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Bitüm ve Asfaltın Kaplamalara Uygulanması 

Turhan St:TKAN 

İnş. Y. Müh. 

D S İ Araştırma Dairem 

ÖZET 

Bitüm ve asfaltın mühendislik yapılarında kullanılması Milattan 
evvelki yıllarda başlar. Mısırlılar, Nil nehri kıyı korumalarında asfalt 
kullanmışlardır. Yakında yapılmış arkeolojik araştırmalar asfaltın, Me
zopotamya ve lndus vadisinde mabet banyolarını ve su depolarını geçi
rimsiz yapmak için kullanılmış olduğunu göstermiştir. 

Günümüzde bitüm ve asfaltın uygulanması günden güne artmakta
dır. Karayollarında asfalt, yol kaplaması olarak uzun zamandanberi kul
lanılmaktadır. Hidrolik yapılarda ise kanal ve sedde kaplamaları baraj 
şevleri korunmasında ve asfalt dökme işlerinde uygulanmaktadır. 

Bitüm ve asfaltın sahip olduğu karakteristikler, özellikle hidrolik 
yapılarda kullanılmasını faydalı kılmaktadır. Söz konusu malzemelerin 
bağlayıcı ve geçirimsizlik özellikleri fevkaladedir. Bunlar yalnız asfalt 
membran olarak kullanıldığı gibi mineral agregalarla karıştırılarak ka
nal ve rezervuar kaplamalarında da kullanılır. 

Normal kanal ve rezervuar kaplamaları yüksek derecede geçirim
sizlik icap ettirir. Bu sebeple hemen hemen geçirimsiz olan asfalt karı
şımiarı tercihan bu gibi yerlerde kullanılır. 

Asfalt karışımlar, levhalar ve tabakalar halinde uygulama yerleri
ne hemen konabilir. Bu levha ve tabakalar arasındaki bağlantı soğuk 
in~aat derzleri ile bile mükemmel bir şekilde yapılabilir. 

Bitüm ve asfalt, kimyasal etkilere karşı son derece dayanıklıdır. 

Bu sebeple, artık maddelerin depolama havuzları kaplamalarında ter
cihan kullanılır. N ormal asid, tuz ve diğer artık solüsyonların asfalt 
kaplamalara zararı dokunmaz. Diğer taraftan, petrol ve petrol deriva-
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tifleri asfalt için solventtir. Bu sebeple bu gibi maddeler asfalt kapla
malı depolarda muhafaza edilmemelidir. 

İçme suyu rezervuarlarında, asfalt kaplamaların suyun renk ve ta
dına her hangi bir zararlı etkisi yoktur. Asfaltın plastisite ve ilek
sibilite gibi doğal özellikleri çok önemlidir. Bu suretle asfalt kaplamalar 
reglaj ve deformasyonlardan doğacak hataları meydana çıkarmaz. 

Asfalt kaplamaların diğer bir özelliği de, uygulamadan sonra uzun 
bir küring zamanına ihtiyaç göstermeden hemen servise açılabilmele

ridir. Bu kolaylıktan bakım ve tamir işlerinde de istifade edilir . 
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SYNOPSIS 

The Aplication of Bitumen and Asphalt 

for Revetmen ts ( Lininge) 

Bitumen and asphalt have been used in engineering structures 
before Christ. Egyptians had used asphalt in the protection of the 
Nile shores. Recent archeological excavations in Mesopotamia and 
lndus valley showed asphalt was used as a water proofing layer for 
temple baths and water tanks. 

At the present time ,the implementation of bitumen and asphalt 
is increasing in a large degree. In the highway, asphalt have been app
licated as a road pavement for a long time. As for hydraulic structures, 
asphalt have been used as canal embankment and reservoir linings and 
heavy facings for dams and grouting works. 

Bitumen and asphalt have several qualities and characteristics 
which make it particularly suitable for use in hydraulic structures. It 
is excellent as a cementing and water proofing material. Bitumen and 
asphalt may be used alone as in an asphalt membrane or it may be used 
in combination with other materials as mixed with graded aggregates 
for use as a canal or reservoir lining. 

The usual canal or reservoir lining requires a high degree of imper
miability to water. Therefore asphalt lining is preferably used in this 
kind of area. Asphaltic materials can be put down readily in strips and 
layers with each thoroughly bonded to the next. The strength of lining 
structures is thus assu:red even across cold construction joints. 

Bitumen and asphalt are very stable in the presence of chemicals. 
For this reason they are used as a lining for waste product reservoirs. 
The usual acid, salt or other waste solutions do not harm asphalt 
linings. On the other hand, petroleuro and its derivatives are solvents 

of asphalt and can not be stored in asphalt-lined structures. 
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Asphalt linings of reservoirs do not impart objectionable taste or 
Emell of drinking water stored there. 

The degree of plasticity and flexibility which is an inherent pro
perty of asphalt is also very important. This enables asphalt linings or 
other structures to comform to slight irregularities, curves and angles 
of the subgrades and to adjust to slight differential settlements that 
occur after completion of a structure. 

Hydraulic structures built of asphaltic materials can usually be 
placed in service as soon as completed without lengthy curing periods. 
This efficiency also applies to maintenance and repair operations. 
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Bitüm ve Asfaltın Kaplamalara Uygulanması 

Bi tüm 

İnşaat Mühendisliği yapılarına geniş bir şekilde bitümün uygulan
ması, bu malzemeyi ham petrolün destilasyonundan meydana gelen bir 
artık malzeme. olmaktan çıkarıp, aranan bir malzeme haline sokmuştur. 
Ham petrol bir hidrokarbon karışımıdır; destilasyonunda, teroperatür ar
tırılması ve vakum uygulamasiyle petrol, mazot, gres yağları v.b. gibi 
olanlar yavaş yavaş kaybolur; sonuçta, bakiye bitüm yüksek destilas
yon temparatüründe gittikçe artan viskositede bir sıvı halinde meydana 
çıkar. 

Destilasyon temparatürünün yüksekliği, vakum şiddeti ve destilas
yon müddetine bağlı olarak elde edilen bitümler, normal temparatürdeki 
durumlarına göre sırayla daha yumuşaktan daha katı kalitede elde edi
lirler. 

Bitümün yumuşaklığı, standart bir iğnenin 25°C de 100 gr. ağırlık
ta 5 sn. müddet içinde bitüm içine giriş miktarının, milimetrenin onda biri 
cinsinden okunmasıdır. 

Yumuşak bitüroler «Shell-spramex» gibi penetrasyonları (180/ 200) 
den (400/ 500)' e kadardır; bu rakamlar standart iğnenin bitüm içine 
(18- 20) ile (40- 50) mm. battığını gösterir. 

Orta ve katı olan bitüroler (Shell-mexphalt) gibi, (10- 20) den 
(80/ 100) penetrasyona sahiptirler. Genel olarak hidrolik yapılarda kul
lanılan bitümlerin penetrasyonu (50/ 60) ile (60/ 70) civarındadır. 

Eiastisite ve Plastisite 

Bitümün, asfaltın, «bitümle doygun hale getirilmiş bileşikler» en 
önemli karakteristiği elastisite ve aynı derecede plastisitedir. Diğer mal
zemelerden, örneğin çelik de bu özelliğe sahiptir. Bununla beraber bitüm
de elastisiteden piastisiteye geçiş geniş bir sınır içindedir. 

Alçak ısı derecesinde, aniden yükleme ve boşaltma (çekme, burkul
ma) hallerinde, örneğin dalga darbe etkisinde veya hareketli bir arabanın 
hasıl ettiği yüklemelerde, bitüm diğer elastik malzemelerin davranışını 
gösterir. Elastisite modülü onbinler mertebesinde kg/ cm2 dir. Fakat yük-
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sek ısı derecesinde ve bilhassa uzun yükleme periyodunda çok viskositeli 
bir sıvı şeklinde hareket eder; bu sebeple bitüme Termo-plastik malzeme 
denir. 

Bazı bitümlerde, yumuşama noktası «Santigrad olarak-verilen ısı de
recesi» bitüro özelliğinin değişimini gösteren derecedir. Bununla beraber 
bu derecenin altındaki ısı değerlerinde plastisite ihmal edilebilir zanne
dilmemelidir. 

Yumuşak bitümlerin, yumuşama noktalan 30- 50°C dır; katı bitüm
lerde ise bu değer 75°C ye kadar çıkar. 

Akma. Mukavemeti 

Bitüro ve bitüro kanşımlan, muayyen bir dereceye kadar toprak gibi 
hareket ederler. Bu sebeple, bunlara zemin mekaniği teorileri kısmen uy
gulanabilir. 

Eğer bitüro ve, bitüro karı:şımlan bir )iış kuvvet etkisinde bulunuyor
sa; «Örneğin şevlerdeki yer çekimi kuvveti gibi» bunların d eformasyon 
direncini, malzemenin sürtünme mukavemeti ile ön dayanımı doğurur. 

Bu halde sürtünme mukavemeti deformasyon derecesine bağlıdır. 

Uzun süre basınç altında bulunan saf bitüm «Yalnız kullanılan bitüm», 
sürtünme mukavemeti yönünden hemen hemen 'likit şeklinde bir davranış 
gösterir. · 

Bitümün, sudan daha yüksek viskozitesi olmasına rağmen, eğer ön 
dayanımı yoksa, şev boyunca kayar. Yüksek ısı derecesinde yumuşak bi
tümlerde ön dayanım düşüktür. Bu sebeple saf bitümü şevlere uygulamak 
istersek, (Örneğin, ince bir tabaka halinde yüzey kaplaması veya geçi
rimsizli~ perdesi gibi) yeteri kadar ön dayanımlı bitüm kullanmak zo

runluğu vardır; bu da sıcak iklimlerde ve dik şevlerde daha katı bitüm
lerio kullanılması demektir. 

Bitüınün Seçilmesi 

Yumuşak ve katı bitümün seçilmesi bir çok faktörlere bağlıdır; 

bunlar uygulamanın icap ettirdiği faktörler ile yapıda arzu edilen nite
liğin elde edilebilmesi faktörleridir. Şöyle ki; bazı hallerde bitüm uygula
masında dökülebilme önemlidir; bazan çok ince çatlaklara girmesi iste
nir; bazan da geniş çatlakları kapayabilme niteliği olmalıdır ve hatta su 
altında kullanılması mümkün olmalıdır. Aynı zamanda bitümün geçirimsiz, 
dalga darbe etkisi ile oksijen ve kum oyuimalarına karşı dirençlerinin ol
ması da aranır. 
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Onemli noktalardan birisi de, yapının maruz ka:ldığı soğuk, sıcak veya 
ı;.u altında olma durumundan başka, ısı değişmelerinin bitüme etkileridir 
ki; bitümün elastisite ve plastisite özelliklerinin değişimini doğurur. 

Bloun Bitüıııleri 

Bu bitümler, ısı değişiminin daha az etkisi altındadır; aynı penet
rasyonda daha yüksek yumuşama noktasına haizdir; yüksek ısı derece
sinde ön dayanımları daha fazladır. Bloun bitüroler sıcak bakiye içinden 
hava geçirerek, bitümün akside edilmesiyle oluşurlar. Bloun bitümlerin 
R 75/30, (75°C'e yumuşama noktaları ve 25°C de 3 mm. penetrasyon) dan 
R 155/ 7 ye kadar kullanılan tipleri vardır. 

Normal olarak bunların soğuk iklimlerde katılıkları ve düktilite az
lıklarından dolayı kullanılmaları elverişli değildir. 

Bütün yukanda bahsedilen bitüroler sıcak bir halde kullanılır; tav
siye edilen ısı derecesi yumuşak bitümlerde 135°C dan, katı bitürolerde 
240°C'a kadardır. Bu ısı derecelerinde bi tüm istenen özellikleri kazanır; 
bunlar adeziyen - tıkama, doldurma, v.b. gibi olanlardır. Bazı hallerde bu 
lüzumlu ısıtma mahzurlar doğurur, bundan dolayı normal ısı derecesinde 
kullanılan bitüroler yapılmıştır. 

Kat - Bek - Bitüınler 

Bunlar direk olarak elde edilen bitümlere uçucu bir destilat ilave edil
mesiyle likit hale sokulan bitümlerdir. Kat-bek bitüroleri uygulandıktan 
sonra içlerindeki uçucu destHatlar buharlaşarak bitüro filmini bırakır

lar. Açık olarak görülmektedir ki, buharlaşma ince tabakalar halinde iken 
ve çok soğuk havada uygulanmadığı zaman meydana gelir. Bunlar ıslak 
ortamda nadiren kullanılırlar. Buharlaşma derecelerine göre kat- bek 
bitüroler çabuk, orta ve yavaş kürlü katbekler olarak tipiere ayrılırlar. 

Emilsion Bitüınler 

Soğuk olarak kullanılabilen diğer tip bitürolerde emilsion bitümlerdir 
(Shell-Esphalite). Bunlar su içindeki bitüm parçacıkları ile emiisiyon li
kitinden . meydana gelirler. Emiisiyon bi tümlerinde satlım kaplanması, 

satlım etkisiyle emiisiyon halin bozulması neticesinde bitümün satlım 

üzerine bir filim tabakası meydana getirmesiyle olur. 

Bitümün Uygulama Yerleri 

Bitüm, mekanik, biolojik ve kimyasal agresif etkilere dayanıklı bir 
malzemedir; aynı zamanda geçirimsizliği ve dayanıklığı mükemmeldir. Bu 
sebeple bitüro agresif etkilere maruz yerlerde ve geçirimsizlik istenen yer
lerde tercihan kullanılır. 
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Yalnız, bitümün daha hafif hidro-karbon fraksiyonlannda erime 
özelliği, bunların bu gibi tesiriere maruz yerlerde kullanılmasını önler; 
örneğin, benzin, mazot, gres ve buna benzer maddelerin depolandığı ve 
sevk edildiği yerler gibi. 

Bitümün fazla sert cinsten otlu mıntakalarda uygulanması da mah
zurludur; zira otlar bi tümü delip geçerek tahrip ederler; böyle yerlerde, 
uygulanacak yüzey iyicene sterlize edilmeden, bitüm uygulanmamalıdır. 

Bi tüm un plastisite özelliği bir çok önemli nitelikler sağlar; bununla 
beraber bir -büyük mahzuru vardır. Yalnız olarak bitüm kalın tabakalar ha
linde uygulanamaz; hatta düşük ısı derecelerinde uygulansa bile ön da
yanımının az oluşundan dolayı uzun süre kuvvet etkisinde kalan şevler
deki bitüm, aşağıya doğru akınağa başlar. Bu sebeble yalnız olarak bi
tüm iki tabakanın yapıştırılması için yapıştırıcı tabaka olarak kullanılır; 
böyle hallerde bile yapıştırılan iki tabakanın temas yüzeyleri önleyici tarz
da pürüzlü olmalıdır. 

Asfalt 

Bitümun muhtelif oranlarda agrega ve filler ile kanşımlarına asfalt 
denir. Genel olarak asfalt ve bitüm terimleri bir biri yerine kullanılmakla 
beraber, bitüm daha ziyade hidro karbon bileşiği anlamına gelir, asfalt 
ise bitümün muhtelif minerallerle birleşikleri anlamında kullanılır. 

Mühendislik yapılarında saf bitüm nadiren kullanılmakta, bitümun ag
rega ile kanşımlan ise ekseriya uygulanmaktadır. 

Bu karışımların stabilitesi, karışımın ana malzemesi ile bitümun sta
bilitesine tabidir. Bitümle karıştırılan ana malzeme genel olarak mineral 
çakıl, kum ve fillerdir. (Kalker tozu, çimento v.b. gibi); bazen bazı hu
susi malzemeler de pamuk ve elyaf gibi kullanılır. 

N ormal bi tüm ihtiva eden kanşımların ana malz.emesini teşkil eden 
malzemeler, zemin mekaniği kanuniarına tabidir; bununla beraber iki 
sapma mevcuttur. Birincisi; bitümün yağlama etkisi ki, malzemenin içsel 
sürtünme açısı, aynı malzemenin bitümsüz içsel sürtünme açısının % 75 
şine düşürür. Bu içsel sürtünme açısı ortalama ole.rak bitümlü kumlardan 
24°, kum asfaltında 27° ve asfalt betonunda 30° dir (Bunlara tekabül 
eden şevler sırasiyle ı : 214, ; ı : 2; ı : ı %) dir. İkincisi; bi tum un ön 
dayanımının olmamasıdır. Bitümün ön dayanımı karışık bir olaydır; yal
nız bitümun özelliklerine bağlı olmayıp, aynı zamanda kanşımdaki mineral 
miktarına da bağlıdır. Bu sebeple katı bitümlerin uygulanması yoluna 
gidilerek, karışımın ön dayanımı artırılmıştır. 

Kanşımdaki bitüm miktarı artırılırsa, yağlama etkisi artar veya di
ğer bir deyimle, norma:l kuvvetin bir kısmı likit bitüm tarafından absarbe 
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edilerek kum danelerini bırakır; bunun sonucu karışımın kayma mukave
meti azalır. Eğer karışırndaki bitüm miktarı daha da fazla artırılırsa, 

karışım gittikçe likit gibi hareket etmeğe başlar ve karışımın içsel sür
tünme açısı 10° ye ve hatta 5° ye kadar düşer. Bu sebeple asfalt, şevlere 
uygulanacağı zaman ve bilhassa uzın süre yük etkisinde kalacak şevlere 
uygulanacak karışımların, gereğinden fazla bitüm ihtiva etmemesine dik
h.at etmelidir. 

Bitüro Miktan 

İyi bir adezyon elde edebilmek için, bitüm ve mineral agregayı, ka
rıştırılmadan evvel iyice ısıtmalıdır. İyi bir adezyon, bitüır.ün agrega ta
neleri etrafında ince bir film yapacak miktarda olmasıyla sağlanır. Bu 
sebeple karışırndaki bitüm miktarı ince agrega kullanıldığı zaman, iri 
agrega kullanıldığı zamandan daha fazladır. 

Şimdiye kadar yapılan uygulamalar, aşağıda belirtilen min. bitüm 
miktarlarını yeterli göstermiştir. 

Agrega cinsi 

Kırma taş agregası 

İri kum 
İnce kum 
Çok ince kum 
Filler 

(75- 200) 
(75) 

micron 
mi cr on 

Bitüm ağırlığı «mineral agrega 
-ağırlığının yüzdesi olarak» 

% 3 
% 6 
% 9 
% 12 
% 15 

Bitümlü karışımlarda uniform tane çaplı agrega kullanılmasının iki 
mahzuru vardır. İlk mahzur; karışımın geçirimli ve prozitesinin % 20- 40 
arasında yüksek derecede olmasıdır. 

Su ve hava bu boşluklu karışıma nüfuz ederek bitümü okside eder 
ve plastisitesini azaltır; dolayısiyle çatlatır ve agregadan soyulmasını do
ğurur. Her asfalt zamanla plastisitesini kaybeder, fakat porozite bu olayı 
çabuklaştırır. 

Yüksek prositeli ve düşük bitümlü karışımların plastisite özellikleri 
yok gibidir; bu sebeple, zamanla d eformasyon kabiliyeti kaybolur ve kı
rılma vukubulur. 

Üniform taneli kum kullanıldığı zaman normal bitüm miktarından 
biraz fazla bi tüm kullanılır; fakat, daima lüzumundan fazla bi tüm kul
lanmaktan sakınmalıdır; zira, plastisite özelliğinin karışıma hakim ol
masına sebebiyet verebilir; hatta prozite % 5 - 10 gibi değerde olsa bile. 

