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lsotope Techniques Applied To Groundwater 
Movement In The Konya Plain, Turkey 

PART 1: 

Dr. Ing. Fuat ŞENTlJRK 
Head of the Research the 

Department of DSİ 

- Previous studies on the groundwater of the KONYA plain. 

1.1 - P r e li m i n a r y : 

One of the greatest problem that Turkey has to solve is the increase 
in the productivity of the existing cultivable areas. In fact the increase 
in the population attain 3 %. But the amount of cultivable surface does 
not change (5 X 106 ha.) Particularly in the inner plains such as Konya 
area the feeding of the increasing population present a serious probiem. 
It was found that the irrigation is one of the solutions to the problem, 
but the total precipitation is so low and especiaJlly the distribution of 
it in a whole year is so irregular that to find a satisfactory solution 
to the problem of storage of irrigation water was almost impossible. In 
that case, one should investigate the groundwater resources. We may 
deseribe first the area, summarize the hydrological datas and try to 
locate the problem before trying to solve it. 

1.2 - D e s c r i p t i o n o f t h e a r e a 

The entire area comprises same 16 000 km2• No surface drainage 
outlet from Konya closed basin exists. It means that all water entering 
the basin is consumed by evaparation or by filtration process penetra
ting in the underground and feeding the already existant aquifers. 
High mountains, up to 3GOO m. border the area to the south and other 
closed basins separate it from the Western and North- eastern part of 
Anato1ia (Fig. 1). 

The area is composed of 12 closed plains which are : 

1 Konya - Çumra plain, 
2 Karaman - Ayrancı plain, 
3 Ereğli plain. 
4 Karapınar p~ain, 

5 Kadıham - Zivarik 
6 
7 
8 
9 

Aksaray - Sul tanhan ı 
Cihanbeyli plain, 
Kulu - Yeniceoba, 
llgın - Atlantı plain, 

Sarayönü - Gözlü Altıova plains, 
- Obruk area, 
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10 Kaşaklı plain, 
11 Şereflikoçhisar - Peçenek area, 
12 Area of Beyşehir lake. 

The research area comprises the Konya plain which has some 
6000 km2 ; the mean el evation being at about 1000 m. «The area is bor
dered on the west south by foothil or low mountaneous areas of old 
igneous or sedimentary rocks with karstic Mezozoic Limestones predo· 
minent in the hills to the west. The northern and eastern limits of the 
plain are ridges of paleozoic limestones that from the surface drainage 
divide between the overall Konya closed basin and the Tuz Gölü 
drainage.» 

The limestones at the southern part of the plain present a good 
recharge area for the groundwater. This zone presents some 100 km. 
as length and is located up to the low hills at the eastern and southern 
border of the sea. The remaining part of the plain is coV€red by an 
impervious clay which has a thickness of about 200 m. at the northern 
border, (Fig. 2). A big fault border the plain at the northern end. 

Presented under these conditions, the area can be simulated to a 
pervious basin covered by a very thick layer of impervious clay. The 
only inlet is situated at the region where the limestone is at the surface. 

1.3- Hydrology of the region : 

The annual precipitation within the area is about 300 m/ m. But 
it attains 1000 m/ m or more in the uplands. Table 1 gives a general 
idea on the rainfaıll rate of the research area. 
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TABLE 1 

Precipitation on the Konya Plain 

January 
February 
March 
Apııli 

May 
June 
July 
August 

September 
October 
November 

KONYA 
(34 years) 

38.1 
34.6 
31.2 
28.4 
38.3 
24.9 

5.8 
3.4 

10.3 
26.5 
80.0 

BEYŞEHİR 

(24 years) 

60.3 
59.0 
46 4 
41.4 
35.3 
21.4 
5.9 
2.3 

25.0 
32.8 
44.5 

Decernber 39.3 82.7 
Yearly total 310.8 456.70 

The IECO - AKNIL report ls taken aa a basls !or thes chapter. 



The pan evaparation attains 1400 m/m at Beyşehir and 1800 m/m 
in the Konya plain. 

A water balance is needed in order to estimate approximately the 
water entering both tha ciased area and the groundwater. 

Konya plain, being essentially a closed area, no outflow exists from 
it as superficial runoff. As for the groundwater, its mavement being 
unknown, an assumption should be formulated in such a way that alsa 
no natural issue exists from it. Then, the water entering the basin will 
be related to precipitations and outflow can be classified as evapo-trans
piration since there is no surface stream or groundwater outf.lows 
leaving the closed basin. 

Preliminary studies revealed that the general directian of the water 
mavement is south easterly and the slope of the hydraulic grade line is 
about 10-a (Fig. 3). The width of the outflow area being 80 km. and the 
average transmissibility 1500 m2/ day, the total amount of the ground
water will be about: 

Q = TLJ = 12.104 m3/ day or 40 X 106 m3/ year. 
The evapo transpiration can be evaluated as follows : 
700 km2 Swamp, marsh or high water table Evapo transpiring 

1100 m/ m depth, 
300 km2 Irrigation lands Evapo transpiring 800 m/ m depth, 

5000 km2 Remaining lands Evapo transpiring 310 m/ m depth. 
Then the inflaw would comprise 320 m/ m depth of rainfall plus the 

surface and groundwater inflaw from the other smail neighboring 
are as. 

Table 2 summarizes the total water yield of the Konya region. 

TAB LE 2 
Water yield of the Konya Region 

Annual average E stimated Yleld 
U nit Precipi ta tion Depletıon 

mm mc m mm mc m m cm 

(Bey§ehlr, SuA"la, 37~ 

Çar§amba) 

Apa 500 185 425 155 so 
Orhaniye 500 230 42~ 195 35 
M ay 450 440 400 390 50 
Altınapa 650 370 475 310 60 
ApafoothU 450 210 400 190 20 
KonyafoothU 550 3555 425 275 80 

650 
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Table 3 gives the annual water balance for Konya plain. 

TABLE 3 
Water Balance for Konya Plain 

From tributary areas 
From direct precipltation 
From wet seeped areas 
From irrigated crop areas 
From dryland areas 
From groundwater outflow 

Inf! o w 
(mcm) 

650 
1,920 

2,570 

Outflow 
(m cm) 

770 
240 

1,530 
30 

2,570 

This water balance is probably of the correct order of magnitude. 
It can be corrected in the coming years but the approximation will 
probably stay unchanged. It was worthwhile to point out that the water 
balance for Beyşehir - Suğla Çarşamba areas leads to excess of 455 
mcm which is probably lost in the vicinity of Suğla lake as subsurface 
outflow. This important vol of water can be added to the Konya ground
water reservoir or to that of the Antalya region. An answer to this 
important question will be given as a consequence of this study. 

1.4 - The characteristics of the Groundwater in th8 Konya Region : 

The principal aquifer in Konya plain is constituted by Neogene 
limestone though local sandy aquifers exist. This main aquifer is 
exposed at the Southern region which border the Konya area. 

