlemleme sonucunda 

da dolaylı yoldan yapılabilir.  



2. KURULUM 
Hidrolik Oturma Hücresi sahaya önceden doldurulmuş, sinyal çıktı mertebesi teyit 

edilmiş ve kuruluma hazır olarak gönderilir. Sahada kullanılması planlanan kablo ve 

sıvı dolu tüp metrajından daha fazla ihtiyaç hasıl olması hesaba katılarak, toplam 

uzunluğun %10 daha fazlası kullanılacaktır. Sahada beklenen oturmaya göre 

rezervuar ve plaka yerleştirilmelidir. Sensör, kendisi ve rezervuar arasındaki su 

basıncını ölçtüğü için, sensör ile rezervuar arasındaki mesafe ile ilk alınan okuma ve 

beklenen oturma hesaba katılarak sensör kapasitesini aşmayacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Tüm ölçümler, referans rezervuar ile oturma plakasının konumlandığı 

konum arasındaki göreceli düşey yer değiştirmeyi ifade etmektedir. 

3. KURULUMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 

I. Plaka, üzerindeki sensor ile oturma takibi yapılması planlanan noktaya 

yerleştirilir. Plakanın yerleştirileceği alan gerekirse hafif kazılarak temiz ve 

oldukça düz hale getirilmelidir. Beton yüzeyler üzerine sabitleme 

yapılacaksa, fiziksel dış ortam etkilerinden korunacak şekilde korumaya 

alınıp, ilgili yüzey üzerine sıkıca sabitlenmelidir. Daha sonra plaka kazılan 

alan içerisine yerleştirilerek etrafı çevre etkilerinden muhafaza edilecek 

şekilde kaplanmalı ve aynı seviyeye getirilip sıkıştırılmalıdır. Alternatif olarak 

eğer plakanın yerleştirildiği bölgenin kazılması mümkün değilse plaka etrafı 

bir çerçeve ile korunmalı ve tepe bölgesi kapatılmalıdır. Çerçeve ve plaka 

arası su geçişini engellemek için özel tutucular ile geçirimsiz bir yapı 

sağlanmalıdır. 

 

II. Sensör kablosunu ve içi sıvı dolu tüpleri korumak için kullanılan muhafaza 

borusu rezervuarın yerleştirildiği seviyeye kadar yatay olarak 

yerleştirilmelidir. Ölçülecek değerler sıcaklık ve atmosferik basınçtan 

etkileneceği için kabloların bu etkilerden olabildiğince uzak kalması amacıyla 

kablo toprak altına gömülmeli, veyahut sahadaki şartlar gözetilerek, uygun 

bir seviyeye kadar zemin kazılmalı (5 cm derinlik yeterli olacaktır) ve 

muhafaza kablosu içeriye gömüldükten sonra üzeri uygun bir malzeme ile 

kapatılmalıdır (çimento vs.). Boru olabildiğince gömüldükten sonra kalan 

mesafe en kısa olacak şekilde rezervuar ile bağlantısı güvence altına 

alınmalıdır. Eğer boru gömülemeyecek durumdaysa kablo ekstra bir koruma 

ile güneş ışığından ya da ekstrem hava koşullarından olabildiğince az 

etkilenecek şekilde muhafaza edilmelidir. Sahada gerekli fiziksel muhafaza 

koşulları İşveren tarafından sağlanacaktır. 

 

III. Rezervuar sahadaki oturmalardan etkilenmeyecek ve irtifası değişmeyecek 

şekilde sağlam bir zemine sabitlenmeli ve seviyesi periyodik olarak kontrol 

edilmelidir. Sensörden elde edilen okuma, rezervuar ve sensor arasındaki 

basınç farkı ölçülerek elde edildiği için, rezervuarın sabit bir noktada hareket 

etmemesi ölçüm için oldukça önem arz etmektedir. Ek olarak koruma kutusu 

her ne kadar olumsuz hava koşullarından ve güneş ile temastan koruma 

sağlasa da buharlaşmayı en aza indirmek için muhafaza kutusunun da 



güneş ile doğrudan teması olabildiğince engellenmelidir. Bunun için sahada 

muhafaza kutusu dışında güneş ve hava koşullarından korumak için ek bir 

önlem alınması gerekmektedir.Uygun malzemelerden 40 cm x 30 cm x 20 

cm boyutlarındaki muhafaza kutusuna bir çerçeve içerisinde kapalı bir 

koruma sağlanabilir. 