Proziteyi düşürmek için değişik tane çaplı agrega kullanılması lü
zumludur. Agrega minimum boşluğa haiz granülometriye sahip olmalıdır. 
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Karışıma, tanelerin etrafını sarmaya yetecek billim miktarından biraz 
fazla billim, karıŞımın dökülebilme özelliğini artırmak için ilave edilme
lidir. 

Bitümun yoğunluğu 100 (Yumuşak billimierin biraz az, sert bitümlerin 
biraz fazladır), normal agreganın 2.65 dir; asfalt karışımın yoğunluğu 

proziteyle ters orantılı olarak 1.80 den 2.30 arasındadır. 

Hususi kanşım grafiklerinden, min. proziteli karışım için kum ve ça
kıl yüzdeleri verilmiştir. Her yüzdeyi min. bitüm miktarı ile çarpıp ve 
çıkana bir iki yüzde daha ilave edilerek istenen asfalt karışımı elde edilir. 
Pratikte bitüm laboratuvarları istenen karışımiarı vermekte çok daha 
ehliyetlidirler; bu sebeple büyük mikyaslı asfalt uygulamasında, billim 
laboratuvarlarından karışımlar istenmelidir. 
Asfalt Tipleri 

İnşaat Mühendisliğinde bir çok tip asfalt kullanılmaktadır. Bu deği
şik tipler, asfalt karışımındaki bitümün cins ve miktarından veya agrega 
ve fillerin katılıp veya katılmamasından doğmaktadır. Asfalt tipleri aşa
ğıdaki gibi guruplandırılabilinir. 

a - Saf Bitüın 

Doğrudan doğruya saf billimün kullanılmasıdır. Bu bitümlerqe (Yu
muşak, orta, katı, normal bitümler), blounlar ve kat-bekler tiplerine ayrılır. 

b - Asfalt Mastikler veya Asfalt - Çimentolan veya 
Filler Katılmış Bitümler 

(Bitüm ve bazik kireçtaşı tozu ... v. b. gibi malzemeler ile karıştırıl
mış); genel olarak ince tabakalar halinde yapıştırıcı olarak kullanılır; 
plastisite ve adezyon aranan esas özellikleridir. Yatık şevlere yumuşak 
ve dik şevlere bloun tipi billimler kullanılır. % 40 bitüm ve % 60 fiilerli 
bir karışım bu tip asfalt karışımıarına bir örnektir. 

c - Bitümlü Kumlar 

Bunlar bi tüm v ekum karışımıdır; soğuk iklimlerde sıcak karışımlar 
ve sıcak iklimlerde, bazan ısıtılmamış kum ve kat-bek asfaltları ile yapılır. 
Bitüm oranı kurnun tane çapına bağlıdır; normal olarak % 6-10 arasın
da değişir. Bitümlü kumlar hemen hemen bütün topraklada uyuşma özel
liğine haizdir; genel olarak 10 cm. kalınlıktan 30 - 40 cm. kalınlığa kadar 
uygulanır ve sıkıştırmalar da el takınaklariyle yapılabilir. Bunların pro
ziteleri yüksektir. Bitümlü kum tabakalarının esas faydaları koruma ve 
geçirimsizlik sağlayan üst tabakanın altında bir temel tabakası teşkil 

etmesidir. Bitümlü kumlar oturmalara dayanamaz, kırılırlar; hava te
sirlerine mukavim olmayıp zamanla bi tüm miktarı azalmağa başlar; bu 
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sebeple ancak geçici işlerde koruyucu tabakasız kullanılır. Asfalt kapla
ma uygulanmasının başlangıcında, bitümlü kumlar çok revaçta idi, fakat, 
bugün modası geçmiş olarak bakılmaktadır. 

d - Bitümlü Pereler veya Bitüınlü Makadam 

Bunlar sıcak bitüro ile kırma taş karışımlarıdır. Bitümlu kumlar için 
söylenen aynı şeyler caridir ve bunlarıri uygulanmaları gittikçe azalmak
tadır. 

e - Kum - Asfalltı 

Bunlar sıcak olarak bitüm, filler ve kum karışımıdır. Bu karışım, 
bitümlü kumlar gibi dökülebilme özelliği olmıyan, fakat küçük bir mik
tar filler il~vesi bitüro miktarının bir miktar artmasını sağlar. Neticede 
karışımın prozitesi gene yüksek olmasına rağmen, daha sağlam ve daha 
dayanıklıdır; genel olarak bugün bi türnlü kumlar yerine temel tabakaları 
olarak kullanılır. 

f - İnce - Asfalt 

Bunlar kum asfalt karışımıdır; dökülebilir özelliğe sahiptir. Bu as
faltlarda bitüro ve filler artırılmış ve kum granülometresi de düzgünleş
tirilmiştir. 

!nce asfaltlar %8 proziteye kadar dökülebilir özelliğe haizdir. Söz 
konusu asfalt tipleri rıhtım derzlerinde kullanılır; örnek bir karışım ola
rak % 72 ince deniz kumu, % 10 filler ve % 18, 50 - 60 penetrasyonlu bi
tüm verilebilir. Bu karışırndaki bitümün miktarı oldukça yüksektir, do
layısiyle pahalıdır. Eğer iyi granülometrili kum bulunabilirse, bitüro 
miktarı % 10'a kadar düşürülebilir. 

g - Makadam - Asfalt 

Bunlar kırma taş, filler, bitüro ve bazan da az miktarda kurnun sıcak 
olarak karıştırılmasiyle hazırlanırlar. Makadam asfaltlar, bitümlü maka
damlarla aynı özelliğe sahiptir; yalnız biraz daha plastik ve biraz daha 
dayanıklıdır, fakat proziteleri hala oldukça yüksektir. 

Söz konusu tip asfaltlara, aşağıda gösterilen karışım örnek olarak 
verilebilir : 

% 65 Kırma taş (15 - 35) mm. 
% 25 Kırma taş pasası (5- 15) mm. 
% 5 Filler 
% 5 Bitüro 
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h - Asfalt Betonu 

Bunlar sıcak olarak kırma taş veya çakıl, kum, filler ve bitüm ka
nşımıdır; hemen hemen geçirimsizdir (Prozite % 2- 5). Çakıl ve kurnun 
granülometresi min. boşluğu verecek tarzda seçilir; diğer bir deyimle, 
ince taneler iri tanelerin teşkil ettiği boşlukları dolduracak tane çapı ve 
miktarında olur. 

Max. tane çapı asfalt tabaka kalınlığının 1/ 4 ile 1/ 3 arasında olma
lıdır. Kanallarda asfalt betonu üst tabaka olarak asfalt kalınlığı 5 cm. 
ve rıhtımlarda 10 cm. olmalıdır. 

Asfalt betonu silindirlerle sıkıştınlır. Silindirlerin tesir sahaları li
mitli bulunduğundan, asfalt betonunun sıkıştınlacak tabaka kalınlığı 10 
cm. den fazla olmamalıdır. 

Onemli Olan Faktörler 

Bitümün ve asfaltın kanal kaplamalarına uygulanmasına etkiliyen 
bir çok faktörler vardır; bunlardan önemli olanlar şunlardır : 

Su ve hava veya münavebeli olarak ısianma ve kuruma tesirleri, 

Geçirimlilik veya geçirimsizliğin derecesi, 

Su sürüntü maddesi etkisi ve dalga darbeleri, 

Kanal zeminin oturması veya deformasyonu, 

Kimyasal etkiler, yüzen yağlar, 

Ot ve yosunlar, 

Sıcaklık ve iklim etkileri, 

Yatay veya eğimli uygulama v.b. gibi faktörlerdir. 

Yapılan Geçirimsizlendi.Tmek 

Kanal taban kaplamaları ile regülatör memba tabanlarının su kayıp
lannı önlemek veya yeraltı suyu hareketlerine mani olmak için geçirim
siz kaplamalar yapılır. Daha evvelce böyle maksatlar için kil veya beton 
kaplamalar yapılmakta idi. Fakat her zaman kafi kalite ve miktarda kil 
bulunamaz; beton kaplamalar ise oturmalara karşı mukavemetleri az ol
duğundan çatlar ve kırılır. Halbuki asfalt fleksibitesi, plastisitesi, geçi
rimsizliği ve dayanıklılığı yönünden böyle maksatlar için en uygun ala
nıdır. 

En basit hal tarzı, sıcak bitümü 6-8 mm. kalınlığında püskürtmek
tir. Taban böy1e bir menbranla kaplandıktan sonra, bunun üzerine top
rak veya kum, çakıl karışımı olan koruyucu bir tabaka örtülür. Bu gibi 
problemierin halli şevlerde mevzubahis olduğu zaman, saf bitüm olarak 
yalnız bloun tipini kullanmalıdır. İkinci bir hal tarzı da prefabrik memb-
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ranlardır; bunlar bitümlü kağıtlar, lifler ve alüminyum levhalar gibi 
malzemelerdir. Menbran levhaları tabana biribiri üzerine bindirilerek 
serilir ve sıcak bitümle veya kat-bekle kaplanır. Burada da koruyucu ta
baka olarak kum veya çakıl tabakası lazımdır. Esas zorluk bu membran
larta yapıların beraber çalışmasını temin etmektir. Çoğu zaman taşman
lar değişik olmaktadır. 

Temel zemini çok geçirimli, iri taneli veya stabl olmadığı zaman ba
zan böyle çok ince bir membran tabakanın tatbikatı zor olmaktadır. 

Böyle hallerde ilk olarak sathı düzgün daha az geçirimsiz ve stabl yap
mak yerinde olur. Bunun için sıcak ve çok yumuşak, likid haldeki bir bi
tüm veya kat-bek, zemine püskürtülerek bir tabaka teşekkül ettirilir. 
Buna ilk tabaka denir. Bunun üzerine daha dayanıklı su geçirmez taba
ka asfalt betonu veya ince asfaltı el veya makinalarla tatbik edilerek 
silindirlerin bu tabakanın min. kalınlığı işçiliğe göre değişmekle beraber 
5 cm. den daha az yapılmaz. 

Yüzeysel Islah 

Yüzeysel ıslah bir çok maksatlada yapılır. 

Bunlar: 

Yumuşak ve açık granülometreli karışımların korozyona karşı 
önlenmek, 

Daha az geçirimsiz yakmak, 

Sıcak havanın direk tesiriyle yumuşamayı önlemek, 

Isı absarbesini önlemek için koyu rengi açmak. 

Bütün bu hallerde ince bir filim (ı- 2 kg/ m2 ) sıcak asfalt yüzeye 
püskürtülür, ince taş kırıntıları çakıl, kum örtülerek silindirle sıkıştırılır. 

Dayanıklı yüzeysel ıslah işlerinde daha fazla bitüm kullanmalı veya 
katı bitümler (Bilhassa şevlerde) veya fillerli bitümler tatbik etmelidir. 

Kaplamalar 

İnce asfaltın veya asfalt betonunun sulama ve drenaj kanallarına 
uygulanmasında toprak veya çakılla yapılan koruyucu tabakaya lüzum 
yoktur; ulaşım kanallarında böyle bir koruyucu ta bakaya lüzum var
dır. Zira ulaşım vasıtalarının mekanik etkilerinin önlenmesi lüzumlu
dur. Aynı zamanda dalga darbe tesirlerini de karşılamak lazımdır. 

Prefabrik plakalarla da kaplamalar yapılmaktadır. Bu plakaların 

boyutlar ı x 1 m den ı x 2 m en ve boyda ve kalınlıkları da min. 2 - 3 cm 
civarında olmaktadır. Prefabrik plakalarm nakliyesi esnasında tahrip 
olmamaları için bunların tahkim edilmeleri zorunlu olmaktadır. Tahki-
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mat ince plakalarda tabana yakın, kalın plakalarda .ortaya konmaktadır. 
Tahkimat branda bezleri veya kendir iplerinin bitüme batırılmasiyle ya
pılır. Tahkimatm ince demir ve tellerle yapılması tavsiye edilmemektedir. 
Zira bir süre sonra teller asfalt tabaka içinde hareket ederek tabana 
dayanmaktadırlar. 

Dalga Darbe Etkisi 

Şiddetli darbe etkilerine maruz asfalt kaplamalarda kalınlığın artı

rılması yoluna gidilir; normal kaplama kalınlığı, sıkıştırıldıktan sonra 
10 cm. dir. Eğer kaplanacak yüzey stabl ve sağlam değilse v~ aynı za
manda dalga darbe etkisi kuvvetli ise, kaplama kalınlığı ve bu kaplama
nın dayandığı temel zemini takviye edilir. Dalga darbe kuvvetine göre 
temel zemini kalınlığı değişmekle beraber, normal olarak 10 ila 20 cm. 
dir. Yeraltı suyu kaldırma kuvvetinin mevcut olduğu yerlerde bu kalın
lık 20 ila 40 cm. civarındadır. Teorik olarak, mevcut kuvvetler muvace~ 
hesinde, söz konusu kaplama ve temel kalınlıklarmı hesap etmek kabil
dir; fakat bir çok kabuller yapmak zorunlu olduğundan, neticelerin bü
yük bir değeri olmamaktadır. Bu gibi teorik hesapları yapmak için dal
ga darbe kuvvetini, tesir ettiği yüzeyi, kaplamanın ve zeminin elastik 
modülü tahmin edilir; bundan sonra yol ve hava meydanları için yapılan 
beton plaka hesaplarına benzer hesaplar kullanılır. Burada, gene de bi
linmeyen faktör asfaltın eğilme ve çekme mukavemetleridir. Bu değerler; 

Bitümlü kumlarda 
Kumlu asfaltta 
Asfalt betonunda 

7 kg/cm2 
15 » 
30 » olarak kabul edilir. 

Bununla beraber, asfaltm bu değerleri tekerrür eden yükleme ve bo
şaltma durumlarında, gittikçe azalır; fatik (Yorulma) olayı önem ka
zanır. Bu sebeple hesaplarda yorulma gözönüne alınmalıdır. 

Zemin Suyu Basıncı 

Zemin suyu basıncı kaplamaların stabilitesi ıçın normal olarak teh
likelidir. Taşkınlar ve şiddetli yağmurlarla doygun hale gelen kaplama
lı zeminler, suların çekilmesi anında, kaplamalara ters yönden, kapla
maları kaldıracak tarzda basınç tatbik eder. Bu gibi haller, ya kapla
maların tam ~eçirimsiz olmadığı veya kaplanmamış kısımlardan giren 
suların, kaplanmış yüzey zeminini doygun hale soktuğu zaman vukubu7 
lur. Böyle hallerde kaplama arkasında yüksek su basınçları meydana 
gelir. Bu basınçtardan korunmak için kaplama arkası zemiiıin drena
jını veya kaplanacak yüzeyi baştan sona kadar geçirimsiz yapmalıÇlır.. 

·Bunlardan başka kaplama arkası suyun drene olması için, alçak su · se
viyesine · kadaF yarı .geçirimli kaplamalar da uygulanır. ,., . ..... , , , 
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Hava Basıncı 

Bazı hallerde zemin içi hava basınçları da dikkate alınmalıdır. 
Modern dalga kıranların düzgün asfalt kaplamalı yüzeylerinde, dalga 
patlamaları sebebiyle suyun kaplamalı yüzeyde tırmanışı aniden olmak
tadır. Bu sebeple tamamen geçirimsiz olan kaplanmış bütün yüzey, dal
gaların aniden tırmanışı esnasında, sedde kretindeki basıncı ince asfalt 
kaplamayı kaldıracak dereceye yükseltir. Böyle hallerde, içleri çakılla 
doldurulmuş tüpler havalanmayı temin etmek için sedde krestine yer
leştirilir. 

Yapıştıncı Tabaka 

Yapıştırıcı tabaka ince bir bitim filmidir ve iki asfalt tabakasını bir
birine bağlar. Bu film iki tabaka arasında kayma olmaması için gayet ince 
olmalıdır. Yapıştırıcı tabaka olarak yumuşak bitüroler veya kat-bek'ler 
m2 ye 0.5 kg. olarak kullanılır. Yapıştırılacak tabakalar iyice temizlen
melidir; toz ve oynayan tanelerden ari olmalıdır. 

Ekstrem hallerde, bir yüzey aşağıda gösterilen sırada ve nevide 
kaplamalar ile kaplanır. 

Temel tabaka, 
Yapıştırıcı tabaka, 
Üst tabaka, 
Geçirimsiz tabaka, 
Yüzeysel koruma. 

Her tabakanın yüzeyi iyice temizlendikten sonra diğer tabaka uy
gulanır. 

Asfalt Dökıne 

Bu metot daha evvelce bahsedilen sıcak metotdan, esasta değişik
lik gösterir. Sıcak metotda, bütün malzemeler sıcakta karıştırılarak, 

}<itüm ile diğer malzeme arasında iyi bir adezyon sağlanır. Asfalt dök
mede ise taş blokları parçaları evvela korunacak zemin üzerine yerleş

tirilir; sonra sıcak asfalt üzerine dökülür ve uzun sap lı malalarla asfal
tın derzleri doldurulmasına çalışılır. Sıcak asfaltlar, soğuk taşlar ara
sında iyi bir adezyon zordur ve zaten de zorunlu değildir, yeter ki taş
ların etrafı asfalt ile sarılsın. Asfaltın cinsi ve sıcaklık derecesi, taşın 
cinsine, derz aralık ve derinliğine, . iklime ve şev meyiline tabidir. As
falt derzleri doldurabilmesi ve derine nüfuz edebilmesi için yeteri kadar 
likit kıvam da olmalıdır; aynı zamanda da dik meyillerde durabilecek 
derecede stabl clmalıdır. Genel olarak yalnız bitüm nadiren kullanılır, 

ekseriya asfalt kum karışımiarı ve geniş boşluklar olduğu zamanda 
asfalt betonu kullanılır. 
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Asfalt dökme yeni kaplamalara uygulanabildiği gibi, mevcut eski 
kuru pere kaplamaları ıslah etmek için de kullanılır. 

Asfalt dökme, beton kaplama derzleri arasını doldurmak için de 
uygulanır. 

Derzleri asfalt doldurulmuş taşlı pereler tamamen geçirimsiz değil
lerdir, fakat permeabiliteleri bir hayli düşüktür, bu sebeple zemin su
yunun kaldırma kuvveti incelenmeli ve gerekirse drenaj sistemi yapıl

malıdır. 

Asfalt dökme, ıslak yerlerde de uygulanabilir; hatta büyük kitle 
halinde su altında da kullanılabilir. Dalga kıran malımuz ve kıyı kuru 
koruma duvarlarının su altı derzlerinde de bu metot uygulanmaktadır. 

Su Altında Asfalt Dökıne 

Büyük kitleler halinde su altında asfalt dökme, su altı yapı derzlerini 
doldurmak, stabilize etmek ve geçirimsiz yapmak için uygulanmakta
dır. Bu gibi işlerde önemli olan nokta, asfalt karışımı soğumadan, ye
teri kadar sıcaklıkta su altındaki kullanılacağı yere ulaştırabilmektir. 

Bu sebeple, büyük ısı tecridi yapılmış kovalar ve borular su altı asfalt 
dökümü işlerinde kullanılmaktadır. 