It is covered with clay in the plain itself over a depth of 200 m. 
or even mcre. In fact, an existing deep well ( 400 m.) is comoletely drilled 
in soft clay; then 200 me ters can be assum0d as a good approxima
tion. 'I'he shallow alluvial aquifers lle witlıin depths of 10 - 25 meters of 
the ground surface. 

Permeable conglomerates alternate with the neogene limestones in 
region where domestic water can be pumped from deep wells. It is stated 
in previously cited report that the computed transmissibility from the 
shallow test ~lls was usually 100-200 m~/day. 

The annual safe yeild of the groundwater in Kenya region presents 
a real interest as previous studies have given some idea about it. 

The recharge to the deep aquifer occurs by infiltration from the 
karstic limestones either from precipitation or percolation from rivers, 
canals or reservoirs. By canals, one has to undestand the irrigation 
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canats which are in operation in region since many years. Because of 
the thick clay cover the recharge of the deep aquifers by precipitation 
over the area, must be excluded. 

The IECO - AKNIL report gives for the yield the following : 
assumptions which can be taken into consideration as a first approx
imation. 

cThe first consideration for estimating safe yield in the Konya -
Çumra Plain was based upon the overall water balance study. It is esti
mated from this that the perrenial available supply is equal to two 
thirds of the non-benefidal consuptive use (350 mcm) plus the ground
water outflow or a total of 400 mcm. Assuming a recovery of 75 % by 
pumping from the wells, the safe yield would be 300 mcm. 

As seen from that, the scope of the problem is a 300 mcm which 
is of a real importance in the devetopement of the country. 

PART ll: 

- General view on the research undertaken in the Konya plalli by 
means of sta}jle isotopes. 

2.1 - I n t r o d u c t i o n 

Two problems may be answered using a suitable method of invt>sti
gation. 

ı Determination of the origin of the groundwater, 
2 - General directions followed by the groundwater and the 

determination of the transit time. 

Stable isotopes are used in order to determine the origin of the 
groundwater in the region. Interesting results are obtained both for 
costal springs and the plain itself. 

A dispersive model is taken into considemtion for the computa
tion of the transit time. The results obtained are checked by a chemical 
tracer which is the chloride. The detailes of the investigations are given 
below. 

2.2 - Determiııation of the origin of the groundwater : 

The boundaries of the research area were given in chapter ı 
(Fig. 1). The South em parts of it are covered by karstic limestones 
which are alternated by layers of thick clay towards the Northern 
boundaries of the area. Geological profiles given in (Fig 2a) and (2b) 
shows the extent of that permeable region. Therefore it can be assumed 
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that the recharge of the groundwater can take place from that perme
able surface. 

Assume that a tracer is chosen in such a way that when it is 
detected in rain water it can be traced in the groundwater, also. In that 
case, there are possibilities to say that the recharge of the ground
water is assumed from that particillar rainfall. This tracer is 180 and 
deuterium (D). 

The procedure deseribed assume two steps to be taken : The 
research of the tracer in the rainfall and in the groundwater. 

Since 1963, rain water from dfiferent parts of Turkey were analysed 
and available datas are tabulated in table 4. 

Between 200 research wells 25 are chosen. The choise is made in 
such a way that the research area may be uniformly covered by them. 
A monthly sampling has given valuable results which are plotted toge
ther with the results obtained from precipitation analyses in Fig. 6 
close examination of the diagram obtained leads us to the following 
interpretations : 

The eastern Mediterranean meteoric water line and the Continental 
water line are showed on the figure; their equations are given below : 

The eastern Mediterranian meteoric water line : 

S D = 8 S Ü 18 + 22 

The Continental water line : 

S D = 8 S 0 18 + 10 

• 
(2.1) • 

(2.2) 

Analyses of samples collected from rainfalil over Konya region 
plotted on figure 2.4 gives a good approach to the problem. In fact, it 
becomes possible to define a new line which will be called mid-Conti
nental line : 

S D = 8 ll Üıs + 16 (2.3) 

This means that three different systems of rainfall exist over 
Turkey. Precipitation over Eğridir, Beyşehir, Avian area belong to the 
mid-Continental sy~tem of rainfaJll. The straight lines (2.1), (2.2) and 
(2.3) are paraUel to each other. 

Let us consider the line : 

S D = 4,7 ll Ü 1s - 7,5 (2.4) 

The slope being different, this means that samples collected are 
subject to evaporation. The straight line No: 2.4 is issued from a region 
where plottings belonging to Manavgat, Homa, Kırkgözler ete. springs 
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are located. Rainfall samples taken from Antalya region give plotting 
on the same straight line. The fdllowing statement can be derived from 
that remark. 

An intense evaparation during rainfall exists, 

The rainfall belonging to the Mediterranean system fed directly 
the costal springs, 

A slow evaparation exists before rainfall water penetrates in 
the soil. 

During years, the feeding area of costal springs was the subject 
of many discussions. The analyis which was done shows that Contin
entai precipitation has no contribution in the feeding of those springs. 

Plottings belonging to different springs are located following the 
geographic situation of the feeding areas (Fig. 2). It is quite cllear that 
the large chain of Taurus Mountains constitutes the main watersbed of 
costal springs. The karstic constitution of the research facilitates the 
immeeliate infiltration of rainfall in the subsoil. 

Plottings belonging to Beyşehir, Eğridir, Kocaçay - Kargı ete. are 
located on a straight line parallel to the line No. : 2.4. It has an 
equation: 

8 D = 4.,7 8 Üı8 - 14 (2.5) 

The evaparation rate related to precipitation over Beyşehir - Eğ

ridir area and Antalya area is then similar. 

Some experimental points give the certitude that sudden rain from 
local evaporations are plotted also. In fact, some samples taken from 
precipitation over Konya plain has given plotting over Mediterranean 
system of rainfall. It can be seen that a cornrnon front between the 
two types of precipitations exists and it is situated at the Southern 
parts of the Anatolian peninsula. 

The straight line 2.5 is issued from a point situated on mid-Con
tinental water line. It becomes, then, clear that the Jakes as Beyşehir, 
Eğridir, Suğla ete. are fed by precipitations over their watershed. 

It is known, for example in Beyşehir lake, that, sinkholes which 
work as intermittant springs exist. But the contribution of Mediterra
man precipitation to the feeding of lakes such as Beyşehir lake, might 
be negligible. The water of those lakes recharges then the groundwater 
of Konya plain which is assumed moving in South - North directian 
Fig. 7. 8, 9, 10). 

The mavement of water in the Konya sub region takes place in 
different stratum. Tests done on 25 wells have given that certitude. The 
locations of the wells are shown on fig. 3. 
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Analyses of samples collected from deep wells revealed eight 
different groups : 

Group No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Well No. 

1 
3-11-25 
13-18-19 
2-23 
5 - 8 - 4 - 21 - 22 - 17 
20-12 
15-24 
6- 9 -14- 7 -10 -16 

Sample No. 1 is taken from Timraş sinkhole. A heavy evaporation 
iB evident. 