 

IV. Muhafaza kutusu içerisinde yer alan rezervuara bağlı olan içi sıvı dolu tüpler 

gerektiğinde hava kabarcıklarını sistemden uzaklaştırmak için yıkanabilir. 

Plaka üzerindeki sensörden gelen sinyal kablosu ise yine muhafaza kutusu 

içerisinde yer alan veri toplama ünitesine bağlanır. Sinyal kablosunun ve içi 

sıvı dolu tüplerin toprak altında zarar görmesini engellemek için esnek ve 

aynı zamanda olası etkilerden koruyacak kadar sert bir boru ile muhafaza 

edilmesi elzemdir. 

 

V. Kurulumu tamamladıktan sonra ilk okumayı doğrulamak için bir süre alınan 

veriler kontrol edilmelidir. Sistem içerisinde okumayı büyük oranda 

etkileyecek hava kabarcığı kalmadığından ve okumanın stabil halde 

olduğundan emin olduktan sonra elde edilen ilk okuma referans “0” okuması 

olarak kaydedilmelidir. Bu okuma ile çevre sıcaklığı ve atmosferik basınç 

değerleri de kaydedilmelidir. Bu okumalar gelecekteki okumaların sağlığını 

etkileyeceğinden doğruluğundan emin olmadan sistem kurulumu 

tamamlanmamalıdır. 

 

 

 

 

 

  



4. SİNYAL ÇIKTISI VERİ TEYİT FÖYÜ 

Hidrolik Oturma Sistemi 5 psi Basınç Dönüştürücü Sinyal Çıktısı Veri Teyit Föyü  

Model Numarası : HOS – P0011    Doğrulanma Tarihi : 23.06.2022 

Sıcaklık   : 24.15 °C   

Dönüştürücü Aralığı   : 5 psi – 34.47 kPa - 3.5 Metre Su kolonu yüksekliği    

Tüp Uzunluğu  : 32 ~ 33 metre     

Kablo Uzunluğu  : 32 ~ 33 metre  

 

%50/50 havadan arındırılmış su/antifriz karışımı ile kalibre edildi. 

Su Kolonunun 
Yüksekliği (cm) 

Sıcaklı
k °C 

Okuma 
Okuma 

Farkı 
 

8.50 24.31 881 -  

7.50 24.37 863 18  

7.00 24.25 854 9  

6.50 24.19 845 9  

6.00 24.19 837 8  

5.50 24.19 826 11  

4.50 24.19 808 18  

4.00 24.12 799 9  

3.50 24.12 790 9  

3.00 24.06 781 9  

2.50 24.06 772 9  

2.00 24.06 761 11  

1.50 24.06 752 9  

1.00 24.06 743 9  

0.50 24.06 735 8  

 

Gage Faktörü 𝐺𝑝  : 0.00054308 m/okuma 

Termal Faktör 𝑇𝑝𝑘 : -2.55578688 okuma/ °C 

 

Reservuar ve dönüştürücü arası       3     metreyi geçmemelidir. 

Sensör hassasiyeti her ne kadar 0.5 mm olarak belirtilse de sistem hassasiyeti sahada 

gerçekleşebilecek öngörülemeyen durumlar sebebiyle daha yüksek mertebelerde olacaktır.  

 



Hidrolik Oturma Sistemi 15 psi Basınç Dönüştürücü Sinyal Çıktısı Veri Teyit Föyü 

         

  

Model Numarası : HOS – R0011    Doğrulanma Tarihi : 23.06.2022 

Sıcaklık   : 24.15 °C   

Dönüştürücü Aralığı    : 15 psi – 103.47 kPa – 10.55 Metre Su kolonu yüksekliği    

Tüp Uzunluğu  : 32 ~ 33 metre     

Kablo Uzunluğu  : 32 ~ 33 metre  

 

%50/50 havadan arındırılmış su/antifriz karışımı ile kalibre edildi. 