Frefabrike Asfalt Piakalar 

Prefabrike asfalt plakalarda mühendislik işlerinde kullanılmakta

dır. Bunlar daha ziyade sedde ve kanal kaplamalarına uygulanmakta
dır. Bazı plakaların taşınabilmesi için içlerine ince telden ağlar da kon
maktadır. Prefabrike plakalar, muhtelif boyutlarda yapılmaktadır. 

Bunların mahzurları, taşıma ve yerleştirme güçlükleridir; bunlara ila
veten plakalar arası derzlerdir. Bu derzlerin iyice doldurulması, her han
gi bir tesirle açılmaması lazımdır. 

Sonuç olarak; asfalt mühendislik yapılarında kullanılan ve aranan 
malzeme olmuştur. Bilhassa su üstü yapılarında rahatlıkla uygulan
maktadır. Su altı yapılarında ise kullanma teknikleri günden güne ge
lişmektedir ve bazı olumlu uygulamalar da yapılmaktadır. 
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Iğdır Sulama Ana Kanalında Sürüntü Maddesi 
Tahliye Konusunun Model Üzerinde Etüdü* 

SYNOPSİS 

Vedat BAŞAK 

İnş . Y. Müh. 

D S İ Araştırma Da. Bşk. lığı 

Iğdır Plain is divided, approximately, into two equal parts form the 
river Aras. The part on the right coast, which belongs to Turkey is 
albout 6U.ü00 hectares. 

A main canal is constructed on the right coast for the irrigation 
of this area. The first unit of the irrigation system has begun to work 
in 1963, and the rest is under construction. 

The river Aras carries a 1ot of sediment especially, when the flood 
occurs. In choosing the proper place for a weir on such rivers carrying 
much sediment, it is necessary to take into consideration this ' sediment 
problem. 

The intake angle and its form and guide. wall must be so designed 
inarder to prevent the sediment entering into the main canal. 

Infact, Serdarahat weir, had been constructed in 1932 by the Rus
'sian Government for the irrigation of the plain which is on the left coast 
of the river Aras. Due to an agree:ment between Russif!, and Turkey at 
that time, Turkey had been participated in the charges of the weir and 
constructed an intake on the right coast. 

1Jnde;r these conditions and the technique of that time, the sediment 
problem has not been taken into consideration at all. 

It may be possible to take some cautions on ~e river in order to 
prevent the entrance of sediment into the canal. But this may cause 

("') Model studies on the problems of sediment removal form the Iğ'dır main 
Irrigation channel. 

18 



trouble to the 'left coast intake and it is not therefore possible to get the 
approval of the Russian Government. 

For this reason all the cautions must be taken on the main cana!. 

There is a Kiti hydroelectric power plant at the downstream of 
2,5 km. from the intake. Although, a desilting basin was constructed 
1,5 km. from the intake to prevent the sediment, it is still distributed 
to the system. 

It has been therefore decided, to work on a model of the system at 
the laboratory, in order to find a solution of the problem. 

After the laboratory experiments it has been adviced a sand-trap 
which consists of tubes and the deflectors. 

For the above mentioned project, a connection has been found 
between deflector's angle and the directian of flow, the dimension of the 
deflectors, and connection between the trapping efficiency and the ent
ractor ratio. 

In this report, the result of the tests done, and recommendation 
for the operation of the system are given. 
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ÖZET 

Iğdır ovası, Aras nehri tarafından takriben iki eşit kısma ayrıl

maktadır. Sağ sahilde, yani Türkiye kesiminde kalan kısmı takriben 
60.000 hektardır. Bu kısmı sulamak maksadiyle sağ sahil ana kanalı 
inşa edilmiştir. Sulama şebekesinin ilk ünitesi 1963 de işletmeye açılmış 
olup, inşaata halen devam edilmektedir. Aras nehri bilhassa feyezan mev
siminde fazla miktarda sürüntü maddesi taşımaktadır. Böyle fazla sedi
ment taşıyan bir nehirde regülatör yeri seçilirken sürüntü maddesinin de 
nazarı itibara alınması gereklidir. Priz açısı, formu ve gido duvarı, ana 
kanala rüsubat girmeyecek şekilde projelendirilmelidir. Halbuki Aras 
nehri üzerindeki Serdarahat Regülatörü 1932 yılında Ruslar tarafından 
n ehrin sol sahilinde kalan ova yı sulamak maksadı ile inşa edilmiştir. 

Sovyet Rusya ile yapılan bir anlaşma gereğince Türk Hükümeti de regü
latör inşaatı masraftarına iştirak ettirilmek suretiyle sağ sahilde bir priz 
yaptırılmıştır. Bu şartlar altında ve o zamanki teknikle sağ prizdeki sü
rüntü maddesi probleminin nazan i~ibara alınmadığı aşikardır. Bugün 
için sedimentin kanala girmesini önlemek maksadiyle nehir üzerinde bel
ki bazı tedbirler düşünmek mümkündür. Ancak yapılacak imalat sol sahil 
prizi için zararlı olabileceğinden Rus hüküme.tinin muvafakatını almak 
mümkün değildir. Bu bakımdan bütün tedbirlerin prizden sonra ve ana 
kanal üzerinde alınması gereklidir. Prizden 2,5 km. mansapta bir Hidro
elektrik Santral mevcuttur. Rüsubat tutmak gayesiyle prizden 1.5 km. 
ileride çökeitme havuzu yapılmış olmasına rağmen, rüsubat şebekeye 

yayılmaktadır. 

Laboratuvarda yapılan deneyler sonucu tüp ve deflektörlerden mü
teşekkil bir kum kapanı tavsiye edilmiştir. Aıdı geçen proje için deflek
törlerin akım yönü ile teşkil ettiği açı, deflektörlerin ebadı dışarıya atı

lan malzeme nispetiyle tahliye debisi oranı arasındaki bağıntı bulunmuş
tur. 

Bu raporda deneylerle elde edilen sonuçlar ile işletme . bakımından 
tavsiyeler izah edilmektedir. 
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1 - G i r i ş : 1.1. - İnşaatın Yeri : Iğdır sulama ana kanalı, 
Ağn Vilayeti Iğdır Kazasının içinde bulunduğu Iğdır ovasının takriben 
60 000 hektarlık kısmını sulama maksadiyle Aras nehri üzerinde Ka
rakale mevkiinde inşa edilmiş bulunan Serdarahat Regülatörü sağ sahil 
ana kanalıdır. 

Serdarahat Regülatörü, Ruslar tarafından 1932 senesinde inşa edil
miş olup, sol sahil prizinden onlar su almaktadır. İki hükümet arasında 
tanzim olunan bir işletme protokolu gereğince bizde regülatörün sahil 
prizinden su almaktayız. 

1.2. - Motlel Deneylerinin Gayesi : 

Foto : ı 

Aras nehri gerek askıda gerekse tabanda hareket eden fazla mik
tarda sürüntü maddesi taşımakta ve askıdaki malzemenin çokluğu dola
yısiyle nehir daimi olarak kızıla çalan bir renkte akmaktadır. 

Regülatör, 1 no. lu fotoğrafta da görüleceği üzere Aras nehrinin ge
niş bir kurb teşkil ettiği kısmın sonuna yakın bir yerde inşa dilmiş olup 
Türkiye'nin su aldığı sağ sahil prizi kurbun iç tarafına isabet etmektedir. 
Bu bakımdan nehrin taşıdığı sürüntü maddesi kurb tesiri ile sağ priz 
tarafına atılmaktadır. Priz ·eşiği nehir tabanından 4.10 m. yukarıda ol
masına rağmen çok kısa zamanda priz önü eşik seviyesine kadar rüsu
batla dolduğundan, sürüntü maddesi kolaylıkla kanala girmektedir. 
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Prizden takriben 1 + 500 km. mansapta ana kanal üzerinde foto : 2 
ve 3 de görülen çökeitme havuzu inşa edilmiştir. Klasik tipteki bu tersip 
havuzu kısa zamanda rüsubatla dolmakta ve Foto: 3 de görülen tahliye 
ile tesirli bir yıkama yapılamamaktadır. 

Foto : 2 

Prizden takriben 2 + 500 km. mansapta ana kanal üzerinde Kiti Hid
roelektrik Santralı inşa edilmiş ve 1966 yılında işletmeye açılmıştır. Çö
keltme havuzuna rağmen sürüntü maddesi şebekeye yayılmakta ve eği
min düşük olduğu yerlerde yığılmaktadır. Ayrıca kum ve daha iri malzeme 
Hidroelektrik santralın türbin kanatları için zararlı olmaktadır. 

Bilindiği gibi en tesirli tedbir, nehir yatağı üzerinde ve priz önün

de alınacak ve sürüntü maddesinin kanala girmesine mani olacak tedbir
lerdir. Ancak yapılacak bu tesislerin faydalı olabilmesi için regülatör iş
letme şartlarında değişiklik yapmak gereklidir. Halbuki bu regülatörün 

işletmesi Rusya ile aramızda aktedilmiş bir işletme protokoluna göre ya

pılmaktadır. Ayrıca yapılacak tesisler bu sefer karşı sahildeki priz için 

mahzurlar doğurabilir. Bu bakımdan tedbirlerin kendi kanalımız üzerin

de alınması mecburiyeti vardır. 

Model, ana kanaldaki sürüntü maddesi hareketine mani olacak en iyi 
sistemi araştırmak gayesiyle inşa edilmiştir. Araştırmamızın esas gayesi 
asgari debi ile azami sürüntü maddesini dışarıya atmaktadır. 
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2 - Modelin Esaslan : 

Malum olduğu üzere su ile birlikte taşınan maddeler iki kısımda mü
taıaa edilebilir : 

a - Su içinde askıda, kolloid halde hareket eden daneler. Bu şe

kildeki dane hareketine «SÜSpansiyon hareketi» denir. 

Foto : 3 

b - Tabanda kayarak, yuvarlanarak veya sıçrayarak hareket eden 
daneler. Bu cins dane hareketine «Sürüntü maddesi hareketi» denir. 

Süspansiyon halde bulunan daneler kil ve silt inceliğindeki daneler 
olup, konumuzda zirai bakımdan zarar değil, bilakis fayda temin etmek
tedir. Aynı za.manda bunlar Hidroelektrik Santral türbin kanatlan için 
de zararlı değildir. Bu bakımdan modelde sadece sürüntü maddesi taşını
rnma engel olma çareleri araştırılmıştır. «Kum Kapanı» diye isimlendir
diğimiz bu sistemde kanala ihtiyaçtan biraz fazla (% 5 - 15) su olarak 
yapılan tesisten bu fazla su tahliye edilmektedir. Tahliye edilen bu debi 
kanal tabanında ana akıma verev istikamette helikoidal bir sekonder 
akım meydana getirerek tabanda veya taban civarında hareket halinde 
bulunan sürüntü maddesinin dışarıya atılmasını sağlamaktadır. Sistem iki 
kısımdan ibarettir. 

a - Kanal tabanına muayyen açı ile yerleştirilmiş oyuk ve perdeler 
gunıpu. Bu kısım helikoidal bir akım meydana getirerek kanal tabanı 
boyunca ileriiyen daneleri tahliye deliği istikametine sevketmektedir. 
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b - Az bir debi ile sürüntü maddesini dışarıya atmaya yarayan 
tahliye deliği. . _ : 

Sistemin çalışma prensibi Şekil : 1 de gösterilmiştir. 

r'1ı i-! 1 l ı ııııı ı ır· ı ı ı ı 
1 ! ı. ı ı ı 1 ı 

1 ı ; i ı ı 
1 ' ' i • ı J ı 1 

3 - Doneler: 

ı 1 1 ı ı! ı ı 1! 1! ı ı 
l 

ı l ı ı ı ı t 1 

Kum kapanı yapmaya müsait kısımdaki ana kanala eğimi j = 0.0003 
dir. Kanalenkesiti trapez şeklinde olup, Şekil : 2 de gösterilmiştir. 

Hidrolik hesaplarda, Manning formütündeki pürüzlülük katsayısı 

n = 0,016 kabul edilmiştir. Qm .. = 30 m3/ sn. dir. Bu debideki hız 

U = 1,50 m/sn. dir. 

Kanal içinde muhtelif kesimlerde biriken sürüntü maddesinden bir 
çok nümune alınmak suretiyle elek analizi yapılmış olup, bunları karak
terize eden ortalama granülometri eğrisi Şekil : 3 de verilmiştir. Buna 
göre sürüntü malzemesinin D 5o = 0,35 m/ m Das = 0;80 m/m ve D 9o = 9,00 
m/m dir. 

4 - Model Programı : 

24 

Kum kapanı modelinde aşağıda belirtilen deneyler yardımı ile : 

a - Tabanda teşkil olunan oyuk ve perdeler gurupunun akış yönü ile 
teşkil ettiği açının, 



~ Sl!.AMA f.WA ~~ 
Ffliz .. ~· HMfaL ARASI w/ Mstrf 

4 dil J.;; (),O()O:f " 

Şekil 2 

b Oyuk ve perde adedinin, 

c Oyuk ve perde ebatlarınm, 

d Oyuk ve perdelerin tahliye deliği tarafına bırakılan yarık eba
dmm, 

--- ----~"""" 
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e - Tahliye debisinin, 

dışarıya atılacak sürüntü maddesi ruspetine tesiri ayrı ayrı incelenmiştir. 

5 - Modelde Kullanılacak Sürüntü Maddesi Dane Çapının Seçilmesi : 

Konumuzda S = Sabit olduğundan 

KR. K J = K (p. - p) • K 0 olur. 

Model distorsiyonsuz olduğundan KJ = 1 dir. 

A 
RT = -

x 
T 

RM =~ dir. 
XM 

2 ve 3 yerlerine konursa 

KR = ~ - A T o ~ bulunur. 
RM AM XT 

Diğer taraftan 

AT = .. .VAM 

oı.duğundan 

5 ve 6, 4 de yerine konursa 

KR = ..\. bulunur. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Model ölçeği 1/ 12,5 olduğundan, ..\. = 12,5 dur. KR = 12,5 olur. O halde 
1 no. lu formül 

K (p. - p) . K0 = 12,5 olur. 

Dane özgül ağırlıkları 

Plastik (polivinil) = 1.04 7 t;ms 

Ürgüp tüfü = 1.55 t/m8 

Kum = 2.65 t/m8 

Modelde su kullanıldığından, = 1.000 t / m3 dür. D65 i modelde temsil et
mek için kullanılması icabeden plastik çapını tayin edelim. 

(p. - p) T = 2.65 - 1.000 = 1.65 t / m3 

(p.- p) M = 1.047 - 1.000 = 0.047 t/m8 olduğundan 

K(p. - p) = 0~0~; = 35.11 bulunur. Bu değer (7) de yerine konduğu 
takdirde 
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K 12.5 O o = 
35

_
11 

= .356 elde edilmiş olur. 

DT = 0.80 m/m olduğundan, modelde kullanılacak plastik çapı 

DT Ko 
Ko=--, DM=--

DM DT 

D 0.80 
M = 

0
_
356 

= 2.247 m/ m olmalıdır. 

Modelde kullanılan plastik, silindir şeklinde olup, çapı 2 m/ m, yüksekliği 
ise 3 - 4 m/m dir. 

D9o nı modelde temsil etmek için tüf kullanılmıştır. 

(p. - p) T = 1.65 t/m8 

(p.- p) M = 0.55 t / m ' olduğundan 

H(p. - p) = ~:~~ = 3.00 bulunur. 

12.5 4 67 Ko=-
3
- = .1 olur. 

O halde modelde kullanılacak tüfün çapı 

DM= ı~i~ = 2.16 m/ m olmalıdır. 

Fülen kullanılan tüfün ortalama dane çapı 2 m/ m dir. 

Sürüntü malzemesi olarak bir de ortalama dane çapı 0.87 m/ m olan tüf 
kullanılmışbr. Bu da tabiatta 0.87 X 4.167 = 3.625 m/ m lik kum danelerine 
tekabül etmektedir. 

6 - Deneyler : 

Deneyierin daha iyi anlaşılabilmesi için kum kapanının kısımları hak
kında biraz iz ahat verelim. 

Kum kapanı, esas kanal tabanına akım yönünü ile bir a açısı yapacak 
§ekilde suni olarak yerleştirilen yarım silindir şeklindeki perde ve oyuk
lardan müteşekkildir. Bu perde ve oyuklar eşit çapta olup, bunların eba
dından bahsederken kısaca silindir çapı, bir oyuk ve bir perdeden ibaret 
bir gurupa da dilim diyeceğiz. Dilimler kanal genişliğinde olmayıp, tahliye 
deliği tarafında ilk oyuğun başladığı yerden son perdeye kadar kanal ke
narı ile dilimler arasında muayyen genişlik ve derinlikte bir kanal bırakıl
mıştır. Bu kanala yarık ve yarığın esas kanal tabanına göre kotuna da ya
rık kotu diyeceğiz. 
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Model deneylerinde sürüntümaddesi olarak, tabiatta D as - 0.80 m/ m 
ye tekabül eden plastik kullanılmıştır. Aynca D = 3.6 m/ m ve. D9o = 9 
m/ m ye tekabül eden sürüne maddesi verilmek suretiyle malzemenin iri
leşmesi halinde neticeler kontrol edilmiştir. 

Foto : 4 

Foto : 5 
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İnşa edilen modelin genel vaziyet planı Şekil : 3-A da görülmektedir. 
Modelin mansap görünüşü foto : 4 de, deneyler esnasındaki görünüşü 

foto : 5 de dir. 
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Modelde ilk önce kanal dışına atılan malzeme nispeti tahliye debisi ve 
a açısının bir fonksiyonu olarak incelenmiş ve şekil : 4 de çizilen eğraer 
gurupu elde edilmiştir. Eğrilerin tetkikından da anlaşılacağı üzere bilhas
sa küçük tahliye debilerinde en yüksek randıman a = 45° ve 60° için elde 
edilmiştir. 

.~· 

1 ı , 

~ 
ge; Ji, 

·1 .. 
ö l 

~-

Şekil 6 

Şekil : 7 31 



İkinci olarak yarık kotunun etkisi incelenmiş ve Şekil : 5 in tetkikın
dan da anlaşılacağı üzere 

t 
t .., 

1 

Şekil : 8 

i , Y- l<Oiu , •iaOQ'n j 
l)illm~j · , ·$ . 

ı-·--·> tt•O.IIOIMI 

ı 

yarık kotunun oyuk taban seviyesinde olması halinde randımanın daha 
yüksek olduğu tesbit edilmiştir. 

J . 

• 61.1' 
( --· - . 
-t. i . 

4---~~--~--~---+--~--~--~--~--. l~Q--~~~~ .. J 
ı. 

Şekil 9 

Yank genişliği etkisi Şekil : 6 da gösterilmiş olup, bu genişliğin 2d. 
olması halinin en yüksek randımanı sağladığı görülmüştür. 
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Dilim adedinin etkisi Şekil : 7 de gösterilmiştir. 

Altı dilime kadar randımanın gittikçe arttığı, bundan sonra dilim 
adedindeki artışın randımana tesir etmediği anlaşılmıştır. 

Oyuk ve perde silindir çaplarının etkisi Şekii : 8 de gösterilmiştir. 
Bilhassa küçük tahliye debilerinde silindir çapı büyüdükçe randımanın art
tığı, çapın muayyen bir değerinden sonra azaldığı müşahade edilmiştir. 