Wells No. 3-11-25 are grouped on the evaporation line of Konya 
region. No. 3 is ashaliow welU, tough No. 11 is a deep wellsome intrus
ion of shallow waters can be suspected. N o. 25 was taken from Suğla 
lake therefore the evaporation is evident. The group presents no relat
ion with the groundwater in the Konya plain. Wells No. 13-18-19 
formed another group subject to evaporation. The more interesting 
groups are No. 5-6-8 which represent three different aquifers. The 
most Continental water stratum is given by wells 20 and 12. 

Group 8 is formed by 6 wells which are situated in a large area 
a.round Konya. These are deep wellls or artesian wells. It is then obvious 
that a large aquifer exists in Konya region and the wells which reach 
that aquifer are fed by a water which has the same origin. The recharge 
area, as it was shown in part I, reooives Continental water. 

S - Conclusion : 

As a consequence of this study, the watersbed of costal plains is 
determined and the origin and the direction of groundwater movement 
in Konya plain is also checked. It is shown that no possible connection 
exists between costal springs and lakes situated in the Konya plain 
which are fed by precipitation originated from the Mediterranean sea. 
Therefore, the divide line between two different meteorological condi
tions may be expected lying in this particular region. The part of the 
snow melt may cover the major part in the water volume rejected from 
the costal springs to the sea. Actually no records exist or top of moun
tains giving any precision on the mean annual precipitation. Related to 
the annual capacity of rejected water, it can be assumed that this mean 
precipitation is over the limits assumed by hydrological investigations. 
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It is proved, on the other hand, that many aquifers exist in the 
subsoil and the general movement of the groundwater is from South to 
Nortlı. 

Wells penetrating different aquifers being known, it becomes pos
sible to compute the volume of the groundwater reservoir and the 
velocity of the movement by means of dispersive model using tritium 
as a tracer. 
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Konya Ovas1 Yeralti Suyu Hareketinin izotop Tekniği 
Yard1m1yle incelenmesi 

SYNOPSIS 

F. ŞENT'ORK 
Dr. Y. Müh. 

The problem of groundwater mavement in the Konya Plain pre
sent a growing interest in the economical life of this inner region of 
Anatolian peninsula. The range of precipitation being insufficient 
irrigation from groundwater reservoir is found to be a solution to the 
feeding problem of the population. The origine of the recharge and the 
relation between different aquifers are investigated by means of D 
and Oıs in this paper. 

KlSlM I 

KONYA OVASI YERALTI SUYU ÜZERİNDE 
BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ OLAN İNCELEMELER 

1.1 - Giriş : 

Türkiye'nin halletmesi gerekli meselelerinin başında, bilindiği gibi 
besin meselesi yeralmaktadır. Konunun önemi ekilebilir toprak yüzeyinin 
sınırlı oluşundadır. Günümüzde fülen ekilen alanların toplam yüzölçümü 
23 X 106 hektarı bulmuştur. Demek ki elde ekilmeğe yeterli ancak 
2 X 106 ha. toprak kalmıştır. Nüfus artışının senede % 3 oranmda oldu
ğu da bu bilgiye eklenecek olursa, ortaya çıkan husus ilgilileri ciddiyetle 
düşündürecek niteliktedir. Ekilebilir toprak sahasını artırmak mümkün 
olmadığına göre, yapılması gerekli şey, eldeki toprağın verimini artır

mak, yani entensif ziraate ve sulamaya gitmek olacaktır. 

Bilindiği gibi Türkiye'de sulanabilir arazinin yüzölçümü 5 X 106 ha. 
civarındadır. Bunun kurak bölgeler içinde mütalaa edilebilen kısmını 
sulamakta özel güçlükler ile karşılaşılmaktadır. Zira yerüstü suyu yaz 
aylarında ya hiç yoktur, yahut verimi çok azdır. Dolayısiyle yeraltı suyu 
rezervasından faydalaruna konusu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Konya kapalı havzası ele alman sahalardan birisidir. Nüfus bakımından 
memfteketimizin kalabalık bir kesimine düşmektedir. Dolayısiyle öncelik-
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Je üzerinde durulmuştur. Problemi çözmeden önce her yönü ile tammak
ta fayda. vardır. 

1.2 - Araştırına Sahasının Tanımlanması : 

Konya kapalı havzası ı6 000 km2 yüz ölçümündedir. Bilindiği gibi 
bu havzanın yüzey suları havzada kalır ve denize boşalmaz. Demek ki 
yağan yağmurlar ya tebahhur yolu ile kaybolacak, yahut sızım yolu ile 
yeraltı suyuna katılarak mevcut yeraltı suyu haznesini beSliyecektir. 

Havza; güneyden, zirveleri 3 000 m. yi aşan Toros dağlan ile sı

nırlanmıştır; kuzey ve doğuda da yüksek dağlar vardır, batıda ise başka 
kapalı havzalar bulunur (Bk. şekil ı). 

Konya kapalı havzası ı2 ovadan müteşekkildir: 

ı Konya - Çumra ovası, 
2 Karaman - Ayrancı ovası, 

3 Ereğli ovası, 

4 Karapınar ovası, 

5 Kadınham - Zivorik - Sarayönü - Gözlü - Altınova ovaları, 

6 Aksaray - Sultanham - Obruk ovaları, 
7 CihanbeyQi ovası, 

8 Kulu - Yeniceaba ovası, 
9 Dgm - Atiantı ovası, 

ıo Kaşaklı ovası, 

ll Şereflikoçhisar - Peçenek ovaları, 

ı2 Beyşehir gölü ve civar ovalan. 

Yukanda ccğrafi isimleri verilen ovalar manzumesi yeraltı suyu 
haznesi bakımından bir araştırmaya tabi tutulmuştur. Mesele bu hazne
nin karakteristiklerinin ve beslenme imkanlannın belirlenmesinden iba
rettir. 

Araştırma, 6 000 km2 genişliğinde bulunan Konya ovasını birinci 
derecede ele almıştır. Burada denizden ortalama yükseklik ı 000 m. dir. 
Güney, daha yukarıda da bahis konusu edilmiş olan yüksek dağlar ve 
yama~ar da eski indifai kayalar ile kaplıdır. Batıda alçak tepeler var· 
dır. Burada da intifai ve rüsubi kayallar yeralmıştır; aralannda geçi
rimli karstik kalker satıhlara tesadüf edilmektedir (Mczozoik kalkerler). 
Güney ve doğunun jeolojik yapısında ise paleozoik kalkerler bulunur. 
Bunlar Konya ovası ile Tuz Gölü havzasını birbirlerinden ayırmaktadır. 

Güney kalkerleri geçirimli olduklarından yeraltı suyuna iyi bir giriş 
ağzı teşkil eder. Genişlikleri ıoo km. kadardır ve denize kadar uzar
lar. Havzanın geri kalan kısmı kalın kil tabakaları ile kaplıdır. Bu ka
lınlık havzanın kuzey ucunda 200 m. ye ulaşmıştır (Şekil 2). Burada 
büyük bir fay hattı bulunmaktadır. 
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Bu şekili albnda tarif edilince araşb.rma bölgesi üstten gayet kalın 
kil tabakalan ile sınırlanmış geçirimli bir ortam halinde gözükmektedir. 
Buraııın yegane giriş kapısı güneydeki geçirimli kalkerlerdir. 