Su Kolonunun 
Yüksekliği (cm) 

Sıcaklık 
°C 

Okuma 
Okuma 

Farkı 
 

8.50 24.37 925 -  

7.50 24.37 919 6  

7.00 24.31 916 3  

6.50 24.31 913 3  

6.00 24.31 911 2  

5.50 24.31 908 3  

4.50 24.25 902 6  

4.00 24.31 899 3  

3.50 24.31 896 3  

3.00 24.31 893 3  

2.50 24.31 890 3  

2.00 24.31 886 4  

1.50 24.31 882 4  

1.00 24.31 878 4  

0.50 24.31 874 4  

 

Gage Faktörü 𝐺 𝑟 : 0.00159909 m/okuma 

Termal Faktör 𝑇𝑟𝑘  : 7.16600290 okuma/ °C 

 

Reservuar ve dönüştürücü arası      3      metreyi geçmemelidir. 

  



5. OTURMA HESAPLAMA 

Bu sensörler için oturma sonucu oluşan deplasman (S) şu şekilde hesaplanır: 

𝑆 =  [𝐺𝑝 ((𝑆
𝑝𝑖

− 𝑆𝑝𝑠) − (𝑇𝑝𝑖 − 𝑇𝑝𝑠)𝑇𝑝𝑘)] − [𝐺𝑟((𝑆𝑟𝑖 − 𝑆𝑟𝑠) + (𝑇𝑟𝑖 − 𝑇𝑟𝑠)𝑇𝑟𝑘)] 

𝑆 = 𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑙𝑒ş𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑢𝑟𝑚𝑎 (𝑚) 

𝑆𝑝𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑝𝑙𝑎𝑘𝑎 𝑜𝑡𝑢𝑟𝑚𝑎 𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑠𝚤 

𝑆𝑝𝑠 = 𝑆𝑜𝑛 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑘𝑎 𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑠𝚤 

𝐺𝑝 = 𝐺𝑎𝑔𝑒 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü − 𝑃𝑙𝑎𝑘𝑎𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛ç 𝑑ö𝑛üş𝑡ü𝑟ü𝑐ü 𝑖ç𝑖𝑛 (𝑚/𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎) 

𝑇𝑝𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑝𝑙𝑎𝑘𝑎 𝑠𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘 𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑠𝚤 

𝑇𝑝𝑠 = 𝑆𝑜𝑛 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑘𝑎 𝑠𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘 𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑠𝚤 

𝑇𝑝𝑘 = 𝑃𝑙𝑎𝑘𝑎 𝐵𝑎𝑠𝚤𝑛ç 𝐷ö𝑛üş𝑡ü𝑟ü𝑐ü 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü (𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎/(°𝐶)) 

 

𝑆𝑟𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑢𝑎𝑟 𝑠𝑢 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑢 𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘𝑙𝑖𝑘 𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑠𝚤 

𝑆𝑟𝑠 = 𝑆𝑜𝑛 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑢𝑎𝑟 𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎 

𝐺𝑟 = 𝐺𝑎𝑔𝑒 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü − 𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑢𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛ç 𝑑ö𝑛üş𝑡ü𝑟ü𝑐ü𝑠ü 𝑖ç𝑖𝑛 (𝑚/𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎) 

𝑇𝑟𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑢𝑎𝑟 𝑠𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘 𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑠𝚤 

𝑇𝑟𝑠 = 𝑆𝑜𝑛 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑢𝑎𝑟 𝑠𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘 𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑠𝚤 

𝑇𝑟𝑘 = 𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑢𝑎𝑟 𝐵𝑎𝑠𝚤𝑛ç 𝐷ö𝑛üş𝑡ü𝑟ü𝑐ü 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü (𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎/(°𝐶)) 

 