Deneyler esnasında dört ayn sürüntü maddesi ile çalışıldığı yukarı
da belirtilmişti. Dane çapının randımana tesiri Şekil : 9 da gösterilmiştir. 
Dane çapı büyüdükçe kapanın daha etkili olduğu, bilhassa D so = 9 m/ m 
için çok küçük tahliye debilerinde dahi randımanın % 95 yaklaştığı görül
mektedir. 

7 - Sonuç: 

Yapılan deneyler sonucu Iğdır sulama ana kanalı şartlarında en az su 
tahliye etmek suretiyle en fazla sürüntü maddesini dışarıya atabilecek 
kum kapanının fotoğrafı foto : 6 da görülmektedir. 

Foto : 6 

Buna ait resimler Şekil : 10 da gösterilmiş olup, değerler aşağıda 

özetlenmiştir. 
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Perdelerin akım yönü ile teşkil ettiği açısı : 60° 

Oyuk ve perde silindir çapı 40 cm. 

Dilim sayısı 

Yarık genişliği 

Yarık kotu 

Tahliye deliğinin kanal tarafı ebadı 

Tahliye deliğinin mansap taraf ebadı 

6 adet 

75 cm. 

20 cm. 

40 X 265 cm. 

80 X 80 cm. 

Tatbikatta kum kapam, tersip havuzunda önceki trapez kesitli ka
nalda memba ve mansaptaki kurb tesirlerinden uzak tah!iye imkarn olan 
düz bir kısmında inşa edilmeli ve tahliye ayarlanabilir bir kapakla teçhiz 
edilmelidir. 

8 - İ§letme Bakımından Tavsiyeler 

8.1. - İşlletme İle İlgili Doneler 

İlgililerin beyanma göre Aras nehri sarfiyatı kar erirneleri ile Mart 
ayı ortalarmdan itibaren artmakta, Nisan ayı ortalarında maksimuma 
ulaşmakta ve Mayıs ayı içinde tedricen azalmaktadır. Sağ sahil prizinden 
30 m 3/ sn. sol sahil prizin~en 30 m 3/ sn. olmak üzere sulama için cem'an 
60 m3/ sn. su alınmaktadır. Temmuz ayı ortalarına kadar Aras nehri sar
fiyatı 60 m 3 / sn. nin üstündedir. Bu tarihten sonra gelen su ihtiyacı karşı
lamamaktadır. Bunun için Aras nehrinin bir kolu olan Arpa çayı üzerinde 
Ruslarla rnüştereken bir baraj inşası düşünülmektedir. Sulama devresi 
ı Nisan - 30 Kasım tarihleri arasıdır. 

Kısaca, Aras nehri sarfiyatı sulama mevsiminin ilk yarısında sulama 
ihtiyacından fazla ikinci yarısında sulama ihtiyacına denk veya ihtiyaç
tan azdır. 

O halde işletmeyi 3 safhada mütalaa etmek ve tedbirleri ona göre al
mak gerekir. 

8.2 - Birinci Devre 

Sulama mevsiminin ilk yarısı, yani Aras nehrindeki suyun sulama su
yu ihtiyacı olan 60 m 3/sn. den fazla olduğu ı Nisan - ı5 Temmuz tarih
leri arasındaki devre. 

Bu devrede su bakımından bir sıkıntı yoktur. Aynı zamanda nehirde 
sürüntümaddesi hareketinin en fazla olduğu devredir. Mümkün olan hal
lerde çakıl geçiti kapakları, hiç olmazsa sadece priz tarafmda bulunan bir 
miktar açılarak priz önü daimi olarak yıkanma!ıdır. Böylece sürüntü mad
delerinin kanala girmesi geniş ölçüde önlenmiş olacaktır. 

35 



Kanala, sulama suyu ihtiyacından bir miktar fazla su almak suretiyle 
Kum Kapanı çalıştınlmalıdır. Aras nehrindeki suyun 100 m3 /sn. den fazla 
olduğu devrede kanala % 10 nispetinde, hatta daha fazla su alıp bu fazla
lığı kapanda tahliye etmek suretiyle kanala giren sürüntü maddesinin ta
mamını dışarıya atmaya çalışmalıdır. Nehir sarfiyatı 100 m 3/ sn. merte
besine inince çakıl geçiti kapağı kapatılmalı, 70 m3/sn. civarına inince ne
birdeki su azalmasına paralel olarak kanala alınan fazla su nispeti de azal
tılmalıdır. Şekil : 8 in tetkikından da anlaşıldığı üzere, tahliye debisi % 3 
olması halinde bile kanal dışına atılan sürüntü maddesi nispeti %90 mer
tebesindedir. Yani kanala giren sürünili maddesinin %90 nı dışarıya atıl
makta, ancak %10 u kapandan ileriye geçmektedir. Bunun bir kısmı da 
daha ileride bulunan tersip havuzunda tutulacağından, santrala çok cüzi 
bir miktan gidecektir. 

8.3. - İkinci Devre 

Sulama mevsiminin ikinci yansı, yani Aras nehri sarfiyatının 60 m s / sn. 
veya daha az olduğu 15 Temmuz - 30 Kasım tarihleri arasındaki devre. 
Bu devrede nehirdeki su derinlikleri çok az olduğundan nehir ya çok az 
sürünili maddesi taşımakta veya hiç taşımamaktadır. Bu bakımdan devre 
başında çakıl geçitleri açılarak priz önü iyice yıkandığı takdirde, çakıl ge
~iti tabanı ile priz eşik kotu arasında 4.10 m. kot farkı olduğundan sürün
tü maddeleri priz eşiğini aşamayıp bu arada çökelecektir. Priz önünün rü
subatla dolma durumu sık sık kontrol edilmek suretiyle eşik seviyesine 
yaklaştıkça çakıl geçitleri açılarak yıkama yapılmalıdır (İşletme protokolu 
gereğince bir kaç gün önceden haber vermek şartı ile bir sulama devre
sinde 3 - 4 defa bunu yapmak mümkündür). Böylece bu devrede sürün tü 
maddesinin kanala girmesi geniş ölçüde önlenmiş olacaktır. Az miktarda 
girmiş olsa bile bunu da tersip havuzunda tutmak mümkündür. · 

8.4 Üçüncü Devre 

Sulama mevsimi dışında kanala sadece hidroelektrik ihtiyacı için su 
alındığı 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasındaki devredir. Bu devrede sol 
sahil prizinden su alınmamaktadır. O halde nehir sarfiyatı 30 m3/ sn. den 
fazla olduğu takdirde tahliye için kanala bir miktar fazla su almak sure
tiyle kum kapanı çalıştırılabilecektir. Kaldı ki, debi 30 m3 / sn. civannda 
iken sürüntü maddesi hareketi hemen hemen hiç olmıyacağı gibi, 2 inci 
devredeki gibi de hareket etmek mümkündür. 
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N otasyanlar lfade ettiği kavram 

Dane Froude sayısı 

K Modelin genel olarak ölçeği 

T Tabiat 

M Model 

R Hidrolik yançap 

J Eğim 

Islak çevre 

A Alan 

P• Sürüntü maddesi dane özgül ağırlığı 

p Suyun özgül ağırlığı 

D Karakteristik dane çapı 

Model ölçeği 
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U çucu Küllerin Hidrolik Özellikleri 
Üzerinde Araştırma 

Sevim ALAYDIN 

Kimya Y. Müh. 

Yurdumuzda uzun senelerdenberi yalnızca Portland çimentosu imal 
edilmekte, bilhassa inşaat mevsiminde çimento sıkıntısı çekilmektedir. Di
ğer taraftan senelerdenberi çeşitli termik santrallardan çok miktarda uçu
cu kül elde edilmekte, bunlar değerlendirilmemekte, üstelik Etibank'a yer 
bulma meselesinden dolayı baş belası olmaktadır. 

Bunların yanında memleketimizin bazı yerlerinde özel çimentoların 
kullanılması zarureti «mesela sülfatadayanıklı bir çimento tipi veya kütle 
betonları için hidratasyon ısısı düşük çimentolar» vardır. 

Diğer memleketlerde N ormal Portland Çimentosu istihsa1i ve kullan
ma yerleri gittikçe azalmakta, bunun yerine portland çimentosu, puzo
lanlı çimento imali için lüzumlu bir hidrolik bağlayıcı olarak kullanıl

maktadır. 

Puzolanlı çimento imal etmekle hem ucuz çimento elde edilmekte, hem 
de Portland çimentosunun ileride göreceğimiz bazı mahzurlarını ortadan 
kaldırmaktadır. 

Puzolanlar içinde çimento katkı maddesi olarak kullanılması en uy
gun olan hiç şüphesiz santral uçucu külleridir. Uçucu küller santraldan 
yaklaşık olarak çimento inceliğinde elde edilmektedir. Bilindiği gibi gerek 
trasın ve gerekse yüksek fırın cürufunun ayrıca öğütülmek zarureti var
dır. Uçucu küllerin bir diğer avantajı termik santrallarda artık madde 
olarak gayet ucuza elde edilmesi ve hiç bir ön çalışmaya lüzum kalmak
sızın homojen ve belirli kapasitede malzeme temin edebilmesidir. 

YURDUMUZ TER~ SANTRALLARI 

Yurdumuz termik santrallarında elde edilen uçucu kül miktan halen 
yılda yaklaşık olarak 250 bin ton kadardır. Seyit Ömer termik santralı ya
pıldığı zaman bu miktar 2 milyon ton/yıl olacaktır. 
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Devlet Su İşleri, Gökçekaya Barajında uçucu kül kullanılması isten
diğinde uçucu küllerle ilgilenmiş ve araştırmaya bu gaye ile başlanmıştır. 
Uçucu küllü çimentonun su yapıları için özel bir durumu vardır. Çalışmalar 
daha çok bu yönün aydınlatılmasını hedef tutmaktadır. Bu araştırma so
nucu uçucu küllerimiz ileride görüleceği üzere ASTM spesifikasyonlarına 

göre müsbet netice vermişlerdir. 

Diğer Memleke1ılerdeki U~ucu Kül Durumu : 

Avrupa ve Amerika'da santral külleri son on senedenberi çok fazla 
kullanılmaktadır. Kullanma sahalarının fazlalaşması uçucu küllerin kıy
metini daha da artırmaktadır. Aşağıda da görüleceği üzere diğer memle
ketlerde kullanılan uçucu kül miktarı bir evvelki seneye göre daha faz
ladır. Mesela : 

Almanya 1962 

İstihsal : 9,500,000 Ton 
Kullanma : 9,242,000 Ton 

1963 

10,000,000 Ton 
9,400,000 Ton 

Ingiltere 1962 
İstihsal 5,000,000 Ton 6, 700,000 Ton 
Kullanılan mik. 1,440,000 Ton 1,556,000 Ton 

Fransa 1962 

İstilisal 4,000,000 Ton 3,400,000 Ton 
Kullanılan mik. 1,079,500 Ton 1,241,000 Ton 

Polanya 1963 

İstihsal 3,300,000 Ton 
Kullanılan mik. 603,000 Ton 

Türkiye 1965 

İstihsal 200,000 Ton 
Kullanılan mik. 

U~ucu Küllerin Kullanıldığı Yerler 

1. Beton dolgu maddesi, 
2. Suni taş katkısı, 

3. Boşluklu beton imali, 
4. Aglomera rnamulü, 
5. Tozlama maddesi, 
6. Yol dolgu maddesi, 
7. Yol inşaatı, 
8. Çimento imali, 
9. Tuğla imali, 

10. Hafif agrega imali, 
11. İnşaat blokları imali. 



Türkiye'de Uçucu Killlerin Durumu: 

Etibank garp linyitleri işletmesinin mevcut linyit ocakları yanma 
lavarlar tesis edilmiştir. Lavarlarda kömür, kil, şist ve taşlardan ayrıl
makta ve muhtelif ebatlarda piyasaya arzedilmektedir. Bu arada şlam 
kömürü denilen ve lavar dinlendirme havuzlarında elde edilen 0,2 - 0,5 
mm. ebadında bir cins kömür ele geçmektedir. Külü yüksek olan bu cins 
kömürü değerlendirmek amaciyle lavar civarlarına termik santrallar te
sisi yoluna gidilmiştir. 

Termik Santrallarda kömür, hangi ebatlarda olursa olsun, daha önce 
değirmenlerde 0,09 mm. den daha az inceliğe kadar öğütülmekte ve ka
zan içine püskürtülmektedir. Kazan içinde 1100° - 1200°C sıcaklığında 

yanan kömür partikülleri kısmen adi kül olarak (% 10- 15) kazan altında 
toplanmakta, diğerleri baca gazları ile taşınarak elektrofiltrelerde tutul
maktadır. Elektrofiltrelerde toplanan bu küller « Uçucu kül» olarak ad
landırılmaktadır. 

Halen; Tunçbilek, Soma ve Çatalağzı santrallarında elektrofiltreler 
mevcut olup, bu üç santraldan da uÇucu küller istenen elektrofiltrelerden 
alınabilmektedir. 

Gökçekaya Barajı inşaatında kullanılacak olan uçucu küller Tunç
bilek Santralından alınacaktır ve bu santralda 3 gurup faaliyettedir. Bu 
guruplarm, dolayısiyle elektrofiltrelerin uçucu külleri borularla ve ısla

tılarak bir ön depoya doldurulmakta, sonra 3 km. uzunluğunda bir havai 
hat ile bir vadi içine atılmaktadır. Günde yaklaşık olarak 200 ton uçucu 
kül elde edilmektedir. Yıllık kapasitesi 100 bin ton civarındadır. 

Uçucu Killlerin Puzzolanik Öze11ilderi : 

Uçucu küller diğer puzzolanik maddeler gibi çimento içine katıldık
larında çimentonun evsafını ıslah edici rol oynamaktadırlar. Uçucu kül ka
tılmış çimentoların özelliklerinde aşağıdaki teknik av~ntajlar elde edil
mektedir. 

KiınyasaJ Etkilere DayanıkWık 

Portland Çimentosunun hidratasyonu esnasında ortaya çıkan serbest 
kireç santral külleri ile reaksiyona girerek stabil bir bileşik halinde bağ
lanmaktadır. Böylece serbest kirecin sudaki serbest karbondioksit tesiriyle 
veya doğrudan doğruya çözünerek beton bünyesini terketmesi önlenmiş 

olur. Yine bu sebepten su ile temas eden betonların sudaki kimyasal mad
delere karşı mukavemeti son derece artar. Bu bakımdan bu tip çimentolar 
su yapılarında tercihan kullanılmaktadır. 
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Beton Nihayi Muka.vemetinde Artış 

Santral külü katılmış çimentolar ile yapılan beton nihayi mukaveme
tinde artmalar olmaktadır. Başlangıç mukavemeti normal Partiand Çi
mentosunun vermiş olduğu mukavemetten daha az olmasına rağmen, 90 
gün sonraki mukavemetlerde belirli bir fazlalık görülmektedir. Mukave
met artışı bir seneden sonra bile devam etmektedir. 

llidra.tasyon ısısı Düşüklüğü 

Santral külü katılmış çimentoların hidratasyon ısıları düşüktür. Uçucu 
kül ihtiva eden çimentoların bu özelliği kütle betonu inşaatları bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi, kütle betonlarında sıcaklık yük
selmesini önlemek için alınan tedbirler bir hayli pahalı olacaktır. Yalnızca 
bu özelliği gözönüne alınmış olsa bile, kütle betonu inşaatlarında uçucu 
küllü çimento kullamlması bir tercih sebebi olabilir. 

Geçirimsizlik Sağlamnası : 

Santral külü ihtiva eden çimentolada yapılan betonlar daha geçirim
siz olmaktadır. Bu puzzolanik özelliğin tabii bir sonucu olarak kendini 
göstermektedir. 

Uçucu küllü çimentoların bu özellikleri sulama kanalı inşaatı bakımın-:
dan önemli bir husustur. Sulama kanallarında % 60 çimento + % 40 uçu
cu kül karışımı kullamlması ihtimal dahilindedir. Araştırmamızda bu 
amaçla nümuneler hazırlanmıştır. 

Alkali Agrega Realrtivitesine Karşı 

Çimento alkalinitesi ile agrega içinde bulunabilen bazı aktif mineral
lerin verdikleri alkali agrega reaksiyonundan ileri gelen genleşme ve çat· 
lamaları önleyici olarak santral külleri kullanılması iyi sonuç vermektedir. 

Beton İşleme Özelliğini Artırınası 

Santral külü kullanıldığında beton işleme özelliği artmaktadır. Böy
lece daha düşük su/ çimento oranı ile istenilen kıvam elde edilebilmektedir. 
Rötreyi Azaltınası 

Uçucu küller, beton rötresini azaltıcı olarak tesir göstermektedir. Di
ğer bütün puzzolanlar içinde yalnızca uçucu küllerde bu özellik mevcut
tur. Tabii puzzolanlarla (Tras) yapılan betonlarda betona istenilen kıva
mı verebilmek için lüzumundan daha fazla su kullanmak gerekmektedir. 
Bu ise beton rötresini artırıcı olarak tesir etmektedir. Çok az miktarda 
kıvam suyuna ihtiyaç gösteren uçucu küllerde bu durum tamamen aksine 
olarak beton rötresini büyük ölçüde azaltmaktadır. 
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Uboratuvar Çabşınalar 

Laboratuvarda yapılan araştırmanın gayesi DSİ inşaatlan, özellikle 
Gökçekaya Barajı için uçucu kül temin etmektir. Bu hedefe varahilrnek 
için her şeyden evvel yurdumuzun mevcut uçucu kül kaynaklarının tet
kikı ve bu uçucu killlerin termik evsafının tesbiti gerekmektedir. Araşbr
ma sadece uçucu küllerin çimento katkı maddesi yönünden teknik özelli
ğini ihtiva etmektedir. 

Yaklaşık olarak 1,5 sene sürmüş olan bu çalışma sonunda elde edilen 
sonuçlar aşağıda verilecektir. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de halen uçucu kül ve uçucu küllü çimento 
standardı taslak halindedir ve resmen yürürlüğe girmemiştir. Bu ba
kımdan araştırmada ASTM standartları nazan itibara alınmıştır. 
ASTM, U~ucu Kül Spesüikasyonu : 

ASTM Standartlarında uçucu külün teknik evsafı için aşağıdaki limit 
değerler verilmektedir (ASTM. C-350, 65T) : 

Kimyasal Bileşim (ASTM C-402) 

Si02 + A120 s + Fe20 a = en az % 75 
SO s - en çok% 5 
Nem = » % 3 
Kızdırma kaybı » % 12 
Alkaliler N a20 olarak - » %15 

FIZiksel Bileşim (ASTM C-402, 8b, 8f, 8d, 8e, 8k,) 

1. İncelik 
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Tane çapı olarak, en çok = 9 micron 

Spesifik yüzey (Blaine) en az = 2800 cm2/g. 