1.3 - Bölgenin ffidrolojisi (*) : 

Bölge yağış alma bakırnından farklılıklar gösterir. Güney sırtların
da senelik yağış ı 000 mm. nin üstündedir. Halbuki ovada bu miktar 
ortalama 300 mm. ye kadar düşer. TalJlo ı'de Konya ve Beyşehir mın
tıkalarının aylık ortalama yağışlan gösterilmiştir. 

TABLO ı - Konya. Ovası Yağışlan (mm.) 

KONYA BEYŞEHİR 

(34 senelik (24 senelik 
ortalama) ortalama) 

OCAK 38.1 60.3 
ŞUBAT 34.6 5D.O 
M:ART 31.2 46.4 
NİSAN 28.4 41.4 
MAYIS 38.3 35.3 
HAZİRAN 24.9 21.4 
TEMMUZ 5.8 5.9 
ACUSTOS 3.4 2.3 
EYLÜL 10.3 25.0 
EKtM 26 5 32.8 
KASIM 80.0 44.5 
ARALIK 3!).3 82 7 

Senelik Toplam 310.8 456.70 

Buharlaşma Beyşehir'de senede ı 400 mm. ve Konya Ovasında da 
senede ısoo mm. olarak ölçülmüştür. 

Bu şartlar albnda, havzaya düşen yağmur ile havzıadan buharlaşma 
yolu ile kaybolan veya yeraltı suyuna katılan sular arasmda bir tkm
gelemeye gidilmesi gerekmektedir. Böylelikle bölgenin hidroloji bakı
mmdan yeterli bir incelemesinin de yapılması mümkün olabilecektir. 

Konya, kapalı bir havza olduğundan, yerüstü akımlan yardımiyıe 
bu havzayı terkeden ve dolayısiyle havza için kaybolan bir su hacmi 
mevcut değildir. Yeraltı suyu hakkında da aynı şeyleri söylemek müm
kün olamaz, çünkü bu konuda tatminkar bir etüd yapılmış değildir. 

Bununla beraber su dengesi hakkında bir fikir sahibi olabilmekliğimiz 
için havzayı yeraltı suyu bakımından da kapalı farzetmekten başka çare 
yoktur. Konunun önemi gayet açıktır, dolayısiy:e evvela bu husus ii~e

rinde durulmuştur. İkinci Bölüm'de problem bu yönden çözilirneğe ça· 

( •) Eu bölüm IECO -
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lışılacakbr. Demek ki havzayı besleyen yağmur sulan, yukanda da söy
lemiş olduğumuz gibi havzadan yalnızca buharlaşma yolu ile aynlabi
lecektir. 

Yapılan etüdler neticesinde yeraltı suyunun genel akış istikameti
nin güney-kuzey doğu olduğu ve eğimi de o.ooı civannda hclunduğu 
anlaşılmışbr (Şekil 3) . Suyun hareket halinde bulunduğu kesimin orta
lama genişliği 80 km. ve ortalama geçirgenlik katsayısının (cof. of 
transmissibility) da ı 500 m2/ gün bulunması esasına göre yeraltı su
yunun debisi : 

Q = TLJ = 12.ıo• m3/ gün yahut 40 X ı(}ll m3/ sene 
olur. 

Buharlaşma yolu ile kaybın hesabı da şöylece yapılabilir : 

700 km2 batakllık veya nemli araziden yeralan buharlaşma ı ıoo mm. 
300 km2 sulanan araziden yeralan buharlaşma 800 mm. 

5 000 km2 geri kalan araziden yeralan buharlaşma sıo mm. 

Tablo 2'de Konya kapalı havzasının toplam su biiançosu göste
rilmiştir. 

TA BL O 2 - Konya Bölgesinin Yeraltısuyu Verimi 

B 1 ri m 

Beyşehir, Sug"la, 
Çarşamba 

Apa 
Orhaniye 
May 
Altına pa 
Apa yam açlan 
Konya yamaçlan 

Ortalama senelik 
yag-ış 

mm 10e ms 

500 185 
500 230 
450 440 
650 370 
450 210 
550 3555 

Tahmin edilen 
kayıplar 

mm 1 ()6 m s 

425 155 
425 195 
400 390 
475 310 
400 1190 
425 275 

Tablo 3'de de Konya ovasının su bilançosu verilmiştir. 
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T A BL O 3 - Konya Kapalı Havzası Su Biiançosu 

Yan havzalardan 
Y ag-ışlardan 
Nemli araziden 
Sulama sahalarından 
Kurak araziden 
Yeraltı suyıından 

Giren 
(106 m 3) 

650 
1920 

2570 

Çıkan 

(10o mJ) 

770 
240 

1530 
30 

2 570 

Verim 
1()6 ms 

375 
30 
35 
50 
60 
20 
80 



Yukanda verilen su bilançosu (*) bir nispet dahilinde hakikati ifa
de etmektedir. Nihai bilgileri elde edebilmek için önümüzdeki yıllarda 

daha pek çok tamamlayıcı incelemelerin yapılması zorunluğu vardır. 

Burada Beyşehir - Suğla - Çarşamba havzasının 455 108 m3'e varan 
verimine işaret etmekte fayda vardır. Bu suyun Suğla gölü bölgesindeki 
durumunun bilinmesi büyük önem taşır. Filvaki su bilançosu bakımından 
bahis konusu hacim ilimall edilerniyecek kadar önemlidir. lzotop izleyiciler 
yardımiyle bu suale bir cevap bulmak mümkün olabilecektir. 

1.4 - Konya. Kapalı Havzası Yeraltı Suyu Karakteristikleri: 

Konya kapalı havzasında su taşıyan bir çok tabaka mevcuttur. Bun
lardan en önemlisi Neojen kalkerlerinden teşekkül etmektedir. Bununla 
beraber bölgesel, kum, çakıl kanşımı özel zeminler de vardır ki, bun
ların içinde de su bulmak kabil olmaktadır. Neojen kalkerleri havzanın 
güney yamaçlannda mostra vermiştir. Dolayısiyle beslenme sahalannın 
buradan başlamalan ve yamaçlara doğru yayılmalan yargısına varıla
bilinmektedir. 

Neojen kalkerlerine ova içinde de tesadüf edilir. Yalnız bunların 

üstü, kalınlığı 200 m. ye varan bir kil tabakası Ne kaplıdır. Filvaki ova
nın kuzeyinde açılan kuyular kompakt killer içerisinde 200 m. ilerie
dikleri halde, ancak neojen tabakaya erişebilmiştir. Su taşıyan sığ ta
ba.kala.rın derinlikleri ise 10 :::::::: 25 metreyi geçmez. 

Ovanın bir çok yerinde açılmış bulunan kuyulardan pompaj yar
dımı ile su temin edirrebilmektedir. Bu kuyularda neojen kalkerleri ile 
geçirimli konglomeralar birbirini takip eder. Bu bölgede yapılan deney
lerde geçirimlilik katsayısının 100-200 m2/ gün civarında kaldığı bu
lunmuştur. 