Önemli Not: Kullanıcı oturmayı hesaplamak için verilen kalibrasyon denklemini 

kullanmalıdır, ancak oturma izleme biriminin genel performansını etkileyebilecek 

bazı ek dış koşullar vardır. Kablo uzunluğu, ortam sıcaklığı değişiminin sıvı dolu 

boru ve genel sistem üzerindeki hesaplanamayan etkisi gibi. Dolayısıyla sistemin 

genel performansını izlemek için minimum 3 gün boyunca sürekli veri kaydedilmesi 

önerilir. Günün aynı saatlerinde, sıcaklık değişiminin stabil olduğu saatlerde ve 

direk güneş altında maruz kalmamış şekilde bulunan sistem üzerinde ölçüm 

yapılması tavsiye edilir. Daha sonra kullanıcı, sistemin performansı üzerindeki 

hesaplanmamış etkileri bu şekilde tespit edebilecektir. Eğer okumalarda periyodik 

olarak benzer bir davranış gözleniyorsa, bu oturma kaynaklı değil, 

hesaplanamayan dış etkenlerden kaynaklı olduğu çıkarımı yapılabilir. 

Eğer, aşağıdaki değerleri kabul edilirse örnek bir oturma hesaplaması şu şekilde 

yapılabilir: 

 

 



𝑆𝑝𝑖 = 3500 

𝑆𝑝𝑠 = 3475 

𝐺𝑝 = 0.00054308 (𝑚/𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎) 

𝑇𝑝𝑖 = 25.05 °𝐶 

𝑇𝑝𝑠 = 35.30 °𝐶 

𝑇𝑝𝑘 = −2.55578688 (𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎/(°𝐶)) 

 

𝑆𝑟𝑖 = 915 

𝑆𝑟𝑠 = 880 

𝐺𝑟 = 0.00159909 (𝑚/𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎) 

𝑇𝑟𝑖 = 25.20 °𝐶 

𝑇𝑟𝑠 = 30.10 °𝐶 

𝑇𝑟𝑘 = 7.16600290 (𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎/(°𝐶)) 

 

𝑆 =  [𝐺𝑝 ((𝑆
𝑝𝑖

− 𝑆𝑝𝑠) − (𝑇𝑝𝑖 − 𝑇𝑝𝑠)𝑇𝑝𝑘)] − [𝐺𝑟((𝑆𝑟𝑖 − 𝑆𝑟𝑠) + (𝑇𝑟𝑖 − 𝑇𝑟𝑠)𝑇𝑟𝑘)] 

𝑆 = [ 0.00054308((3500 − 3475) − (25.05 − 35.30) ∗ −2.55578688)]

− [0.00159909((915 − 880) + (25.20 − 30.1) ∗ 7.16600290)] 

 

𝑆 =  0.00238 𝑚 

 

6. KURULUMA DAİR EK NOTLAR 

Bu tip sıvı oturma sensörlerinde sıvı hattında hava kabarcığı olmaması hayati önem 

taşır. Kullanılan sıvı, tipik olarak, alglerin büyümesine dirençli olan ve donmaya yatkın 

olmayan, havası alınmış bir antifriz karışımıdır. 

Rezervuar konumu her zaman sensörden daha yüksekte ve sıvı dolu bağlantı 

borusunun herhangi bir kısmından daha yüksekte olmalıdır. 

Önceden doldurulmuş sistemler genellikle havası alınmış antifriz solüsyon sıvı 

hatlarına konularak teslim edilir. 

 

● Sensörün Kurulumu - Plaka 

Yerleşim plakası, cıvatalar kullanılarak doğrudan bir yapıya takılabilir. Dolgulara 

kurulum durumunda, yaklaşık 300 ila 600 mm derinliğinde düzgün, düz tabanlı bir kazı 



yapılmalıdır. Sensör plakası bu düz yüzeye yerleştirilir ve boyutu dolgu ile benzerlik 

gösteren ince malzeme ile kaplanır. Bu malzeme, kazı orijinal zemin yüzeyine geri 

dolduruluncaya kadar hücrenin etrafında sıkıştırılmalıdır. Yerleşim plakasının 

yüksekliği, kurulum sırasında geleneksel etüt kullanılarak ölçülmelidir. Sıkıştırma 

işleminden sonra sensörün hala çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

Kablolar ve borular yaklaşık 300 ila 600 mm derinliğindeki bir hendeğe yerleştirilmelidir. 