2. Basınç mukavemeti 

7 günlük, kontrol yüzdesi olarak - en az 100 

28 günlük, kontrol yüzdesi olarak = en az 100 

3. Harç çubuklarmda hacim değişmesi 

28 günde = en çok + 0,03 

4. Su tutma kapasitesi 

Kontrol yüzdesi olarak = 105 



5. Şişme 

Harç çubuklannın otoklavdaki şişmesi en çok = %0,50 

6. Puzzolanik Aktivitesi 

Portland çimentosu ile 

28 günlük kontrol yüzdesi olarak - en az 85 

Kireç le 

7 günlük kontrol yüzdesi olarak - en az 800 p.s.i 

7. Çimentonun Alkalileri İle Reaktivitesi 

14 günlük harç çubuklarının genleşmesi = en çok %0,02 

Laboratuvarda bulunan değerler, bu limitlerle kontrol edilmişlerdir. 
Verilecek değerlerin bu limitler dahilinde olduğu görülecektir. 

lAboratuvarda Elde Edilen Değerler : 

Daha evvel de bahsedildiği gibi, Gökçekaya Barajına yakınlığı dola
yısiyle yalnızca Tunçbilek külleri üzerinde çalışılmıştır. Laboratuvara her 
onbeş günde bir gelen nümuneler bir buçuk sene kontrol edilmişlerdir. 

Kimyasal Durnın 

26 uçucu kül nümunesi üzerinde yapılan araştırma sonucu aşağıdaki 
değerler bulunmuştur : 

Si02 + Al2Üs + Fe20 s = % 86,4 %89,2 
CO s = % 0,2 % 0,8 

Nem = % 0,11 % 0,53 
Kızdırma kaybı - % 0,9 % 4,9 
.A:lkaliler Na20 olarak = % 1 % 1,5 / 

Netice : Tunçbilek uçucu külleri kimyasal bakımdan tamamen 
ASTM spesifikasyonuna uygundur. 

Fiziksel Özellikler 

1. İncelik : 

Tunçbilek uçucu küllerinin inceliğinin önce homojen olup olmadığı 
kontrol altına alınmış ve elektrofiltreler karışımının (Tuvenan kül) son 
çıkış noktasından alınan nümunelerin homojen olmadığı ve dane çapları
nın büyük olduğu, çimento katkı maddesi olarak kullanılmasının uygun 
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olmıyacağı kanaatine vanlmıştır. Bununla ilgili özgül ağırlık, spesifik 
yüzey ve tane çapının değişimleri grafik lt 2, S de görülmektedir. Elde 
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edilen bu değerlerden, ancak elektrofiltre 2'nin çimento katkı maddesi 
olarak kullamlabileceği tesbit edilmiştir. Elektrofiltre 2 den getirtilen 
10 nümune üzerinde yapılan incelemelerde ortalama tane çapının 7.5 mik
ron ve spesifik yüzeyinin ise 3900 civarında olduğu. tesbit edilmiştir. 
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2. Basınç Mukavemeti : 

-= -

Yine elektrofiltreler karışımı, yani tuvenan uçucu külle yapılan ba
sınç mukavemeti deneyinde (ASTM, C-402 8d) basınç mukavemeti: 

7 günlük kontrol yüzdesi - 101 
28 günlük kontrol yüzdesi - 141 

2 inci elektrofiltreden alınan uçucu kül ise : 

7 günlük kontrol yüzdesi = 112,5 

28 günlük kontrol yüzdesi = 144 bulunmuştur. 

3. Harç Çubuklarmda Hacim Değişmesi (ASTM C-157) 

%10 uç ucu küllü çimento ile - -0,76 
%20 uç ucu küllü çimento ile = -0,78 
%30 uçucu küllü çimento ile - -0,67 
%40 uçucu küllü çimento ile - -0,11 
Uçucu külsüz çimento ile = - 2,93 bulunmuştur. 
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200 Nolu elekten eıenmiş uçucu kül ile 

harç basınç mukavemetleri. 

• 
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4. Puzzo1anik Aktivite (ASTM 402. 8d) 

Çimento ne: 

Elektrofiltreler karışımı : 

28 günlük kontrol yüzdesi 88 

Elektrofiltre n : 
28 günlük kontrol yüzdesi 92 

Kireç İle: 

Elektrofiltreler karışımı : 

7 günlük = 830 p.s.i 

Elektrofiltre n ile : 

7 günlük = 900 p.s.i bulunmuştur. 

Bütün bu çalışmalara ilaveten uçucu kül çeşitli yüzdelerde çimento 
içine karıştırılarak harç ve beton mukavemetleri bulunmuştur. 

a) Elektrofiltreler karışımı uçucu kül elenmeden 200 no. lu elekten 
elenerek çimentoya % 10, % 20, % 30 ve % 40 nispetinde karıştırılmış ve 
mukavemet değerleri bulunmuştur (Ş~kil: 4 ve 5). Grafiklerden bariz 
olarak görüleceği üzere uçucu kül inceldikçe mukavemeti artmıştır. 

b) Uçucu kül elenmeden çimento ile % 10, % 20, % 30 ve % 40 nis
petıerinde karıştırılarak beton mukavemetleri bulunmuştur (Şekil: 6). 
Kullanılan betonun bileşimi aşağıdaki gibidir. 

6 Silindir İçin : 

15 kg. çimento (% 10, % 20,%30 ve% 40 uçucu kül karıştırılarak) 
7,4 kg. su 

31,5 kg. kum 

38.22 kg. çakıl (1/ 2 - 3/ 4) 

31.27 kg. çakıl (3/4 - 4 ) 

Slump O. 

llidratasyon Isılan 

ASTM, C-186 metodu ile ölçülen uçucu küllü çimentoların 7 ve 28 
günlük hidratasyon ısıları ölçülmüştür. (Şekil : 7 den görüleceği üzere port
land çimentosuna % 10, % 20, % 30 uçucu kül karıştırılmış, 7 günlük hid
ratasyon ısısı 69 dan 66, 57 ve 41, 28 hidratasyon ısısı ise 77 den 73, 60, 
50 ve 33 Cal/g'a düşmüştür. 
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Betonda IDdratasyon ısısı : 

Sıcaklığı sabit tutulan bir odada yüksekliği ve çapı 50 cm. olan özel 
madeni kalıp, cam pamu~.ı ve vernikle izole edi.lrniş ve her bir kalıp, özel 
teletermometreler vasıtasiyle sıcaklıklan dışarı(;an ölçülecek şekilde teçhiz 
edilmiştir. Deney esnasında oda tamamen kapalı bıralTılmış ve bütün ölçüm
ler dışarıdan yapılmıştır. 

Muhtelif yuzdelerde uçucu kül kOri!Jhrılmı$ c ı mentoıcırın hidrotasyon ısıları 
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Kalıpların biri normal Portland çimentosu ile diğerleri % 10, % 20 ve 
%30 uçucu küllü çimento ile hazırlanan betonla doldurulmuştıir. Maksi
mum sıcaklıklar ölçüln:Uıitür. 

Şekil : 8 den görüleceği üzere, uçucu kül nispeti arttıkça sıcaklık yük
selişi azalmıştır. 
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Kanalet Sızdırmazlık Contası Olarak Kullanılan 
Bi türnlü İplerin Türkiye' de İ mali 

OZET 

Serap PE~ 

~iı:n. Y. Müh. 

Son bir kaç senedenberi Türkiye'deki sulama şebekelerinde kanaletin 
kullamlmaya başlamasiyle ortaya çıkan sızdırmazlık contası iplerinin ima
li problemi, 1964 senesi sonlarından itibaren DSİ Genel Müdürlüğü Araş-
tırma Dairesi Başkanlığınca ele alınmış ve halledilmi§tir. İstenen bütün 
şartları yerine getirebilecek bir ip tipinin imal şeklinin bulunması için ça
lışmalar bir buçuk sene devam etmiş, nihayet tamamen yerli malzeme ile 
ipin imaline muvaffak olunmuştur. 

Makalede önce karışımın ve ip cinsinin tayini için yapılan araştıtma
lar söz konusu edilmekte, sonra ipin imali ve kanaletlerin yerleştirilmesi 
esnasında dikkat olunacak hususlar anlatılmaktadır. 

SYNOPSIS 

The problem of the manufacture of waterproof joint ropes which 
arouse with the use of canalette in irrigation network in Turkey during 
tlıese last few years, is solved at the end of 1964 by the Research De
parttnent of General Directorate of State Hydraulic Works. 

To find a way of manufacture of the desired type of rope, which 
will .serve the purpose completely, studies continued for one and a half 
years and at last, we succeeded in a complete local manufacture of the 
ro pe. 

In the article, below, there is an explanation of the mixture and re
searches done for the investigation of the kind of rope first and this is 
followed by the manufacture of the rope and the cases to which attention 
must be given. 
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I. BÖLÜM 

Laboratuvar Deneyleri 

1.1. - G i r i ş . 

Türkiye'de kanaletlerin (Prefabrike hazır kanallann) kullanılmaya 

başlanması oldukça yenidir. Mevzu DSİ Antalya XIII üncü Bölgenin ön
cülüğü ile memleketimize girmiş ve ilk kanalet fabrikası 1964 senesinde 
burada faaliyete geçirilmiştir. Ancak bu faaliyetle birlikte ortaya çıkan 
sızdırmazlığı temin probleminin halli Araştırma Dairesinin 1,5 senelik bir 
çalışmasını icap ettirmiştir. Neticede 1966 senesi başlarında bulunan for
mülle Esenboğa Araştırma Sitesi'nde faaliyete geçirilen imalathanede bu
güne kadar 500 km. civarında ip yapılmış ve bütün Türkiye'nin ihtiyacı 
karşılanmıştır. 

!mal edilen ipierin çok büyük bir kısmı kanalet sızdırmazlığını temin 
için kullanılmakla beraber dilatasyon derzleri ve borulu şütlerde büz ara
larına koyma yollan da denenmiştir. 

Halen Türkiye'de; Antalya'da bir, Adana'da iki ve Kayseri'de bir ol
mak üzere cem'an dört kanalet fabrikası faaliyet halindedir. Nazilli ve 
Turgutlu'da inşa halinde olan fabrikalar da · gözönünde tutulursa, 1967 

inşaat mevsiminde toplam olarak altı fabrika faaliyet halinde olacaktır. 

Buna paralel olarak Diyarbakır - Devegeçidi, Bolu - Düzce ovası v.s. gibi 

büyük sulama sistemleri içinde kanalet düşünülmekte oluşu, bu tarz in
şaatın Türkiye'deki yayılma hızını izaha kafidir. 

Kanalet imali, her ne kadar oldukça büyük tesisiere ihtiyaç göster

mekte ve gerek beton kalitesi, gerekse parça içindeki teçhizat için norma
lin üstünde bir dikkat sarfedilmesini icap ettirmekte ise de, sağladığı di

ğer avantajlar dolayısiyle tutulmakta ve süratli bir ilerleme kaydetmek

tedir. Esasen istimlak değeri yüksek olan ovalarda klasik tersiyer sistem 
ile kanaletli sistem maliyetleri hemen hemen eşit olmaktadır. Sızdırmaz

lığı temin için kullanilacak bitümlü ipierin de sarfedilen bu gayretiere pa
ralel bir şekilde istenen en iyi evsafta olması icap etmektedir. 
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1.2. - Bitüınlü Ipierde Aranan Özellikler ve Muayene Deneyleri 

1.2.1. - Özellikler 

Kanalet sızdırmazlık cantası olarak kullanılacak malzemenin : 

Mutlak bir sızdırmazlığı sağlaması, 
Atmosfer tesirlerine uzt'n zaman bozulmadan dayanması, 

+ 80°C ta akmaması, -15°C ta çatlamaması, 

Bir miktar taşıma özelliğine sahip olması, 

Yerleştirilen iki parça arasında kot farkına sebep olmaması, 
Isı farkından dolayı sistemde hasıl olacak genleşmeleri sızdır

mazlık vasfını kaybetmeden takip edebilmesi 

Iazımdır. Bu özelliklerden tatbikat bakımından yerine getirilmesi en zor 
olanı muhakkak ki atmosfer tesirlerine uzun müddet dayanma, genleş
meleri takip edebilme özellikleridir. Bu iki şart aslında sızdırmazlık can
tası imali için asfalt kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Şöyle ki, as
falt karakteri icabı atmosfer şartları dolayısiyle son derece zor akside 
olan bir malzemedir ve genleşme dolayısiyle meydana gelecek esneme
leri akma özelliği sayesinde kolayca takip edebilir. Fakat asfalt malze
me kullanıldığında tahakkuk ettirilmesi en zor özellik + 80°C ta akma
ma, - 15°C ta da çatıarnama şartıdır. Çünkü bu alt ve üst sınırlar ara
sında evsafını kaybetmiyen asfalt yoktur ve bazi katkı maddeleri kul
lanarak asfaltın bilhassa yumuşama noktası özelliğinin düzeltilmesi icap 
etmektedir. 

Conta olarak kullanılabilecek diğer malzemeler mesela plastik, ak
ma ve çatlama sınırlarını kolayca sağlıyabilirse de, maliyetinin asfalta 
nazaran yüksek ve bir ithal malzemesi oluşu, aynı zamanda dış tesirlerle 
asfalta göre çok daha kısa bir zamanda akside olarak özelliklerini kay
betmesi dolayısiyle kullanılamaz. Esasen Türkiye'ye nispetıe çok daha 
uzun bir zamandanberi kanalet sistemini bilen ve kullanan diğer memle
ketlerde de kullanılan malzeme asfalttır. 

J.2.2. - Muayen~ Deneyleri 

Muayene deneyleri için DSİ Proje ve İnşaat Dairesince İtalyanca
dan tercüme edilerek Türkiye'deki müteahhitlere uygulanan şartname 

esas alınmıştır. Bu şartnameye göre yapılacak deneyler ve deneylerden 
elde edilecek neticeler aşağıdadır : 

1.2.2.1. - Akma Dene~ 

Sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılacak kordondan 100 mm. 
alınacak ve bir sehpaya serbestçe asılacaktır. Bu sehpa 80 + 5°C ha
rareti havi olan bir termostata kanacak ve 24 saat beklenecektir. 24 sa-
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at sonunda kordonda bir akma, çözülme ve gözle görülebilen her hangi 
bir değişiklik meydana gelmemelidir. 

1.2.2.2. - Atmosfer Tesirlerine Dayanım Deneyi 

Conta malzemesinden 10 cm. uzunluğunda bir deney nümunesi ke
silir ve sıra ile 

a. - 4 saat müddetle (1000 Watlık bir lamba yardımiyle) ultra
viole ışınlarının tesirinde bırakılır, 

b. - 8 saat müddetle 80 + 5°C su harareti havi bir termostata 
bırakılır, 

c. - 12 saat müddetle - 15°C ta tutulur 

ve bu işlem periyodik olarak 10 ·defa tekrarlanır. Neticede gözle mua
yenede deney nümunesinde her hangi bir çatlama, parçalanma ve ilk 
durumuna göre bir şekil değiştirme olmamalıdır. 

Not: Şartnarnede bilhassa ultraviole lambası ile muayene kıs

mında yeter açıklık yoktur. Mesela deney nümunesinin lambadan ne ka

dar uzaklıkta bulunacağı ve ortam sıcaklığının ne kadar olacağı nümune 

üzerinde sıcaklığın hangi dereceye kadar çıkabileceği v.s. kaydedilme

miş~ir. Bu sebeplerden laboratuvarda yürütülen araştırmada yapılan de
neylerde ultraviole lambası ile ilgili deney kısmı atıanmış ve geriye ka
lan iki şartla yapılmıştır. 

1.2.2.3. - Basınca Dayanım Deneyi 

Conta malzemesinden kesilen 2 cm. uzunluğundaki bir deney nümu

nesi biribirini takibeden bir su banyosu, bir hava tesirine maruz bıra
kan hususi bir cihaz yardımiyle 20 + 2°C oda sıcaklığında 30 dakika sü

reyle parçanın her cm. si ve çapının her mm. si için 500 gr. basınç tat
bik edilir. Tecrübe sonunda maksimum sıkışma ilk kalınlığa nazaran 
% 60'ı geçmemelidir. 

1.2.2.4. - Suya Dayanım Deneyi : 

Conta malzemesinden kesilecek 2 cm. uzunluğunda bir deney nümu

nesi önce hassas olarak tartılır ve 72 saat süreyle normal oda sıcaklı
ğındaki damıtık su içinde bekletilir. Bu sürenin sonunda nümune ban
yodan çıkarılır ve yine normal oda sıcaklığında fakat vantilasyonla 3 
saat müddetle kurutulduktan sonra tartılır. Deney sonunda nümune ağır
lığındaki artış ilk ağırlığının % 8 inden fazla olmamalıdır. 
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1.3. - Laboratuvar Çalışmalan 

1.3.1. - Çalışmaların Başlaması 

Çalışmalar İtalya'dan getirilmiş bulunan 10 cm. uzunluğunda bir nü
mune örnek alınarak başlamıştır. Ancak nümune pek küçük olduğu için 
asıl maddesinin asfalt olduğu bilinmesine rağmen tam bir şekilde analiz 
edilememiş, kanşım bulunamamıştır. Fakat içinde bir ip bulunduğu ve 
eğilip bükülmede nümunenin kırılmadığı görülmüştür. Karışım soruldu
ğunda İtalyanların patent hakkı İstiyecekleri düşüncesi ile gerek karışı
mın, gerekse imal tarzının bulunması işi bitüm laboratuvanna bırakıl
mıştır. 1965 senesinde bir taraftan kanşımı bulmak için deneyler devam 
ederken, bir taraftan imal edilerek yerlerine götürülmüş bulunan kanıı:

letlerin bir an önce yerleştirilerek sulamaya açma istekleri laboratuvarı 
çok zor durumda bırakmış, bu esnada şartname deneylerini tam sağla
mıyan ipler imal olunarak, bile bile kullanıcılara verilmiştir. Ancak bu 
sıkışıklık 1965 Eylulünde nihayet bulduğunda, laboratuvar çalışmalanna 
hız verilerek 1965 - 66 kışında formül bulunmuş, 1966 inşaat mevsimine 
çek daha hazırlıklı girildiğinden her hangi bir sıkıntı ile karşılaşılma

mıştır. 

1.3.2. - Bitümlü Maddeler Hakkında G.enel Bilgi 

Bitümlü malzemeler içinde millahaza olunan asfaltlar genel olarak 
kömür menşeli ve petrol menşeli olarak ikiye ayrılır. 

Kömür menşeli asfaltlar taş kömürünün kuru distilasyonu esnasın
da, yani kok kömürü yapılırken bir yan ürün olarak elde olunur. Daha 
ziyade asfaltik boyalar için hammadde ve astar olarak kullanılan bu tip 
asfaltların miktan pek fazla olmadığından üzerinde fazla durulmamıştır. 

Petrol menşeli asfaltlar ise, ham petrolün rafinasyonu esnasında 

elde olunur. Genel olarak üç tipe aynlan bu asfaltlar, miktar itibariyle 
de çok fazladır. Tabii asfalt rezervleri de genellikle bu tip asfaltlardan 
meydana gelmiştir. 

Petrol menşeli asfaltlardan penetrasyon asfaltları, penetrasyon de
ney neticeleri ile tanımlanırlar ve AC kısaltılmış ismi ile anılırlar. Bun
lar içinde 10-20 penetrasyonlular (AC 10/ 20) sert, 80 -100 penetras
yonlular (AC 80/ 100) orta sert, 400-500 penetrasyonlular (AC 400/ 500) 
yumuşak asfalt olarak isimlendirilirler. 