Konu bu havzanın önemi dolayısiyle aynca önem kazanmıştır. Fil
vaki memleketimizin sulanan ilk ovalan da buradadır. Yeraltı suyu ve
riminin kesin diarak bilinmesi yeni sulama sahalarının açılmasını müm
kün kılacaktır. 

Yeraltı suyunun beslenmesi neojen kalkerleri içinde yeralan sızım
lara bağlanmaktadır. Sızımlar ise doğrudan doğruya yağmurdan veya 
nehir veya sulama kanallarında bulunan sulardan mütevellittir. Sulama 
kanallan deyimi ile bu bölgede senelerdenberi yapılmakta bulunan su
lamayı temin eden kanallardan söz edilmektedir; bunların içine köylü 
kanallarını da ithal etmek gereklidir. Asıl havzaya düşen yağmurların 
200 m. kalınlığındaki kil tabakasından geçerek su taşıyan kalkeriere 
varabiieceği düşünlilememektedir. 

(•) Aknil raporundan almmıştır. 



Bu şartlar altında su bilinçosunu aşağıdaki gibi bağlamak müm
kündür: 

Konya - Çumra ovasından kaybolan suyun 1/ 3 ü her hangi bir 
usül ile kullanılabilir (350 X 106 m3), buna da 30 X 106 m3 ü buLan yer
altı suyu eklenirse, yekfın 400 X 106 m 3 su eder. Bu değerin % 75'i ke
sin verim olarak kabul edilebilir. Demek ki havzanın senelik kesin veri
mi 300 X 106 m3 tür. Bu su hacmi me:rnlleket ekonomisini etkiliyecek 
önemdedir. Dolayısiyle üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir. 

KlSlM ll 
KARARLI İZOTOPLAR Y ARDIMI lLE KONYA KAP ALI HAVZASI 

YERALTI SUYU KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ 

2.1 - Giriş (*}: 

Yeraltı suyu karakteristiklerinin belirlenebitmesi için izleyiciler 
kullanılması fikri nispeten yenidir. Bu izleyicilerden en iyisinin, suyun 
bizzat kendisinin olması en mükemmel çozumu teşkil eder. Ana fikri 
böylece belirttikten sonra bu izleyicilerin neler olabileceğini incelemek 
mümkündür. 

Sularda izleyici olarak kullanılan tuz, boya ve radyoizotoplar (**) 
(trityum radyoiwtopu hariç) suyun molekül yapısına girmediklerinden, 
suyun bulunduğu ortamda veya geçtiği yerlerde çeşitli şekillerde kayıp
lara uğrarlar. Yeraltı suyunun toprak tanelerinin gözenelderinde bulun
ması ve dolayısiyle içinde bol miktarda çeşitli metaller ihtiva etmesi 
sebebiyle, bu gibi izleyiciler özellikle yeraltı suyunda metal bileşikileri 

ile başka kimyasal bileşikler hasıl ederek suyu kolaylıkla terkederler. 
Böylece ve ayrıca büyük seyrelme faktörleri sebebiyle uzun mesafeleri 
kapsayan yeraltı suyu araştırmalarında, sulara çok fazla miktarlarda 
enjekE.iyonu gereken tuz ve çeşitli boyalar hemen hemen hiç faydalı ol
mamakta, az miktarlarda dökülebilmesine ve diğerlerine nazaran daha 
az kayıplara uğramasına rağmen yüksek aktivitedeki radyo\zotop tat
bikleri ise çok sınırlı kalmakta ve ayrıca sağlık yönünden riskli olmak
tadır. 

Bu bakımdan suyun içine her hangi bir madde katmadan suyun ken
di moleküllerini teşkil eden tabii elementlerin izotopkı.rını izl<':ı.nek ve böy
lece su hareketi hakkında bilgi edinmek yeni ve ideal bir tekmk olarak son 
yıllarda ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

(•) Bu bahls Fizik Y. Müh. Y. Atakan'ın <Suyun bileşimimit oulunan D,0 13 

ve Tr. lzotopları yardımtyle suyun dzlenmcsb isimli teblig"lt:den alınmıştır. 

( .. ) Radyoizotop: Radyoaktivite özellig"i gösteren van1 alfa, beta. ve gama ışın

lan yayınlıyarak parçalanan izotoplardır. 
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2.11 - Su Molekülleri ve Bunlan Meydana Getiren lzotoplar (*) : 

Tabiattaki suyu meydana getiren başlıca su molekülleri şunlardır : 

a) Adi su molekülü H 20 16 

b) Trityumlu su molekülü HT016 

c) Döteryumlu su molekülü HD016 

d) Oksijen - 18'li su molekülü H 20 18 

Suyun % 99.9 unu adi su molekülü meydana. getirir. 

Trityumlu su molekülü, hidrojen, trityum ve O atomlarından 

meydana gelir. Hidrojen iwtoplarının atomik yapılan aşağıdaki şekilde 
gösterilebilir : 

GJ' 
Jlidrojen 

r::~( /-le 

\!Vt 
Do'ler.!lum 

~> 
7hiyum 

Döteryum ve oksijen - 18 kararlı iwtoplar (**) olup, sırasiyle 

hidrojen atomu başına döteryum (D/ H) ve oksijerı - 16 atomu başına 
oksijen - 18 (0-18/ 0-16) şeklinde tayi."l edilirler. Döteryum ve oksijen 
- 18 analizleri bugün çok hassas kütle spektrometreleri ile yapılmak
tadır. 

Üçüncü izotop olan trityum ise yukandaki iki izotopta bulunma
yan bir nükleer özellik gösterir; radyoaktivite özelliği. Bu özelliği se
bebiyle trityum radyoizetopu 12.26 yıllık sabit bir yarılanma süresi (•••) 
uyannca çok düşük enerjili beta tanecikleri yayınlıyarak parçalanır. 

Böylelikle bir beta taneciği yayıniayan bir trityum atomu artık radyo
aktiflik özelliği göstermeyen helyum - 3 atomu haline dönüşür. 

,H~ ~ f3 + 2He3 

2.12 - Hasıl Oluşuruı Göre Trityum : 

a) Tabii trityum : 
Atmosferde bulunan azot - 14 atomlarının kozmik ışınlar 

içinde bulunan proton ve nötronlar ile nük~eer reaksiyona gir
meleri sonucunda trityum hası~ olur. Tabii trityumun yeryüzün
de hasıl oluş hızı yeryüzünün her cm~ si için saniyede 0.1 ile 
1.2 trityum atomu arasında olduğu deneylerle gösterilmiştir. 

(*) !zo' op: Çekirdeg"lnde aynı sayıda proton bulunan atomlara denmektedir. 
{**) Kararlı izotop: Blr elementın radyoaktivite özellig-i göstermeyen izotop-

larıdır. 

( .. *) Yarılanma süresi : Bir radyoaktif maddenin her hangi bir andakL mevcut 
radyoaktif atom sayısının yarıya Inmesi Için geçen zamandır. 
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Hidrosferdeki dağılımı ise 0.75 ile 0.9 trityuın atomu/cm2/sıı . 

dir. 

b) Bomba trityumu: 

Termonükleer bombaların hasıl etmiş olduğu trityuındur. 