Hendek hareket etmemeli ve kabloların ve boruların her biri, birbirine dokunmadan 

veya kesişmeden yan yana döşenmelidir. Borunun konumu hiçbir yerde reservuar 

konumundan daha yüksekte olmamalıdır. Hendeği geri doldurmadan önce, boruların 

içerisinde hava kabarcığı olup olmadığı incelenmelidir. 

● Kabloların Ve Sıvı Dolu Tüplerin Kurulumu 

Toprak baraj setlerindeki hendekler asla kil çekirdeğin içinden tamamen geçmemelidir. 

Kabloların üzerindeki dolgunun sıkıştırılması, örtü 600 mm derinliği aştığında normal 

bir şekilde devam edebilir. Kabloların gömülü olmadığı durumlarda, dalgalanmaları 

önlemek için uzunlukları boyunca yeterince desteklenmeleri gerekir. Ayrıca 

strafor veya poliüretan köpük vb malzemeler ile kaplanarak doğrudan güneş ışığından 

korunmalı ve hızlı sıcaklık dalgalanmalarına karşı yalıtılmalıdır. 

● Rezervuarın Kurulumu, Sensör Tüplerinin Bağlanması 

Rezervuar, sabit bir zemine veya seviye ölçümü yapılabilecek bir yere kurulmalıdır. 

Rezervuar kutusu, zemine sıkıca derzlenmiş kazıklara veya tercihen bir yere dökülen 

beton bir tampona sabitlenmelidir. Rezervuar pedinin yüksekliği kurulum sırasında 

ölçülmeli ve kaydedilmelidir. Rezervuar asla doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı 

bir yere yerleştirilmemelidir.  

Hazneyi doldurmak için önce alttaki vananın kapalı olduğundan emin olunuz, ardından 

havalandırma hattı bağlantısını üstten tamamen çıkarıp verilen şırıngayı kullanarak 

hazneyi antifriz solüsyonu (ürünle verilir) ile yarıya kadar doldurunuz. Köpürmeyi 

önlemek için tüpü şırıngadan haznenin dibine sokup yavaşça dolum işlemini 

gerçekleştiriniz. 

Sensör tüpleri havası alınmış antifriz solüsyonuyla dolu olarak gönderilir. Tüpleri 

sensörden rezervuara bağlarken, tüpün içinde hava kalmasına izin vermeyiniz. 

● İlk Okumalar 

İlk okumalar çok dikkatli yapılmalıdır; bunlar, sonraki tüm okumaların karşılaştırıldığı 

temel okumalardır. Optimum doğruluk için, ilk 𝑆𝑝𝑖 ve 𝑆𝑟𝑖 okumasını almadan önce 

sistemin stabilize olması için 2 – 3 hafta bekleyiniz (alttaki toprağın sensör ve borunun 

kendi ağırlığını karşılamasına ve rezervuarı destekleyen direğin sabitliğe ulaşmasına 

izin vermek için).  

Sistemin termal dengeye gelmesine izin vermek ve sıvı dolu tüplerin sabit bir sıcaklıkta 

olması da önemlidir. Tüpler tamamen gömülü değilse, okumalar sıcaklığın nispeten 

sabit olduğu bir zamanda alınmalıdır (sabah ilk iş, güneş doğmadan önce). Tüpler 

doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında asla ölçüm yapılmamalıdır. Ayrıca sıvı 

tüplerinde hava kabarcığı olmamalıdır. Herhangi bir şüphe varsa, Gerekirse, okumalar 



stabil olana kadar tekrarlanmalıdır. Okuma yaparken her zaman ortam sıcaklığı 

kaydedilmelidir. 