Blown asfaltlar, hava pulverizasyonu ve bir katalizörün etkisi ile 
yüksek ısıda oksitlenmiş asfaltlardır. Yumuşama noktaları ve penetras
yonları ile tanınırlar ve (R) harfleri ile sembolize edilirler (mesela 
R 85/ 25 ifadesinde R asfaltın blown cinsinden olduğunu, 85 : C olarak 
yumuşama noktasını 25, penetrasyonunu göstermektedir). 
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Katbek asfaltlar ise asfaltlarm bir çözücüde belirli oranlarda çö-
zülmesi ile elde olunurlar. Çözücünün uçma süresine göre 

RCo, RC1 • • • • • • • • . • • • • • • RC5 Çabuk kuruyan 
MC0 , MC1 • • • • • • • . • • • • • • • MC5 Orta kuruyan 
SC0 , SC1 • • • • • • • • • • • • SC5 Geç kuruyan 

olmak üzere alt sınıflara ayrılırlar. 

Böyle kısaca izah olunan asfalt tiplerinden ip imalinde sadece pBt
rol menşeli penetrasyon ve blown tipleri kullanılmaktadır. 
J.3.3. - Laboratuvaroaki Araştırmanın Organizasyonu 

Bitümlü ip imali için yapılan deneylerde elde hazır bulunan asfalt
lardan istifade edilmiştir. Bu asfaltlarm özelliklerini tam olarak ortaya 
koymak anıaciyle yapılan laboratuvar deneylerinin neticeleri aşağıdadır. 
Deney neticelerine göre penetrasyon asfaltının AC ( 40- 50), Blown as
faltın ise (R 85/10-20) cinsinden olduğu tesbit edilmiştir. 

Çizelge : 1 

Bulunan neticeler Blown II 

Deneyin Ad ı 
asfaltı 

Penetras- Blown Blown 

yon asfaltı asfaltı I asfalt II 

Penetrasyon (25.C/ 100 gr/ 5" 11100 mm. 49 19,4 12 
Yumuı:;ama noktası (Halka-bil ya meto-
du) · c 60 84 12o•c 
Isıtma kaybı (163.C/ 5 saat) % 0,35 o o 
Düktilite (25°C/ 5 cm/ Sn.) cm. 14,28 3,83 0,75 
Kül % 0,,13 0,067 -
CCl, de çözünürlük % 99,97 99,15 -
cs2 de çözünürlük % 100 '99,79 -
Birim hacim agı.rlıgı. (25•c; gr; cma 1,029 1,12 -

Deney neticelerinden de görülebileceği üzere, blown asfalt yumuşa
ma noktası bakımından istenen limiti sağlıyorsa da, düşük ısılarda en 
küçük darbe ile dahi kolayca kırılabilmesi tek başına kullanılmasına en
gel olmaktadır. Bu sebepten önce her iki asfalt belirli oranlarda kanştı
rıldığında, fiziksel özelliklerinde ne gibi değişimler olduğu ortaya ko
nulmuş, sonra da bazı ilave maddeler konularak, ısı hassasiyet sınırla
rının genişletilmesine çalışılmıştır. 

Bilindiği üzere ısı hassasiyeti diye, bitümün plastisitesi ile ilgili 
olarak düşük ısılarda kırılmasına ve yüksek ısılarda akıcı bir hal alma
sına denilir. Deneyler neticesi öyle bir karıŞım ortaya konulmalıdır ki, 
şartnameye göre + 80°C ta yumuşanıasın, - 15°C ta da darbelere ta
hammül etsin, yani kırılmasm. 
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Isı hassasiyet sınırının genişletilmesinden sonra imalat deneylerine 
geçilmiş ve elde mevcut bu asfaltlar için en iyi taşıyıcı aranmıştır. Her 
taşıyıcı için yapılan imalat denemesi sonucu şartname deneyleri tekrar
lanmış ve nihayet imalat safhasına geçilmiştir. Bu safhada yapılan araş
tırmalar baŞka bir bölüme konu olacaktır. 

1.3.4. - Laboratuvarda Yürütülen Araştırma 

1.3.4.1. - İki cins asfalt kanşımı üzerinde yapılan deneyler 

1.3.4.1.1. - Yumuşaına noktasının kanşını yüzdelerine göre değişimi 

Bu deneyde, özellikleri yukarıda verilen blown ve penetrasyon asfal
tı muayyen yüzdelerde karıştırılmış ve yumuşama noktasının çizelge 2 
de görüldüğü şekilde değiştiği bulunmuştur. 

Çizel ge : 2 

Karışımlar 
Yumuşama 

noktaları 

%100 AC (40- 50) 60°C 
% 10 Blown (10-20) - %90 AC (40- 50) 63,5°C 
% 20 » » %80 AC (40- 50) 65°C 
% 30 » » %70 AC (40- 50) 65°C 
% 40 » » % 60 AC (40-50) 68°C 
% 50 » » % 50 AC (40- 50) 71,5°C 
% 60 » » % 40 AC (40- 50) 73°C 
% 70 » » % 30 AC (40-50) 76,5°C 
% 80 » » %20 AC (40- 50) 78°C 
% 90 » » % 10 AC (40- 50) 82°C 
% 100 Blown (10- 20) % 84°C 

Deney neticelerinin grafik gösterilişi şekil 1 de verilmiştir. 
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Şekil 1 - Blown ve penetrasyon asfaltlan belli yüzdelerde kanştınıdığında 

yumu§ama noktalarırun değişmesi (Halka bilya metodu). 
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1.3.4.1.2. - Düktilite deney neticelerinin kanşım yüzdelerine göre 
değişimi 

Bu deneyde gene özellikleri yukarıda verilmiş olan blown ve pe
netrasyon asfaltlarının muayyen yüzdelerdeki karışımlarının düktilite 
deney neticelerinin değişimi ortaya konulmuştur. Bulunan n~ticeler çi
zelge 3 ve şekil 2 de verilmiştir. 

% 100 Blown 
% 60 » 
% 40 » 
% 20 » 
% 100 AC 

ı Duktilite 
Cm . .. 

14 

13 

2 

ı 1 

10 

9 

8 

7 

+ % 40 AC 
+ % 60 AC 
+ % 80 AC 

Çizelge S 

25°C ta 5 cm/ dakika hızla 
Düktilite cm. 

/ 
/ 

3.83 
5.5 
7 

10 
14.28 

/ 
V 

/ 
/ 

~ 

/ 
V 

~ V 
1 

5 
~ ~ 

~ 
4 

2 

ı 

o 10 20 X> 40 
100 90 10 70 60 

80 90 
20 10 

100 %AC 

O •~e Blown 

Şekil 2 - Blown ve penetrasyon asfaltlan belli yüzdelerde ka.rıştırıldığınıla 
düktilite deney neticelerinin değişimi. 



1.3.4.1.3. - Penetrasyon deney neticelerinin karışnn yüzdeYerine göre 
değişimi 

Bu deneyde de gene özellikleri çizelge 1 de verilmiş olan penetrasyon 
ve blown asfaltların muayyen yüzdelerdeki karışımlarının penetrasyon 
deneyleri sonuçlarının değişimi ortaya konulmuştur. Bulunan neticeler çi
zelge 4 ve şekil 3 te verilmiştir. 

Çizelge : 4 

(25°C ta, 100 gr. 
5 sn.) penetrasyon 

% 100 Blown (lO- 20) 19.4 
% 60 » » + % 40 AC (40-50) 26.7 
o/o 40 » » + % 60AC (40-50) 30.2 
% 20 » » + % 80 AC (40-50) 36.7 
% 100 AC (40- 50) 49 
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Şekil S - Penetrasyon deney neticelerinin kalnşım yiizdelerine göre değişimi. 
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1.3.4.1.4. - Karışımfardan elde edilen deney neticeleri üzerinde düşün
celer 

Adı geçen iki cins asfaltın belli yüzdelerde karıştırılarak bazı fizik· 
sel özelliklerinin karışım oranlarına göre değişmesinden elde edilen en 
mühim netice yumuşama no~talarının lineer bir gidiş göstermesine kar
şılık, gerek düktilite, gerekse penetrasyon deney neticelerinin hemen he
men parabalik bir değişme göstermesidir. Bu demektir ki, blown asfalt 
içine penetrasyon asfaltı karıştırıldığında daha yumuşak olan penetras
yon asfaltının karışımın yumuşama noktası üzerine direkt bir tesiri ol
masına karşılık, gerek düktilite, gerekse penetrasyon bakımından blown 
asfait daha dominant bir karakter göstermekte, ancak düşük yüzdelerde 
penetrasyon asfaltının karakterlerine yaklaşılmasına müsaade etmek
tedir. 

Yumusomo 
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Şekll 4 - AC asfaltının yumuşama noktasının ihtiva ettiği MgO yüzdesine göre 
değişimi. 
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1.3.4.2. - Penetrasyon asfaltına anorganik maddelerin karıştınlınası 

Araştırmanın bu kısmında penetrasyon asfaltının düşük olan yumu
maşa noktasını yükseltmek için muhtelif katkı maddeleri üzerinde du
ı;ulmuş ve bunların tesirleri gözlenmiştir. 

Deneylerde sadece yumuşama noktası üzerinde durulmasının sebebi 
imal olunacak ipler için tatbik olunacak şartname deneylerinde 80°C gibi 
oldukça yüksek bir üst ısı limiti verilmiş olmasıdır. 

Katkı maddeleri olarak önce anorganik, sonra organik maddeler de
nenmiş ve bulunan netice aşağıda özetlenmiştir. 

1.3.4.2.1. - Magnezyum oksitin tesiri 

Deneylerde toz halindeki saf magnezyum oksit kullanılmış olup, 
bulunan neticeler çizelge 5 ve şekil 4 te verilmiştir. 

Çizelge : 5 

Karışı m Yumuşama noktası °C 

% 100 AC+ % O M gO 53 
% 95 AC+ % 5 M gO 53.8 
% 90 AC + % 10 M gO 60.5 
% 85 AC + % 15 M gO 82 
% 81.7 AC + % 18.3 MgO 97 

1.3.4.2.2. - Kalsiyum karbonat (Kireç taşı) nın tesiri 

Deneylerde kireç taşının (ASTM) 200 no. lu elekten geçen kısmı 
kullanılmış olup, muhtelif yüzdeler için bulunan yumuşama noktaları 

çizel ge 6 ve şekil 5 te verilmiştir. 

Çizel ge 

Karışı m 

% 100 AC + % O CaC03 

% 90 AC + % 10 CaC03 

% 80 AC + % 20 CaCOa 
% 70 AC + % 30 CaC03 

% 50 AC + %50 CaC03 

6 

Yumuşama noktası °C 

53 
53 
54 
55.5 
59.5 

Bu malzemenin yumuşama noktası üzerindeki cüzi tesiri üzerinde 
bilhassa durmak lazımdır. Zira kalker tozu asfalt karışımlarının hazır
lanmasında pek çok kullanılan ve füller ismi ile tanımlanan malzemedir. 
Deney neticelerinden de görülebileceği üzere çok yüksek oranlarda ka
rıştırıldığında dahi (Deney'erde % 50 ye kadar çıkılmıştır) yumuşama 

noktasını pek değiştirmemektedir. 
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Şekil 5 - AC asfaltının yumuşama noktasım ihtiva ettiği kaJlker tozu 

yüzdesine göre değişimi. 

1.3.4.2.3. - · Denenen diğer anorganik hatkı maddeleri 

Yukanda anlatılanlara ilaveten katkı maddesi olarak saf çinko klo
rür, saf sodyum sülfat ve normal partiand çimentosu da denenmiş v0 

asfaltın yumuşama noktası üzerine tesirleri ortaya konulmuştur. Çi
zelge 7, 8 ve 9 bu deneyler neticesi bulunan değerleri vermektedir. 

Çizelge 7. Saf çinko klorürün yumuşama noktası üzerine tesiri. 

Karışım 

% 100 AC + % O ZnCl2 

% 95 AC + % 5 ZnCI2 
% 90 AC + % 10 ZnC12 

Yumuşama noktası °C 

53 
85· 

117.7 

Çizelge 8. Saf sodyum sulfatın yumuşama noktası üzerine tesiri. 

Karışım 

% ıoo AC + % o Na2so. 
% 95 AC + o/o 5 Na2so. 
% 90 AC + % ıo Na2so. 
% 75 AC + % 25 Na2S04 
% 50 AC + % 50 Na2S04 

Yumuşama noktası °C 

53 
53.6 
53.7 
54 
58.5 
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Çizelge 9. N ormal portland çimentosunun yumt..'e§ama noktası üze
rine tesiri. 

Karışım Yumuşama noktası °C 

% 100 AC + % O çimento 53 

% 90 AC + % 10 » 53.5 

% 80 AC + % 20 » 53.8 

% 70 AC + % 30 » 55 

% 50 AC + %50 » 59.5 

1.3.4.2.4. - Anorgaıııik katkı maddeleri hakkında netice 

Buraya kadar elde edilen deney neticeleri göstermiştir ki, CaC03 

(füller), N a2S04 ve normal portlang çimentosunun asfaltın yumuşama 

noktası üzerine tesiri pek azdır. Bu maddeler daha ziyade dolgu mad
desi olarak rol oynamış, asfaltın içinde inhert bir madde olarak kalmış
lardır. Halbuki MgO ve ZnCl2 bir dolgu maddesi olmaktan çok, kimyaı;ıal 
bir etki göstermişler ve yumuşama noktası üzerine tesirleri büyük ol
muştur. Bu kimyasal etkinin mahiyeti makalenin maksatları dışına çık

tığı için araştırılmamış, sadece fiziksel özelliklere yaptıkları etkiler göz
lenmiştir. 

Bununla. beraber bilhassa yüksek dozlardaki anorganik katkı mad
delerinin asfaltın genel görünüşünü bile değiştirdiği ve muhtemelen diğer 
özelliklerini de olumsuz yönde etkiliyeceği düşüncesiyle yumuşama nok
tasını yükseltme (Daha doğru bir deyimle ısı hassasiyet limitlerini ge
nişletme) için yapılan çalışmalarda bu cins katkı maddeleri kullanmaktan 
vazgeçilmiştir. 

1.3.4.3. - Penetrasyon asfaıltına organik maddelerin kanştınlınası 

Organik madde olarak un ve lastik tozu denenmiş, gene sadece yu
muşama noktası özelliği üzerinde duru~uştur. Bulunan neticeler çizelge 
10 ve 11 de verilmiştir. 
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Çizelge 10. U'nun yumuşama noktası üzerine tesiri. 

Karışı m 

% 100 AC + % O Un . 
% 95AC + % 5Un 
% 90 AC + % 10 Un 

• 
% 75AC + %25Un 

% 50 AC + % 50 Un 

Yumuşama noktası °C 

52 
52 

54 

55 
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Çizelge 11. Ustik tozunun yumuşama noktası üzerine tesiri. 

Karışım 

% 100 AC + % O Lastik tozu 
% 95 AC + % 5 » » 

% 90 AC + % 10 » » 
% 85 AC + % 15 » » 
% ·80 AC + % 20 » » 

Yumuşama noktası °C 

53 
62 
70.5 
78.5 

105 

Çizelgelerden de görülebileceği üzere, un da bir dolgu maddesi ola
rak tesir göstermiştir. Fakat lastik tozunun gösterdiği özellik üzerinde 
dikkatle durmak gerekir. İçinde % 18 kauçuk bulunan ve rejenere edil
meden önce lastik eşya imalatçılarmdan satın alınıp ASTM 30 no. lu 
elekten elenerek kullanılan bu toz çok düşük yüzdelerde bile yumuşa
ma noktasını parabalik bir seyir le yükseltınektedir (Şekil : 6). 
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Şekil 6 - lAstik tozunun AC aslaltı yumuşaına noktası üzerine tesiri. 
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Diğer taraftan lastik tozunun asfaltla karıştırıldıktan sonraki du
rumu gözlenirse, bir kısmının eriyerek asfaltın içine karıştığı ve onun 
elastikiyetini artırdığı, diğer bir kısmının ise erimeden kaldığı ve dolgu 
maddesi vazifesi gördüğü müşahade olunur. Deneyierin ortaya koyduğu 
diğer bir netice de, lastik tozunun asfalta maksimum karıştırılabilme 

oranının % 20 civarında olmasıdır. Yukarıdaki sebepler ve elde edilen 
karışımın istenen evsafta olduğu görüldükten sonra, asfaltın yumu
şama noktasını yükseltmek için katkı maddesi olarak en iyi malzemenin 
adı geçen lastik tozu olduğuna karar verilmiş ve deneyiere bu açıdan 
devam etmek üzere aynı lastik tozunun blown asfalt üzerindeki etkisi de 
araştırılmıştır. Yapılan bir seri deney neticesi çizelge 12 ve şekil 7 de 
görülmektedir. 

Çizelge : 12 

K ar ı ş ı m Yumuşama noktası °C 

% 100 Blown + % O Lastik tozu 120 
% 95 Blown + % 5 » » 138 
% 90 Blown + % 10 » » 149 
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Şek]} 7 - Lastik tozunun IJlown asfaltın yumuşama noktası üzerine tesiri. 

Görülüyor ki lastik tozunun blown asfaltın yumuşama noktası üze
rine de tesiri müsbettir. 
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Bütün bunlara paralel olarak lastik tozu kanştırılmış penetrasyon 
ve blown asfaltlarının soğuktaki durumu da gözlenmiş ve bu iklim şart
larında frajill bir özellik gösteren brüt asfaltların lastik tozu karıştıni
dıktan sonra daha elastiki bir durum aldığı görülmüştür. Değişme bil
hassa blown 10 - 20 asfaltı için çok mühim bulunmuştur. Çünkü normal 
cda sıcaklığında bile en küçük bir darbede kolayca kırılabilen bu asfalt 
Histik tozu katıldıktan sonra darbelere mukavemet kazanmıştır. 

1.3.4.4. - Nihai karışıın deneyleri 

Nihai karışım deneylerinin yürütülmesinde iki husus önemle göz
önünde tutulmuştur. Bunlardan birincisi karışımda mutlaka bir miktar 
blown asfalt kullanma arzusu, diğeri de imalat esnasında asfalta karı
şacak kalker tozunun etkisinin ortaya konulmasıdır. 

Blown asfalt kullanma arzusu esasen imalatı esnasında akside edil
miş bulunan bu cins asfaltın atmosfer tesirlerine çok iyi mukavemet 
etmesi ve karışıma dahil edildiğinde bizzat karışımın oksidasyon tesir
lerine mukavemetini artıracağına inanılmasından ileri gelmektedir. 

Kalker tozu imalat esnasında soğutucu banyo ve yapışmayı önle
yici madde olarak kullanıldığı için en son anda karışıma mutlaka gir
mektedir ve yüzdesi 15 - 20 civarındadır. Şu halde yapılacak karışımda 
bu yüzdenin de gözönünde tutulması gerekecektir. 

1.3.4.-1.1. - Sadece penetrasyon asfaltı ile yapılan tecrübeler 

Yukarıdaki mülahazalar gözönünde tutularak önce sabit oranda kal
ker tozu ihtiva eden penetrasyon asfaltına yükselen oranda lastik tozu 
konulduğunda yumuşama noktaları bulunmuş (Çizelge 13) , sonra sabit 
oranda lastik tozu ihtiva eden penetrasyon asfaltına değişen oranda kal
ker tozu ko:;:ıularak aynı deney tekrarlanmış (Çizelge 14) ve nihayet eşit, 
fakat artan oranlarda kalker tozu ve lastik tozu ilave edilerek tekrar 
yumuşama noktaları tayin edilmiştir (Çizelge 15). 