1952'de nükleer bomba denemelerinin başlamasiyle atmosfer ve 
hidrosferdeki tabü trityum dengesi bozulmuş ve tabii trityu
mun analizlenmesi hemen hemen imkansız hale gelmiştir. Özel
likle hidrojen bombasının hasıl ettiği trityum sulardaki tabü 
seviyeleri tamamen önemsiz hale getirmiştir. Bundan böyle 
hidrojen bombası denemesi yapılmasa da tabiatta mevcut insan 
yapısı trityumun daha uzun yıllar yeryüzüne inmesi beklenme
lidir. 

c) Sentetik trityum : 

Nükleer reaktörlerde imal edilen trityuındur. Güç reaktör
leri hissedilir derecede trityumu atmosfere salma.ktadrr. 

2.13 - Trityumun Ölçülmesi ve Trityum Birimi : 

Trityuınun yayınladığı beta taneciklerinin enerjilerinin so~ derece 
düşük olması sebebiyle (max. 18 keV) trityumun ölçülmesi adi radyas
yon dedektörleri ile yapılamaz. Bu bakımdan ölçüm özel laboratuvar ve 
sayma sistemlerini gerektirir. 

1018 hidrojen atomu başına 1 trityuın atomuna 1 trityu:.n birimi 
denmektedir. 

2.14 - Döteryum ve Oksijen - 18 Kararlı İzotoplannın 

Tabiattaki Sirkülasyonu : 

Döteryum ve oksijen - 18 li su molekülleri sırasiyle (HD016 ) ve 
(H20ıs) şeklindedir. Bu moleküllerin her ikisinin de doyma buhar ba
sıncı H20ıo şeklindeki adi su molekülüne nazaran daha düşüktür. Bunun 
sonucu olarak bütün buharlaşma ve yoğuntaşma olaylarında az da olsa 
döteryum ve oksijen - 18 kısmi ayrılmaya uğrarlar. Bunlar sıvı halde 
iken daha zenginleşirler ve buhar halinden de daha çabuk sıvı haline 
geçerler. 

Okyanus yüzeyinden su buharlaştığı zaman su buharı <.'ı o ve H ba
kımından zenginleşir ve bunun sonucu olarak deniz yüzeyllldeki su da 
O- 18 ve döteryumca zenginleşmiş olur. Su buharı subtro:r-ikal bölgeler
den, ılık bölge~ere ve kutuplara doğru taşınır. Su buharı Lu yönde iler
ledikçe sürekli olarak yoğunlaşır. Yoğunlaşma olunca su fazmda O- 18 
ve döteryum zenginleşmesi olur ve kutuplara doğru gidildikçe hu i7.o-
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topların su buharındaki ve neticesinde de yağışlardaki zenginliği azalır. 
Aynı durum deniz suyunun izotopik kompozisyonunda da, kutuplara 
doğru gidildikçe görülür. Orta!lama hava sıcaklığının kutuplara 
doğru azalması sebebiyle, sıcakiık ile yağışlardaki O - 18 ve döteryum 
kompozisyonları arasında iyi bir korelasyon vardır. 

Bunun yanı sıra nemli hava arazinin topoğrafyası sebebiyle yük
seldiği takdirde, sübtropikal bölgelerden kutuplara doğru olan hareket
te görülen izotopik kompozisyon ile sıcaklık arasındaki benzer değiş.. 

meler, yükseklik ile de görülecektir. Hava ardı sıra soğutulduğu tak
dirde Oksijen - 18 kompozisyonundaki değişim 1° C başına 1.3 ppm dir. 

Dağlık bölgelerde, yağışlardaki Üıs'de görülen yükseklik etkisi, 
çeşitli derinliklerdeki yeraltı suyunun 0 1 & değerleri ile beraber ta~ 
ediilirse, yeraltı suyunun menşeinin hangi yükseklikte bulunması gerek
tiği çıkarılabilir. 

Atmosferik nemin okyanuslardaki kaynak bölgeleri mevsimlere gö
re kuzey ve güneye kaydığından, her hangi bir yerde yağışlardaki Üıs 
kompozisyonu da mevsimlere göre değişim gösterecektir. Bu husus yer
üstü suyu akışına karşı yeraltı suyu akışının incelenmesinde kullanı

labilir. 

Yağmur suyundaki Üıs hakkında bilinenierin çoğu Dansgaard'ın 
çalışmaları ile elde edilmiştir. Dansgaard yağmur suyundaki izotop ça
lışmaları için WMO/ IAEA global şebekesinden gelen çok sayıdaki su nü
munelerini analizledi. Bununla beraber kendisi daha önceleri, atmosfer
deki kısmi ayrılma olaylarının fiziksel modellerinin yapılmasına hizmet 
eden yayınlar yapmış idi. Dansgaard'ın düşündüğü model başlangıçta 

belirli bir sıcaklıktaki su ile izotopik denge halinde bulunan bir hava 
parseli idi. Dansgaard, bu hava parselini soğutmuş ve yoğunlaşan suyun 

derhal uzaklaştırilldığı esasını kabul ederek, so.ğuma olayı sırasında bu

har ve yoğunlaşan sudaki izotopik kompozisyonu hesaplamıştır. Burada 

soğutma iki şekilde gözönüne alınmıştır. Birincisi sabit basınçta (izobar 
soğutma) olup, atmosferdeki bir hava kütlesinin radyasyonel sağuma
sını temsil eder. İkinci tip soğutma daha karışık olup, bir hava parse
linin atmosfere yükseldiği zamanki soğuması ve havanın genişlemesi se
bebiyle sıcaklığındaki azalmadır. Bununla beraber yoğunlaşma ısı saldı

ğına göre, basınç değişimi ile sıcaklıktaki değişme kuru hava için olan
dan daha düşük olacaktır. Bu çeşit soğutma bunun için «nem-adyabatik» 
olarak adlandırılır. Buhar ve sıvı hallerinin izotopik kompozisyonların
daki hesabedi!en değişme şüphesiz başlangıç şartlarına, yani başlangıç-: 
taki sıcaklığa bağlı olacaktır. Dansgaard'ın yayınlarından alınan 4 üncü 

19 



şekil, çoğu Kuzey Atıantik bölgesinde bulunan çeşitili istasyonlardaki 
oksijen - 18 kompozisyonlan ile ortalama yıllık sıcaklıklar arasındaki 

gerçek bağıntıyı göstermektedir. 

Burada O - 18 değerleri «Standart Ortaılama Okyanus Suyundaki 
(SMOW) oksijen - 18 konsantrasyonlarından binde olarak sapınayı 

göstermektedir. 

