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Eğer binanızın altındaki veya içindeki 
su deponuz “hareketli dinamik deprem 
yüklerinize” göre dizayn edilmemiş ise 
size veya binanıza şu zararları verebilir.
Büyük bir atalete sahip su sarsıntı esnasında deponuzu patlatarak deponun 
bulunduğu mahaldeki veya komşu mahaldeki herşeyi tahrip edebilir.

Oluşan sarsıntıların etkisini arttırarak bina üzerine gelen deprem yüklerinin 
etkisinin artmasına veya deprem sonrası devam etmesine neden olabilir. 
Bunların sonucu olarakta binanızda oluşabilecek zararın etkileri artabilir.

Binamızın büyüklüğüne ve su stoklama ihtiyacımıza göre binalarımızda 
1 tondan 500-1000 ton kapasitelere kadar su depoları bulunmaktadır. 
Çok kısa zaman aralığında oluşan deprem salınımları depolardaki suyu 
aktif hale getirmekte, aktif hale gelen suyun tüm dinamik etkileri depo 
yüzeyine yansımaktadır. 

Deponuzun mutlaka deprem esnasında gelebilecek bu aşırı yüklere 
göre dizayn edilmesi ve dizaynın aşırı yüklerin oluşmasına engel 
olacak yapıda olması gerekmektedir. Aksi durumda depo tahrip olarak 
etrafındaki eşya ve donanıma zarar verecek veya bu yüklerin binanıza 
yansıması sonucunda depremin binanızdaki tahribatı artacaktır.

Su Depolarının 
Binamıza 

Etkileri

Dayanıklı
Meksis Modüler 

Su Deposu 

!

Deprem öncesi statik yük 
altındaki depo

Deprem esnasında ve sonrasında
su hareketinin yarattığı yükler
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Ana Özellikleri...;

Sabit yüklerin ve hareketli dinamik yüklerin su deposunda oluşturduğu yükler. 

1- Depo yüzeyine ve cıvatalar üzerine gelebilecek tüm yükler hareketli 
(dinamik) yüklere göre hesaplanmaktadır.
2- Modüler su deposu içten gelebilecek tüm hareketli yüklere karşı 
dıştan ilave özel profillerle desteklenmiştir.*
3- Modüler depo tümüyle üzerinde bulunan zemine özel dizayn edilmiş 
çelik dübellerle kimyasal ve mekanik yöntemlerle tutturulmuştur.*
4- Depo içerisinde hareketli yüklerin etkisini azaltmak üzere dalga 
kırıcıları yerleştirilmiştir.Meksis Modüler 

Su Deposu 

 3.1 Graphical results  
 
  3.1.1 Hoop Stress Due to Static Loads 
  
 Hoop stresses develop due to the pressure of water inside. It could be either a 
result of hydrostatic loading of water (sec. 3.1.1) or the outcome of hydrodynamic 
forces due to ground excitation (sec. 3.1.2). These stresses have the direction 
perpendicular to both radius and vertical axis. 
 

 
 

Figure 3.1 Hoop stress due to static loads 

  3.1.2 Hoop Stress Due to Seismic Loads 
  
 As previously indicated, one source of hoop stresses can be earthquake. The 
nature of this type of loading has a significant difference with its static form; that is, it 
is generated in a single unknown direction rather than having a radial distribution.  
 
 

 
 

Figure 3.2 Hoop stress due to seismic loads 
 
  3.1.3 Tensile Stress in the Bolted Joints Due to Static Loads 
   
 Tensile stresses in the place of bolted joints also need to check. AWWA has special 
requirements for bolted areas because the shell section is reduced. (sec 2.2) 
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Figure 3.2 Hoop stress due to seismic loads 

3.1.3 Tensile Stress in the Bolted Joints Due to Static Loads 
   
Tensile stresses in the place of bolted joints also need to check. AWWA has special 
requirements for bolted areas because the shell section is reduced. (sec 2.2) 
 

3.1.4 Compression Stresses Due to Seismic and Dead Loads  
 
Because of directional nature of earthquake load and also dead loads, compression 
stresses develop in the vertical direction in the shell wall. There are two criteria 
defined by the codes for compression stresses. Both strength and stability 
requirements shall be met by the structure. 
 

 
 

Figure 3.3 Compression stresses due to seismic and dead loads 

 

* Dalga Kıran* Destekler

Yapılan nümerik analizlerde görüldüğü üzere dinamik yüklerin depo 
malzemesi üzerinde yarattığı yükler, sabit statik yüklere göre çok fazla ve 
etkilidir. Bu nedenle su depoları dizayn edilirken mutlaka dinamik (Hareketli) 
yüklere göre dizayn edilmelidir.
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Meksis depreme dayanıklı modüler depoları ile
hem “sağlıklı, hijyenik suya” sahipsiniz,

hem de malınız ve binanız daha güvende .
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