Rezervuar gözlem borusunun içindeki sıvı seviyesinin yüksekliğini dikkatli bir şekilde 

ölçünüz. Rezervuar üzerindeki sıvı seviyesinin işaretleyiniz. Bu, herhangi bir 

dalgalanma olduğunda hızlı bir görsel kontrol görevi görecek ve değişimin 

büyüklüğünü ölçmek için hızlı bir yöntem sağlayacaktır. Oturma hesaplamalarının 

düzeltilmesi için Bölüm 5'te verilen eşitlik kullanılmalıdır. (Rezervuar seviyesi 

dalgalanmaları sıcaklık veya basınç dalgalanmalarından veya sızıntıdan 

kaynaklanabilir.) Okumalar, oturma mertebesini hesaplamak ve bunları zamana karşı 

bir grafik üzerinde çizmek için kullanılabilir. Bunlara bir sıcaklık grafiği de dahil edilebilir. 

● Sıcaklık Düzeltmeleri 

Sıcaklığın sıvı hacmi (sıvı yoğunluğu), genleşmesi ve büzülmesi üzerindeki etkileri 

oldukça karmaşık olabilir ve bazı yönlerden kendi kendini kompanse edebilir. 

Dolgulardaki sıvı hatları genellikle iyi yalıtılmıştır, bu nedenle sıcaklık etkileri önemsiz 

olma eğilimindedir. Atmosfere güneş ışığına maruz kalan sistemler, sistemin farklı 

bölümlerinde hızla değişen sıcaklıklardan etkilenerek okumalarda önemli 

dalgalanmalara neden olabilir. Bu gibi durumlarda, sıcaklığın maksimum olarak sabit 

olduğu zamanlarda okumalar elde etmek ve/veya aşağıda açıklandığı gibi "sistem 

sıcaklığı düzeltmelerini" uygulamak gerekli olabilir. 

Sensör üzerindeki sıcaklık etkileri düzeltilebilir, ancak özellikle sensör gömülüyse 

genellikle oldukça önemsizdir ve çoğu durumda göz ardı edilebilir. Fakat sensör 

gömülü değilse sıcaklık, okumaları büyük oranda etkileyecektir. 

Sinyal çıktısı veri teyit raporunda yalnızca sensör için bir termal faktör verilir. Tüm 

sistem için bir termal faktör, oturma olmadığı zamanlarda sıcaklık ve sensör çıktıları 

ölçülerek ve ardından bir sıcaklık v (vs demek istenmiş olabilir) okuma haneleri x 

gösterge faktörü grafiğinin çizgisinin eğiminden K faktörü hesaplanarak ampirik olarak 

belirlenebilir. 

 

7. BAKIM & ONARIM 

Rezervuar terminal muhafazasını görsel olarak inceleyin. Rezervuar gözlem 

borusundaki su seviyesini gözlemleyerek sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

Rezervuar ünitesinin içerisindeki sıvının buharlaşma sonucu azalması durumunda, 

rezervuar üst konnektörünü çıkartarak, size verilen 6 mm çapındaki silikon boru ve 

şırınga ile antifriz su karışımını rezervuar içerisine yavaşça enjekte edin. Alternatif 

olarak, rezervuardaki su seviyesi yükselmeye başlarsa, bunun nedeni borunun zemin 

basınçları ile sıkışmasından kaynaklanabilir. 

Rezervuar ünitesinin ve muhafaza borusunun doğrudan güneşe temas etmemesi 

elzemdir. Eğer doğrudan güneşe teması kaçınılmaz ise muhafaza borusu ve koruma 

kutusu için sahada ek önlemler alınmalıdır. 

Hatalı okumalar, fiziksel olaylarla ilgili olmayan, kararsız, dalgalı okumalar, ani büyük 

okuma değişiklikleri veri kaydedicilerde görünebilir. İlk görev, hatanın okuma cihazında 



olup olmadığını kontrol etmek olmalıdır. Kablolamada veya güç aksamında bir problem 

olup olmadığı kontrol edilmelidir. Veri kaydedicilerle yapılan dengesiz okumalar, 

yakındaki güç hatlarından veya elektrikli ekipmanlardan gelen elektrik gürültüsünden 

kaynaklanabilir. Mümkünse bu tür ekipmanları oldukça uzak tutun.  

Okumalardaki büyük veya ani değişiklikler, sıvı hatlarından sıvı sızıntısından 

kaynaklanabilir. Rezervuara bağlanan vanaları ve muhafaza borusunu kontrol edin. 