Yani: 

a: O -18'in mutllak muhtevası olmak üzere 

~ _ % a nümune - a standart 
uı s -

o a standart 
. 103 

Şekil 4'deki doğru göstermektedir ki, ortalama yıllık sıcaklık ve izotopik 
kompozisyon arasındaki bağıntı °C başına binde 0.69 luk eğimi olan bir 
doğru ile ifade edilebilir. Başlangıç sıcaklığı 20°C iken O - 10°C sıcaklık 
bölgesinde bulunan istasyonlar için Danegaard bu eğimin izobar soğut
ma modeli ile uyuştuğuna işaret etmiştir. Grönland istasyonlan için ise, 
buhar-buz dengeli bir nE'm-adyabatik modeli değerlere en uygun olanı
dır. Şüphesiz, Dansgaard'ın da kabul ettiği lineer bağıntıdan bazı önemli 
aynlmalar mevcuttur. 

Sıcaklıkla izotopik kompozisyon arasında gerçek bağıntı ancak bü
tün istasyonlann hesaba katılınasiyle elde edilebilir. 

Eriksson, yağmur suyunun ortalama izotopik kompozisyonu ile at
mosferdeki yağış haline geçebilen ortalama su miktan arasında bir ba
ğıntı elde etti. Basitleştirilmiş halde bu bağıntı şu şekilde yazılabilir : 

Burada W : 
f3 : 

818 = 2.3 (p - 1) log W + sabite 

atmosferdeki yağış haline geçebilen ortalama su miktan, 
izotopun kısmi ayrılınasiyle ilgili bir sabite. 

Global şebekede bulunan kuzey yanın küresindeki istasyonlar ıçın, 
8ıs ile yağış haline geçebilen suyun karşılıklı noktalandığı grafik 5 inci 
şekildedir. Şekildeki dağılma, tabiattaki kısmi ayrılmanın son derece 
karışık olduğunu göstermektedir. 

Kararlı izotoplar, göllerden buharlaşmaların hesaplanmasında da 
kullanılmaktadır. Friedman ve arkadaşları, buharlaşmanın hesaplanma· 
sında döteryumdan faydalanılması konusunda derin çalışmalar yapmış
lardır. Eriksson, göllerin su dengesi problemlerine kararlı izotoplann 
çeşitli uygulamalannı yapmış ve her hangi bir probleme iyi bir çözüm 
bulunması için, bu izotoplann hava ve su arasındaki yer değiştirmeleri
nin de hesaplarda gözönüne alırunasını tavsiye etmiştir. Buharlaşma es· 
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nasmda, kısmi ayrılma üzerindeki kinetik etki diğerine nazaran daha 
küçük olduğundan döteryum bu gibi çalışmalar için en uygun izotoptur. 

Yukarıda belirlenmiş bulunan metotlar yardımı Ile iki hususta bilgi 
edinmek mümkündür : 

1 - Yeraltı suyunun takip ettiği yol, 

2 - Yeraltı suyunun hızı ve hacmi. 

Bu araştırmada her iki konu da incelenmiştir. Yeraltı suyunun ge
nel hareket istikameti belirlenmiş olduğundan, 2.2 bölümünde konu ay
rıntıları ile açıklanacaktır. Yeraltı suyu hareketinin yönü ve hacmi üze.. 
rinde çalışmalar devam etmektedır. Varillacak olan sonuçlar ayrı bir ya
yma konu teşkil edecektir. 

2.2 - Konya. Kapalı Havzasında Değişik Yeraltı Su Naplannın 
Birbirleriyle Olan İlişkilerinin Belirlenmesi : 

Üzerinde çalışılan bölgenin hudutlan Şekil l'de gösterilmiştir. Gü
ney yamaçlannda açığa çıkan karstik örgüiller kuzeye doğru derinlere 
dalarak kalın kil tabakaları altmda kaybolmaktadır. Güney Bölgesi ise 
bilindiği gibi bütünü ile karstiktir ve 150 km. içinde denize ulaşır. Şe
kil 2a ve 2b'de bölgenin jeolojik alt yapısı gösterilmiştir. Buna göre 
Konya kapalı havzasının yeraltı suyu ancak güney yamaçlarmda açık 
havaya çıkan neojen kalkerlerinden beslenebilir. 

Öyle bir izleyici düşünelim ki, yağmur suyunda tesbit edildiği za
man sızımla katıldığı yeraltı suyunda da takip edilebilsin. Bu yeraltı su
yundan bölgenin her hangi bir noktasında alınan nümunenin içinde ha
his konusu izleyici bulunacak olursa o noktadaki suyun daha evvelce 
analizi yapılan yağmur suyuna ait olduğunu söytlemek mümkün olur. 

Bahis konusu izleyici 2.1 bölümünde hassaları anlatılan Oıs veya D 
dur. Genel olarak ikisini bir a:rada kulllanmak mümkündür. 

Görülüyor ki, izleyiciyi hem yağmur suyunda, hem de yeraltı su
yunda aramak gereklidir. 

1963 senesindenberi Türkiye'nin değişik bölgelerine yağan yağmur
lar tahli!l etticilmiş ve elde edifen sonuçlar yukarıda açıklanan esaslar 
içinde değerlendirilmiştir (Tablo 4). 

Konya ovasında 200 den fazla araştırma kuyusu vardır. Bunların 

arasından kademeli olarak 25 tanesi seçilmiştir. Seçim işinde kullanılan 
kriterler içinde ilk ele alınanı kuyulann havza içine üniform olarak 
dağıimallan keyfiyetidir. Kuyulardan her ay nümuneler alınmıştır; bun
ların Oıs ve D bakımından yapılan tahlilleri yağmur suyundaki aynı izle-
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yicilerin konsantrasyonlan ile karşıl~tırıldığı zaman gayet enteresan 
sonuçlar ile karşıl~ılmaktadır. Şekil 6 nın incelenmesi ~ağıdaki açık
lamalan yapmayı mümkün kılar. 

Şekilde Akdeniz yağışlan ile iç Anadolu yağışlan beraberce işaret
lenmiştir. Bu noktaların üzerinde toptandıklan doğruların denklemleri 
~ağıdadır: 

Akdeniz yağışlarına ait izleyici denklemi : 

ll D = 8 ll Üıs + 22 

İç Anadolu yağışlarına ait izleyici denklemi : 

ll D = 8 ll Üıs + 10 

(2.1) 

(2.2) 

Avrupa yağışlarından alınan nümunelerin tahlilleri sonucu da 2.2 denk
lemini vermektedir. Demek ki Orta Anadolu yağışlan lç Avrupa yağışlan 
ile aynı köktendir. Bu kökün Kanarya adalanndan başladığı bilinmekte
dir. 

Konya havzasına düşen yağışlar 2.1 ve 2.2 doğrulan arasında yeni 
bir doğru tarif etmektedir. Bu yağışa yan- kara yağışı ismi verilmiştir, 
denklemi: 

ll D = 8 ll Oıs + 16 

Bölgenin özellikle güney kısmı bu yağışlan alır. 

Görülüyor ki Türkiye üzerinde üç ayn yağış sistemi vardır : 

1 - Doğu Akdeniz yağışlan 

2 - İç Avrupa yağışlan 

3 - Yan - kara yağışlan 

Eğridir, Beyşehir, Avlan kesimlerine düşen yağmurlardan alınan sonuç
lar 2.3 denklemini tarif etmeğe yeterlidir. 