Çizelge : 13 

K ar ı ş ı m Yumuşama noktası °C 

% 100 AC + % O CaCOa % O Lastik tozu 

% 90 AC + % 5 CaCOa % 5 » » 

% 85 AC + % 5 CaCOa % 10 » » 

% 80 AC + % 5 CaC03 % 15 » » 

% 75 AC + % 5 CaCOa % 20 » » 

53 

58 

67 

93.5 

102 
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Çizelge 14 

Karışım Yumuşama noktası °C 

% 100 AC + % O CaCOa + % O Lastik tozu 

% 90 AC + % 5 CaCOa + % 5 » » 

% 85 AC + % 10 CaCOa + % 5 » » 

% 80 AC + % 15 CaC03 + % 5 » 

% 70 AC + % 25 CaC03 + % 5 » 

» 

» 

Çizelge 15 

53 

58 

60.3 

59 
62.8 

Karışım Yumuşama noktası °C 

%100AC +% OCaCOs +% O Lastik tozu 53 

% 90AC +% 5 CaCOa +% 5 » » 58 

% 80 AC + % 10 CaC03 + % 10 » » 68.3 

% 70 AC + % 15 CaCOa + % 15 » » 87.5 

Bu üç seri deneyden çıkan netice her iki katkı maddesi beraberee 
kullanılmış olsa dahi, asfaltın bilhassa dış görünüşünde öneml.i bir de
ğişiklik meydana gelmemesi, buna karşılık yumuşama noktalarının her 
iki katkı maddesinin ayrı ayrı yaptıkları etkinin toplamı kadar olacak 
şekilde yükselmesidir. Şu halde imalat esnasında mamUle karışacak 

% 15 kadar kalker tozunun her hangi bir olumsuz etkisi olmıyacak, bi-
13.kis yumuşama noktasını biraz daha yükseltecektir. 

1.3.4.4.2. - Karışıma blown asfaltmda navesi 

Nihayet karışıma blown asfalt da ilave edilerek son bir seri deney 
yapılmış ve çizelge 16. daki neticeler bulunmuştur. 

Çizelge : 16 

Karışım 

% 25 Blown + % 75 AC 
:;_ . 

% 25 Blown + % 65 AC + % 10 lastik tozu 

% 25 Blown + % 50 AC + % 10 lastik tozu + % 15 Füller 

% 20 Blown + % 60 AC + % 10 lastik tozu + % 10 Füller 

· % 15 Blown + % 65 AC + % 10 lastik tozu + % 10 Füller 

Yumuşama 

noktası oc 
96 

96 

104 

96 

96.1 

Blown asfaltın ilavesi görünüşte her hangi bir değişiklik yapmamış, fakat 
yumuşama noktasını bir miktar daha yükseltmiştir. 



1.3.4.5. - Nihai Karışını 

Bilhassa en son yapılan 4 seri deney lastik tozunun karışımının ge
rek yumuşama noktasını yükseltmede, gerekse düşük ısılarda elastiki
yet vermesi bakımından olumlu etkilerini ortaya koymuş bulunmakta ve 
kullanılan cins asfaltlar için lastik tozu yüzdesinde % 5 lik bir artış 

yumuşaına noktasını takriben 10°C kadar yükseltmektedir. 

Diğer taraftan çizelge 16 da dikkati çeken bir husus 1, 2 ve 4 üncü 
sıradaki deney neticelerinin hepsinin aynı oluşudur (96°C). Bu demek
tir ki, % 25 blown + % 75 AC li bir karışıma % 10 lastik tozu veya 
% 10 lastik tozu + % 10 kalker tozu katılığında yumuşama noktalan 
değişmemektedir. 96°C lik bir yumuşama noktası, şartname şartlarını 

fazıasiyle yerine getirebilecek yeterlikte görülmüş ve karışım olarak 2 
no. lu karışım üzerinde durulmuştur. Yani formül 

%25 blown asfalt + %65 AC asfaltı + % 10 lastik tozu 

ı;eklinde özetlenebilecektir. Bu karışım içine % 10 kadar kalker tozu da 
katılsa, özelliklerinde değişme o1mıyacağı için imalat için de elverişlidir. 

1.3.5. - Türkiye Asfaltlan 

3.2. Bölümünde asfaltlar hakkında gayet kısa bilgi verilmişti. Fa
kat karışım formülünün ortaya konulduğu bu noktada Türkiye piyasa
larında mevcut asfaltların özelliklerinden de kısaca bahsetmek yerinde 
olacaktır. 

Türkiye'de bugün için petrol menşeli asfalt üretilen yegane yer 
Batman rafinerisidir. Fakat bu rafinerinin imalatında da bazı düzen
sizlikler yer alabilmektedir. Rafineri muhtelif kuyulardan gelen ham
petrolü işletmektedir, tabiatiyle gelen hampetrolün kompozisyonu her 
zaman aynı olmamaktadır. Bu değişimin neticesi olarak rafineri penet
rasyon özelliği hariç, diğer özellikleri mesela yumuşama noktası deği

§ebilen asfaltlar çıkarmaktadır. Bu durum karşısında rafineri, en büyük 
a1ıcı Karayolları Genel Müdürlüğünün istediği penetrasyon şartını titiz
likle tutmakta, fakat diğer şartları bazan yerine getirememektedir. 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı her parti asfalt alınışında karışımın 
tesbiti gerekmekte olup, aksi takdirde büyük sürprizlerle karşılaşılma
sı mümkündür. 

Bununla beraber rafineri ile yapılan son temasta ilgililer, saraha
ten belirtildiği ve büyük miktar sipariş olunduğu takdirde istenen yu
muşama noktasını haiz istenen cins asfalt . yapabileceklerini belirt

mişlerdir. 



1.3.6. - Laboratuvarda. Yapılan tmaıat Denemeleri 

İtalya'dan getirilen nümunedeki asfalt karışım haricindeki taşıyıcı 
ipin kendir menşeli bir ip olduğu anlaşılmışsa da, başlangıçta memle
ketimizde bu cins bir ip fabrikaayan olarak yapılmadığı için mecburen 
başka maddelerde denenmiştir. Bu deneyierin neticesi çizelge 17 de ve
rilmiştir. 

1.4. - NETİCE 

Çizelge 17 yakından tetkik olunursa, tesbit olunan nihai karışımla 
yapılan imalat denemelerinde en iyi neticeler kendir ipierin taşıyıcı ola
rak kullanıldığı deneylerde alınmıştır. 

Kendirin memleketimizde bol bulunan bir malzeme ve Kastamonu 
civarında sanayiinin mevcut olması dolayısiyle kolayca temin olunabi
leceği düşünülmüştür. Fiiliakika Kastamonu piyasasında yapılan bir 
tetkik, gayet iptidai usullerle çalışarak sicim, urgan, v.s. yapan atelye
lerin az bükümlü böyle bir ipin imalatı ile ilgilenebileceklerini göstermiş
tir. Sonradan Sümerbank Taşköprü Kendir Sanayii Fabrikası ile temasa 
geçilmiş ve çok daha mükemmel şartlarla böyle bir ipin imali mümkün 
olmuştur. 

Netice olarak şu anda Araştırma Dairesi Başkanlığında yapılmak
ta olan kanalet sızdırmazlık cantası olarak kullanılacak bitümlli ipler 
yukarıda verilen karışım ve Sümerbank Taşköprü Fabrikasında imal 

• 
edilmiş az bükümlü . kendir iplerle yapılmaktadır. 
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lPLERİN lMAL ŞEKLİ ŞARTNAME DENEYLERI 

Kan.~ı -
DeLik çaplan Ipierin 

Atmos- Suya 
Akma 

geçme liByıRı rer ll"· mu ka.-
Sıra 

tp clruıl · 
lp çapı, ma ha- IÇin!' mu ka ve- ıılrlerlne BMınc;a mu-

No. 
Şekli 

kat adedi tırıp ıı.<ı- c;eklldlj\1 m et de-
vernet 

mukave- kavemet deney! 
18 20 22 m et do-

deneyi 
nıl\ sayıs ı or tl\ m ney! 

m/m m/ m ın /nı neyi ~ 

--
1 2 lik halat Haflt bUkllnı 1 kat l 2 2 ı Havn Fen n Fena. 10 m/ m 5.1 

ÇaUama vıtr 

2 7 Ilk halnt Hafif bUkUın 1 kat ı 2 2 1 ~ fyl Iyi 8-9 m/ m 29,.2 
Çatlama var 

3 4 lU halat Saç örgüııü 4 kal ı 2 2 ı ,. Fena Fena lO m/ m 18.9 
Çatlama yok 

4 Naylon Ip BU kUmlU 12 kal ı 2 2 1 ,. İyi fyl 9-ıo m/ m 0,03 

~ m/nı Çatlama var 

5 Ham kendir Bükümsüz 10 m m 1 2 2 1 ,. Fena r<ena 10 m/ m 6 
Çatlama var 

6 1 kat lpll vlnlex - Boyutlan ı - 2 - " İyi fyt 8-9 m/ m 32 

köpük 10/ 15 ın/m Çatlama var 

7 1 kat ıuzal Uze- BUkUnuıUr. ıo nı m ı 2 - - ,. İyi Iyi 7-8 m/ m 13 

ri pamuk Çallama yok 

8 Adı kendirden el- • 10 nı m 2 2 - - .. Fena !<~e na 8-9 m/m 0,46 

de Ip yapıldı Çatlama yok 

9 Vlnlex köpUk - Boyulları 2 - - - .. tyl tyl 6 m/ m o 
8/ 8 nı /ın Çallama yok 

lO Vlnlex köpük - Boyutlan 4 - - - ,. lyl Iyi 8 m/ m 6.6 
10/15 m/ m Elde YU · Çatlama var 

ll Vlnlex köpUk - Boyutlan varlanda - - - ,. Fena Fena 8 m:· 18,8 

15/20 m/ m 4 Az çatıama var 

12 tyl clnıı kendir Az bükümlü 10 ın m - 2 ı 1 ,. tyl Iyice ı o m/ m 24,9 
Çatlama yok 

13 Adi eln., kendir Ar. bOkümiU 10 m ' m - 2 1 1 ,. tyl Iyice 10 m/ m 11,8 
Çatlama var 

H Vlnlex köpUk - Boyutlan 2 3 - - F'üller Fena Fena 6 m/ın 0,86 
10/10 ın /m Çallama yok 

15 Vln.lex köpügo sı- - Boyııtı:ırı 2 - 3 - ... tylce Jylce 7 m/ ffi ll 

za1 Ip sanldı 10/10 m/nı Çatlama yok 

16 Vlnlex köpUk - Boyutlan 2 - 3 - • Fena Fena 6-7 m/ m 13 

15/ı5 m/ m Çatlama yol< 

17 FIUI pamuk Az bOkümiU 3 no. lu 2 - 3 - ,. fyl Iyi 6 m / m 0,13 
ÇallamP. yok 

18 3. kalite sızaı Taranmış lO m m 2 - 2 - Hava İyi fyl 7-7.5 m/ m 0,87 
Çatıama yok 

lV 2. kalite sızal , lO m !m 2 - 2 - :> tyl .fyl 7-8 nı/ın 2,2 
Çatlama yok 

20 1. kallte sızal ,. lO nı m 2 - 2 - ,. İyi 1yl G m/ m 0,26 
Çatlama yok 

21 z. kallle kendir ,. ıo m m 2 - 2 - ,. İyi tyl 8 m/ m 0,6 
Çatlruna yok 

22 ı. cim kendir ,. lO m m 2 - 2 - ,. tyl tyl 6 m/ m 0,35 
Çatıama yok 

23 tnce jUt ,. 12 m /nı 2 - - 2 ,. Fena Fena 9 m/ m 32,2 
Çatlama yok 

24 Kalın JUt ,. 12 m/ m 2 - - 2 ;> Fena Fena 8-9 m / m 58,4 
Çatlama yok 

26 Sır.al Ip Açılmamış 2 kat 3 2 - - ,. tylce Iyice 15-6 m/ m O. H 
Çatlama yok 

26 Sır.al Ip Ac;ılmamııı ı kal 3 2 - - • Fenıı Feoıı es- 6 ın/m o. ıcı 
Çatlııma yok 

27 Pamuk lpUtt Az bUkümlU 16 kat 2 2 - - ,. !yı Fena. 6 m/m 0,1 
Çat!lama yok 



Yeraltısuyu Klorür Konsantrasyonları 
Değişimlerinin Yorumlanması 

Yazan 

Hayri YALÇIN 

Kimya Yük. Müh. 

Yeraltı suyu klorür konsantrasyonlarının zamanla değişimi, adı ge
çen yeraltı suyunun beslenme alanından uzaklığı ve rezervuar hacmi hak
kında fikir verebilir. 

Bu maksatla yeraltı suyu klorür konsantrasyonları en az bir yıl süre 
ile kimyasal analize tabi tutulmalı ve beslenme alanları aylık yağ~şları 

tesbit edilmelidir. 

Bu iki değerden gidilerek, bazı şartlar altında önemli ipuçlarının 

temin edilmesi kabildir. 

Interpration of The Change of Chloride 

Concentration ın Ground Waters 

The rate of change of chloride concentration in ground waters with 
time, can give us an idea about the distance between the ground water in 
discussion and its drainage area and also about the volume of its reser
voir. 

For this reason the chloride concentration of the ground water 
must undergo a chemical analysis for a period of at least one year and 
the monthly precipitation of the drainage areas must be determined. 

From these two values, under certain conditions much important 
data can be available. 
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GİRİŞ 

Genel olarak bütün yeraltı sulannda az veya çok klorür iyonuna 
raslanır. Halojenler gurupuna dahil olan klor elementinin gümüş, civa, 
v.s. gibi bazı ağır metaller dışında hemen bütün tuzlan suda çok kolay 
çözünür. Klorür iyonunun bu özelliği, su içinde bir defa çözündükten 
sonra kimyasal olaylar tesiriyle sudan ayrılmasına engel teşkil eder. Baş
ka bir deyişle, su içinde çözünmüş klor tuzlarının sudan ayrılması ancak 
buharlaşma ve donma gibi fiziksel olaylarla suyun ortamdan uzaklaş
ması ile kabildir. 

Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaş'ılacağı üzere yeryüzünde klorür 
kcnsantrasyonu en düşük sular yağmur sularıdır. Diğer bütün sular haiz 
olduklan klorür iyonlarını terkedemedikleri için klorür bakımındav. git
tikçe zenginleşirler. 

Klorür Kaynaklan 

Dünyamızda klorür en fazla deniz sulannda mevcuttur. Deniz sula
rı, bünyesinde bulunan bütün diğer tuzların toplamından çok klorür ih
tiva eder. Deniz suyunda belli başlı anyonların miktan şöyledir : 
Cl > S04 >H CO s. Halbuki, denizleri besleyen satıh sularının hemen 
hepsinde bu sıra tamamen tersinedir. HC03 > SO. > Cl. Bu durumun 
izahı için çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. GOLDSCHMIDT (1933) de
nizlerde bulunan sodyum ve klorürün volkanik kayaların erozyonu so
nucu hasıl olduğunu ileri sürmüştür. Buna rağmen yapılan hesaplar, ok
yanuslarda volkanik kayalardan elde edilecek klorürden 100 defa daha 
fazla klorür bulunduğunu göstermiştir. Bu sebeple klorür için başka kay
nakların aranması gerekmiştir. Tam olarak ispat edilmemesine rağmen, 
en makul izah, jeolojik zamanın büyük bir kısmında vukubulan volkanik 
püskürmelerde gaz halinde hidroklorik asitin deniz sulanna karışmış ol
masıdır (SUESS). 

Başlangıçta yeryüzü volkanik kayalarının pek çok klorür ihtiva et
miş olduklan tahmin edilmektedir. Yağışlar sebebiyle zamammıza kadar 
bunlar yıkanmış ve denizlere taşınmıştır. Şimdi yer kabuğunda bulunan 
kayalar pek az klorür ihtiva etmektedirler. Klorür ihtiva eden en önemli 
kayalar arasında FELDSPATHO!D SODALİTE Na8 Cl2 (Al Si 0 4) 6 ve 
Apatite vardır, Caş (P04) s Cl. 

Bütün olarak volkanik kayalar tabii sulardaki klorür için küçük bir 
kaynak sayılır. Daha önemli bir kaynak sedimentasyon kültelerin içinde 
mevcut tuz yataklandır. 
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Buharlaşma sebebiyle satıh sularının klorür konsantrasyonu fazla
dır. Bütün satıh suları hayvani kirlenme ve çürümelerden dolayı yeraltı 
sularından fazla klorür ihtiva ederler. 

Diğer taraftan yağmur sularında da klorür bulunduğu tesbit edil
miştir. Denizler üzerinde hasıl olan su buharı süspansiyon halinde tuz 
zerrelerini karaıara taşımaktadır. Bu tuz kristalleri sis ve bulutlardaki 
su zerreleri için yoğuntaşma çekirdeklerini teşkil etmektedir. Denizler 
den 5 mil içeride yağmur sularında 6,0 ppm., 100 mil içeride 1,0 ppm. 
klorür bulunduğu tesbit edilmiştir. Yağmur sularında ortalama olarak 
3,0 ppm. klorür buiunduğu kabul edilmektedir (RİFEENBURG). 

Rankama ve Skama'ya göre; yeryüzüne düşen yıllık yağış 99 X 103 

veya 99 X 101~ litredir. Buradaki klor konsantrasyonu 1,0 ppm. olarak 
kabul edilirse, yeryüzüne bir yılda düşen klorür miktarı 99 X 109 kg. 
olacaktır. Böylece yeryüzünde azot devri, karbon devri gibi bir de klorür 
devri mevcuttur. Nehirlerin her yıl denizlere akıtmış olduğu klorür için 
150 X 109 kg. değeri verilmektedir (CLARKE). Şu halde her yıl 50 X 109 

kg. tuz karalardan denizlere taşınmaktadır. 

Yağmur suyundaki klorür konsantrasyonunun çok küçük olan de
ğeri gözönüne alınırsa, özellikle denizden uzak bölgelerdeki yeraltı suyu 
için yağmur suyunun taşımış olduğu klorürün hiç bir ehemmiyeti olmı
yacağı kolayca anlaşılır. Zira yeraltı sularında klorür konsantrasyonu 
yağmurların taşımış olduğundan genellikle 10 - 50 defa daha fazladır. 

Yeraltı Suyunda Klorür Konsantrasyonu Değişimi 

Yeraltı suyundaki bütün anyonlar içinde yalnız klor iyonu konsant
rasyonu değişiminin özel bir durumu vardır. Diğer anyonların hemen 
hepsi yeraltı suyunun zemin içinde hareketi esnasında bazan artış, ba
zan azalış göstermelerine rağmen klorür iyonu yalnızca artış gösterir. 

Nitekim fosfat, arsenat gibi kristal yapıları kil mineralinin tetre
hedral yapısına uyan anyonlar kil tarafından adsorbe edilerek oH- ile 
yer değiştirebilirler. 

Buna rağmen sülfat ve klorür gibi anyonlar silikanın tetrahedral 
yapısına uymadıklarından, kil tarafından absarbe edilmezler (ROBİN
SON). Sülfat, karbonat, bikarbonat ve silikat gibi yeraltı sularında çok 
bulunan diğer anyonlar zemin içinde fizikokimyasal şartlar gerçekleştiği 
takdirde, kalsiyum ile rüsubat vererek ayrılabilirler. Buna mukabil klo
rürün yeraltı suyundan her hangi bir kimyasal olay ile ayrılması bek
lenemez. 

Klorür iyonunun bu özelliğinden hidrolojik problemierin çözümünde 
istifade etmek kabildir. Yeraltı suyunun klorür konsantrasyonu değişimi, 
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mevzuubahis suyun beslenme durumu hakkında bazı yorumların yapıl
masını sağlıyabilir. Klorür konsantrasyonundaki değişmeler genel olarak 
şöyle değerlendirilebilir : 

a. Klorür Konsantrasyonunun Sabit Kali.şı : 

Suyun hareketsiz kaldığını ve satıhtan bir beslenme olmadığını gös
terir. Kendi konsantrasyonunda bir kaynak ile beslenmesi de mümkün
dür. İleride bahsedileceği üzere, bu durıım sonsuz uzak bir mesafeden 
beslenme halinde tahakkuk edebilir. 

b. Klorür Konsantrasyonunun Artışı : 

Bu durum iki sebepten ileri gelebilir : 

1. Aquifer içinde satıh sulan sızmaktadır. Bu durumda konsant
rasyonun zamana göre artışı kısa aralıklarla büyük değişmeler 
gösterecektir, 

2. Yeraltı suyu haznesini besiernekte olan yağışlardaki azalma se
bebiyle klorür konsantrasyonunda tedrici artış husule gelir. 

c. Klorür Konsantrasyonunun Azalışı : 

Bu durumun da tek bir izahı vardır. Yeraltı suyu klorür konsant
rasyonunun azalışı ancak ve ancak kendisinden daha düşük konsantras
yonlll bir su ile beslenmesinden ileri gelebilir. Yukarıda bahsedildiği 

üzere zemin içinde klorürün başka bir yolla azalması mümkün değildir. 
Daha düşük konsantrasyonlu su, beslenme alanlarında yağışın artmış 

olması sonucu meydana gelebilir. Zira adı geçen bölgeye ortalama kon
santrasyon değerlerinden daha düşük olarak gelebilecek su, ancak bes
lenme alanlarına ortalama yağıştan daha yüksek olarak yağacak bir 
yağıştan ileri gelebilir. 

Klorür Konsantrasyonlan İle Yağışfar Arasındaki Bağıntı 

Yeraltı suyunda klorür konsantrasyonlarının yalnızca yağışlar se
bebiyle azalmış olması, klorür konsantrasyon değişimi ile yağış mik
tarları arasında bir bağıntı teşkil etmemize yardım eder. 

Aşağıdaki şartları haiz bir yeraltı suyunu etüd edelim. Aylık orta
lama yağışı P. mm. olan bir bölgeden beslenen V m3 hacminde bir yer
altı rezervuan düşünelim (Şekil : 1). 

B kuyusunun karakterize ettiği V rezervuan y yağış alanından bes
lenmektedir. Satıh ile aquifer arasında geçirimsiz olduğu kabul edilen 
bir alüvyon tabakası mevcuttur. Kolaylık sağlaması bakımından V re
zervuarının dolayısiyle B kuyusunun yalnızca y yağış alanından bes
lenmekte olduğu kabul edilmiştir. 
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Bu takdirde bir ayda yeraltı suyuna giren klorür miktarlannın 

eşitliği yazılırsa, 

V- =-~- ----= _--=. =--

Uxa Q. xc. 

denklemi elde edilir. 

Burada, 

c --o-

(1) 

U Yeraltı suyunun bir ayda içinden geçmiş olduğu zeminin hac
mi, m 3

, 

a Yeraltı suyunun zemin içinde hareketi esnasında, birim ha
cim zeminden suya intikal eden klorür miktarı, gr/ ma, 

Q. Aylık ortalama yağıştan bir ay zarfında yeraltı suyuna in
tikaL eden su miktarı, ma, 

C. : Kuyudaki ortalama klorür konsantrasyonu, gr/ m 3
• 

Yeraltı suyu, hareketi esnasında, temas etmekte olduğu zemının 

birim hacminden a gr. klorür çözmektedir. Zeminin homojen bir yapı 
gösterdiği kabul edilmiştir. Bu durumda u x a gr. klorür bir ay zarfında 
suya geçmiş olacaktır. Diğer taraftan ortalama klorür konsantrasyonla
rının ortalama yağıştan ileri gelebileceği gözönüne alınırsa, bir ay zar
fında yeraltı suyuna geçen klorür miktarının Q. x C. olması gerekir. 

Şimdi rezervuardaki (aynı zamanda kuyudaki) klorür konsantras
yonunun bir ay sonra bir Cı değerini alması halin iinceliyelim. Bir aylık 
yağış Pı, bu yağl.ştan yeraltı suyuna intikal eden miktar Q1 ma olsun. 
Yukarıdaki prensibe dayanarak rezervuara bir ayda giren klorür mik
tarlarının eşitliğini yazalım, 
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Uxa + VxC. 

denklemi yazılabilir. 

(Qı + V) Cı (2) 

Burada, 

V Beslenme alanı ile kuyu arasındaki hareketli su hacmi, m8
, 

Qı = Cı konsantrasyonuna karşı gelen aylık yağıştan yeraltı su
yuna bir ayda intikal eden miktar m3

, 

Cı = Qı yağışır.ın etkisiyle kuyuda hasıl olan yeni klorür kon
santrasyonu, gr/m3

• 

Klorür konsantrasyonu C. iken V hacimli bir rezervuarda klorür 
miktarı V x C. gramdır. Buna bir aylık yağıştan ileri gelen U x a gram 
kadar klorür ilave olmuştur. Böylece (Q +V) hacimli ve Cı konsantras
yonlu yeni bir karışım meydana gelmiştir ( Q + V) Cı yeni hasıl olan 
karışımın ihtiva ettiği klorür miktarıdır. 

(2) denklemini biraz daha geliştirmek üzere, Qı ve V hacimlerini 
ortalama yağışın katları cinsinden ifade edelim. 

Qı = k Q. 

V =n Q. k, n:::,.. O 

Burada k yağış katsayısıdır. Beslenme alanlarına yağan yağışın or
talama yağışın az veya çok oluşuna göre k birden büyük veya küçük 
pozitif bir sayıdır. 

n, beslenme alanı ile kuyu arasındaki hareketli hacmin, aylık orta
lama yağıştan ileri gelen Q. hacminin kaç katı olduğunu gösteren bir 
katsayıdır. 

Qı ve V değerleri ile (1) denklemindeki u x a değeri (2) denkle
minde yerlerine konulursa, 

Q. C. + n Q. C. = (k Q. + n Q.) Cı 

(n + 1) Q. C. = Cı Q. (k + n) 

n+1 
Cı= C. n+ k 

denklemi elde edilir. 

(3) 

Bu denklemde : 

1. n = O ise, V = O olur. Yani rezervuar yok demektir. 
Bu takdirde 

c. 
Cı= k olur. Yani konsantrasyon değişimi yalnız Q1 den ileri ge-

lir ve kısa zaman içinde büyük oynamalar gösterir. 
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2. n+ oo ise, rezervuar sonsuz büyük demektir. (3) denkleminde 
n'in sonsuza gitmesi halinde Cı konsantrasyonu C. limitine erişir. Bu 
durum çok uzak bir yağış alanından beslenmenin mevzuubahis olması 
halinde klorür konsantrasyonunda değişmeler olmayacağını gösterir. 

3. k = 1 ise, ( Qı = Q. demektir) . 

Bu takdirde Cı = C. bulunur. Yani beslenme alanı ortalama yağış 
aldığı zaman klorür konsantrasyonunda yine değişme olmıyacaktır. 

4. k = O hiç yağış olmamasım ifade eder (Qı = 0). 

(3) denkleminden, 

c. 
Cı(n + 1) = n 

Cı = c. + elde edilir. 

Co/C 

n 

Şekil 2 -

Yani, bir ay hiç yağış olmaması halinde klorür konsantrasyonun
daki değişme C./n kadardır. Buradan rezervuarın büyük olması halinde 
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yağışsız aylara karşı gelen klorür konsantrasyonu artışının çok az ola
cağı anlaşılır. 

5. k < 1 ise, (3) denkleminden Cı > C. elde edilir. 

Yani yağışların ortalamadan düşük olması halinde (Qı < Q.) klo
rür konsantrasyonu ortalama değerden daha büyük olacaktır. 

6. k> 1 ise, (3) denkle~inden Cı < C. elde ediİir. Yani ortalama 
yağıştan daha yüksek yağış halinde (Q1 > Q.) klorür konsantrasyonu 
ortalama değerden daha küçük olacaktır. 

(3) Denkleminde n Parametresinin Tayini 

(3) denklemini yağış oranları ile konsantrasyon oranlan arasında 
lineer bağıntı haline sokalım. 

~ c. 
Q. = Cı (n + 1) - n 

Bu denklemin eğrisi şöyledir (Şekil : 2). 

Şekil 2 nin tetkikından anlaşılacağı üzere, elde edilen doğru bü
tün hallerde Mı (1, 1) noktasından geçmektedir. Diğer bir M2 nokta
sının temini ile n parametresinin tayin edilmesi ve doğrunun çizilmesi 
kabildir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere bu doğruyu ka
rakterize eden en önemli nokta maksimum yağışa karşı gelen minimum 
konsantrasyon değeridir, M2 (C./Cm ı., Qm .. / Q. ). 

Her hangi bir kuyunun klorür konsantrasyonlan ile buna karşı ge
len yağışlarm zamana göre değişimleri esas alınarak M2 noktasının koor
dinatları tesbit edilebilir. 

Ka.raman 233 No. lu DSİ Kuyusu Üzerinde Uygulama 

Karaman'ın yaklaşık olarak 50 km. kuzeydoğusunda olan 233 no. lu 
DSİ kuyusu aquifer içine inen bir derin kuyudur. Kuyunun coğrafi yeri 
şekil 3 te görülmektedir. 

Bu kuyunun ayiara göre klorür konsantrasyonu değişimi şöyledir. 
ppm. olarak klorür konsantrasyonlan 

ı 
ol 

ı:ı s 
~ 

s co .=:co .!ı! ı:- ... ı:- ı:- § ~ Ol ı:- ~ı:- as 

~ ;;: (;i co al co t:co >.co 'N co (;j al co .g., • ~ O) 
... 

;:ı ı.. O> 
t) "' 

ol aı olaı al aı ... 
::ı: t:ı:r< <r< o r1 rh.-1 ~ r1 Zr< ~.-1 :I:r< o 

233 no. lu 
DSİ kuyu 15.8 15.4 15.9 14.7 13.7 13.7 15.4 15.9 15.0 

Klorür konsantrasyonlan Nisan ayında bir minimum değerden geç
mektedir. 

78 



/ 

Karaman'ın son üç yıllık yağış değerleri aşağıdadır. 

Aylar ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 Orta. 

11964 19.9 28.1 39.1 22.3 49.1 76.5 2.3 o 1.7 0.1 42.5 70.5 29.3 

1965 27.0 67.5 24.3 39.8 70.1 15.4 0.0 o 0.0 35.2 34.6 74.2 32.2 

1966 63.0 20.5 30.7 10.5 12.8 1.8 2.0 o 12.0 2.2 56.9 48.6 21.75 

(T. B. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md. istatistikleri) 

Yağışların dağılımı tetkik edildiğinde, 1967 yılından geriye doğru 
müteaddit maksimum yağış değerleri mevcuttur. Bunlar sırayla şöyledir. 

Maksimum yağış 
Minimum konsantrasyonun bulun-

Tarih 
miktarı 

duğu Nisan 1967 ye kadar 
geçen zaman 

Kasım 1966 56.9 mm. 5 ay 

Ocak 1966 63.0 mm. 14 ay 

Aralık 1965 74.2 mm. 15 ay 

Mayıs 1965 70.1 mm. 22 ay 

Şubat 1965 67.5 mm. 25 ay 

Aralık 1964 70.5 mm. 27 ay 

Iaziran 1964 76.5 mm. 33 ay 

~ 
'" ~ 

!6 

1.5 

'" 
13 

,, (2 f ~ ~ f. 6 A1f..LO/' • 
19o6 ( 967 y,u.ar 

Bu maksimum yağış değerlerinin hangisinin 1967 Nisan a:;-ında te
şekkül eden minimum kcnsantrasyonu karşılamakta olduğunu an:amak 
için ( 3) denklemine ilk maksimum yağış değerini koyalım. 
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Qmu = 56.9 mm. (Kasım 1966 yağışı), 

Q. = 21.75 mm. (1966 yılı ortalama değer), 

k - 2.62 

Cmın = 13.7 gr/1 (Nisan 1967 değeri), 

C. = 15.0 gr/1 (233 no. lu kuyuda ortalama klorür konsantrasyonu). 

c. 
k = Cmı n (n + 1) - n 

n = 16 ay elde edilir. 

10 

tO 

Buradan, Aralık 1965 ve Ocak 1966 aylanndaki maksimum yağışla
rın, Nisan 1967 ayında 233 no. lu kuyuda bir minimum klorür konsantras
yonu hasıl etmiş olduğu sonucuna varılabilir .Şimdi gerçek maksimum ya-

ğış değerini (3) denkleminde yerine koyarak n parametresini hassas olarak 
yeniden hesap edelim. 

Burada önemli olan bir noktaya işaret etmek yerinde olacaktır. Mi
nimum klorür konsantrasyonu 16 ay evvelki yalnız bir aylık yağıştan ileri 
gelmeyip, ortalama yağıştan yüksek bir kaç aylık yağışlann toplamından 
ileri gelmektedir. Bu sebeple yalnız bir Qmu yerine, Q. ortalama değerin
den itibaren maksimum değere kadar olan Q, değerlerinin ortalaması 

alınmalıdır. 

Qmax = 
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Aynı şekilde Cmın değeri yerine de, C. ortalama değerinden itibaren 
minimum değere kadar olan C, değerlerinin ortalaması alınmal~ır. 

y c, 
Cm ın = ~-

i=ı y 

Bu değişiklikler sonunda (3) denklemi şu hale gelir. 

ı " Q ı 
--~-- = 

Qo i= ı X 
c. 

y y 
~-~(n+ ı) -n 
i = • c, (4) 

1965· yılı Aralık ayı ve ı966 yılı Ocak ayı yağışlarının, ı967 Şubat, 
Mart ve Nisan ayındaki minimum konsantrasyonlarını karşıladığı esas alı
narak ( 4) denklemi uygulanırsa, 

ı 74.2 + 63.0 3 
32.2 2 

= ı5 
ı4.7 + ı3.7 + ı3.7 (n + ı) - n 

n = ı5 ay bulunur. 

Gerçekten Nisan ı9~7 den itibaren ı5 ay evvel maksimum bir yağış 
mevcuttur. Şu halde DSİ 233 no. lu kuyusunun, yeraltı suyunun ı5 ayda 
gelebildiği bir yağış alanından beslenmekte olduğu ve kuyu ile yağış ala
nı arasındaki hareketli hacmin yağışlarla ancak ı5 . ayda dolaşabilecek 

büyüklükte olduğu anlaşılmış olur. 

DSİ 233 no. lu kuyu için şekil 2 de verilen doğruyu çizebiliriz. Bu 
maksatla ı5 ay aralıkla biribirini karşılayan Q,/Q. ve C./Cı değerlerini bir 
cetvel halinde yazalım. 

Nümune alınan c.;c, 
ay ı5 ay öncesi Qı /Q. 

Kasım ı966 0.95 Ağustos ı965 o 
Aralık ı966 0.97 Eylul ı965 o 
Ocak ı967 0.94 Ekim ı965 ı.09 

Şubat ı967 ı.02 Kasım ı965 ı.07 

Mart ı967 ı.ıo Aralık ı965 2.30 
Nisan ı967 ı.ıo Ocak ı966 ı.96 

Mayıs 1967 0.97 Şubat 1966 0.64 
Haziran ı967 0.94 Mart ı966 0.95 

Bu değerleri Qı/Q. ve C./Cı koordinat sistemine geçerek Mart 1967 
klorür konsantrasyonu ile buna karşı gelen Aralık ı965 değerinden elde 
edilecek nokta (M2 ) ile M, (1, 1) noktası birleştirilir. 

İrdeleme 

Klorür konsantrasyonları ve yağış değerlerinden gidilerek yeraltı su
yu rezervuar hacmi ve beslenme bölgeleri hakkında fikir verebilen ( 4) 
formülünün tatbikında aşağıdaki hususlar gözönünde tutulmalıdır. 
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1. Kuyu ile irtibatlı bulunan rezervuarın bir bölgeden beslenmekte 
olduğu kabul edilmiştir. Kuyunun aynı yağışı alan muhtelif uzaklıklarda
ki kaynaklardan beı>,lenmesi halinde bir yılda bir kaç defa muhtelif bü
yüklüklerde minimum klorür konsantrasyonunun elde edilmesi muhtemel
dir. Böylece bir kuyu için bir kaç n değeri bulunabilecektir. 

2. Yağan yağışların belli bir yüzdesinin yeraltına intikaf ettiği ka
bul edilmiştir (DARCY Kanunu). Halbuki gerçekte, meteorolojik faktör-

M, ( 1,1 J 

Co 
Cl 

!erin etkisi ile bu yüzdede büyük ölçüde sapmalar görülebilir. Yani p , ya
ğışı se~ebiyle yeraltına intikal eden Q, debisi doğru oranWı olmayabilir. 
DALRYMHLE yeraltına intikal eden Q, debisi için şu meteorolojik fak
törlerin etkili olduğunu ileri sürmektedir. 

82 

Bölgenin rutubet durumu, 
Rüzgarlar, 
Yağışın kesafeti veya şiddeti, 
Karların erimesi, 
Buzul mevcudiyeti. 



3. Gerek ortalama yağıştan ileri gelen Q. ve gerekse ortalama klo
rür konsantrasyonu C. değerlerinin elde edilmesinde mevzuubahis tarihten 
evvelki ilk 12 ayın ortalamasının alınması yeterli görülmektedir. Yıllık 

devri tam doldurmaması bakımından daha az sayıda ortalama alınması 
uygun değildir. 

4. n parametresinin tayininde daima maksimum yağışa karşı gelen 
minimum konsantrasyon değerlerinden istifade edilmelidir. Bunun karşıtı 
olan minimum yağışın maksimum konsantrasyona karşı geldiği durumda 
hipotezden bazı sapmalar olması muhtemeldir. Zira klorür konsantrasyo
nu artışına yalnız yağışların azlığının sebep teşkil etmediği gözönünde tu
tulmalıdır. 

5. Yağış rasatlarının hassasiyeti çok önemli bir faktördür. Daha zi
yade şehir ve kasaba merkezlerinde bulunan yağış tesbit istasyonlarından 
elde edilen değerlerin, genellikle coğrafi yapısı başka olan :ve kilometre
lerce uzakta bulunan infiltrasyon alanları için de muteber sayılması bazan 
büyük yanlışlıklara sebebiyet verebilir. 

Diğer taraftan genellikle düşük klorür konsantrasyonlarında kimya
sal analiz hatalarının da yanılmalara sebebiyet verebUeceği unutulmama
lıdır. Kimyasal analizler çok dikkatli yapılmış olsa bile, Mohr metodu ile 
klorür tayininde 10 ppm. e kadar -+- 1 ppm., 100 ppm. e kadar -+- % i3 - 5 
ve 100 ppm. den büyük değerler için de -+- %2-3 hata normal kabul 
edilmelidir. 

/ 
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