2.1 - 2.2 - 2.3 denklemleri ile tarif edilen doğrular birbirlerine 
paraleldir. Buharl~ma bahis konusu olmadığına göre böyle olması 

zorunluğu da vardır. 

ll D = 4.7 ll 0 18 - 7,5 (2.4) 

doğrusunu göz önüne alalım. Bu hat ilk ikisine paralel değildir; dolayısı 
ile bir buharlaşma söz konusu olmuştur. Bu yeni hat Homa, Manavgat 
Kırkgözler membalarına ait noktadan başlamaktadır. Antalya civan 
yağmurlanndan alınan nümunelerden bir kısmı da yine bu hat üzerine 
tesadüf eden noktalamalar vermektedir. Bu söylenilenler şöylece tefsir 
edilebilir : 
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Antalya ınıntıkasında yağmurlar yere düşmezden evvel kısmen 
buharlaşabilmektedir. 

Sahil membalarını doğu - Akdeniz sistemine bağlı yağmurlar besle
mektedir. 

Yüksek rakımlı bölgelerde yağmur suyu yeraltı suyuna kavuş
mazdan evvel az miktarda buharlaşmaktadır. 

Sahil membalannı besleyen su!lar bilhassa yüksek rakımlı araziye 
düşen yağmurlardan gelmektedir. 

Seneler boyunca sahil membalarını besleyen suların orijini üzerinde 
münakaşalar olmuştur. Yukarıdaki analiz sonucunda Orta Anadolu yağ
murlarının bu sular ile bir ilişkisi olmadığı anlaşılmıştır. Demek ki Toros
Iarın yüksek tepelerine yağan kar ve yağmurların senelik ortalama yük
seklikleri bu gün tahmin edilenlerin çok üstündedir. Önümüzdeki sene
lerde buralara konulacak yağmur ve kar ölçekleri yardımiy!le konuyu 
aydınlığa kavuşturma zorunluğu vardır. Yüksek arazideki yağışların 

yüzeysel akışa dönüşmeden karstik kalkerler aracılığı ile yeraltı suyu
na dönüştüğünü kabul etmek hakikate yakın sonuçlar verecektir. 

Beyşehir, Eğridir, Kocaçay- Kargı suları Şekil 6 da özel bir doğru
yu tarif etmektedir. Bu doğru denkilemi 2.4 olan doğruya paraleldir : 

8 D = 4.7 8 018 - 14 (2.5) 

Demek ki Beyşehir bölgesi ile Antalya bölgesi sularının buharlaşma 
şiddetleri birbirlerine benzemektedir. İklim farkları gözönünde tutula
cak olursa, bu sonuç dikkate şiyandır. 

Şekil 6'da görülen bazı noktaların am buharaaşmadan doğan yağ
ınurlara ait olduğu ileri sürülebilir. Filvaki Konya yağmurlarmdan alı

nan nümunelerin Doğu Akdeniz doğrusu üzerinde noktalar vermesi bu
nu göstermektedir. Demek ki, iki ayrı iklim sistemi Anadolu'nun güney 
kesimlerinde karşılaşmaktadır. Ara kesitin Toros dağları üzerinde bu
lunması kuvvetle muhtemeldir. 

(2.5) denklemi ile verilen doğru yan-kara iklimini tarif eden doğ
runun üzerindeki bir noktadan başlamaktadır. Görülüyor ki Beyşehir, 
Eğridir, Suğla gibi göller kendi yağış alanlarından beslenmektedir. 
Buna rağmen Beyşehir gölüne bir kısmı Akdeniz yağmurunun ilave ol
duğu söylenebilir. Düdenlerin zaman zaman memba gibi çalışmaları da 
buna delildir. Bahis konusu ilave gayet azdır; filvaki göllerdeki suyun 
çok iyi karışmış olmasına rağmen izotop tekniği ile bu husus gösterile
memiştir. 

Göllerden kaçan sular Tuz Gölü istikametinde yeraltında hareket 
halindedir (Bk. Şekil. 7- 8- 9 -10). 
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Konya havzasının yeraltında hareket eden suları bir kaç tabakadır. 
İnceleme konusu olan 25 kuyudan alınan nümuneler üzerinde yapılan 
deneyler bu hususu açıkça göstermiştir. Kuyu yerleri şekil 3'de işaret
lenmiş bulunmaktadır. Yapılan analizler 8 ayn gfui.lpu tarife imk8.n 
vermiştir: 

Gurup No. sı 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Kuyu No. sı 

ı 

3-11-25 
13-18-19 
2-23 
5 - 8 - 4 - 21 - 22 - ı 7 
20-12 
15-24 
6- 9- 14 -7- 10- 16 

1 No. lı nümune Timraş obruğundan alınmıştır. Şiddetli bir buharlaş
manın olduğu açıktır. 

3 - 11 - 25 N o. lu kuyu!lar Konya bölgesi buharlaşma hattı üzerin
de bulunmaktadır. 3 No. sığ bir kuyudur. 12 No. nun derin kuyu ol 
masına rağmen sulannın satıh sulan ile kanştığı ileri sürülebilir. 
25 No. Suğla gölünden alınan bir nümunedir; buharlaşma olacağı 

açıktır. Bu gurupun Konya havzası yeraltı suyu rezervası ile bir ilişi

ğinin bulunmaması gereklidir. 

13 - 18 - 19 N o. lu kuyulardan alınan nümunelerde de buharlaşma 
tesbit edilmiştir. 

En dikkate ş§.yan olanlar 5- 6 - 8 inci guruplardır. Bunlar üç ayn 
yeraltı suyu tabakasını tarif etmektedirler. 20 - 12 no. lu kuyular Orta 
Avrupa iklimine en yakın su nümunelerini veren kuyu!lardır. 

Gurup 8, havza içine serpiştirilmiş kuyulan içine almıştır. Tamamen 
derin kuyu veya artezyen kuyulardır. Demek ki Konya havzasında aynı 
orijinden beslenen geniş bir yeraltı suyu haznesi mevcuttur. Bu orijin 
daha yukanda da söylenilmiş olduğu gibi güneydeki neojen kalkerleri 
ile kaplı sahadır. 

3 - Netice : 

Bu çalışmanın sonucunda Akdeniz sahil pınarlannın beslenme sa
halan kontrol edilmiş ve Konya kapalı havzasındaki yeraltı suyu taba
kalan ve bu tabakalardaki su hareketi istikametleri belirlenmiştir. Ak
deniz yağmurlan ile beslenen sahil pınarlan ile Orta - Avrupa yağmur
lanndan beslenen Konya yeraltı suyu arasında her hangi bir ilişik bu
lunmadığı anlaşılmaktadır. İki ayn meteorolojik bünyenin ara kesiti-

24 



nin bu bOlgeye düştüğü yapılan incelemenin sonuçlarından birisi olarak 
meydana çıkmıştır. Toros dağlarına yağan karla.rın erimesi ile hasıl 

olan suların tebahhur etmeden yerallı suyuna intikal ederek sahil pı
narlarından tekrar yüzey suyu haline dönüştüğü söylenilebilir. Bugün 
için yüksek bölgelerde yağışa ait bilgileri veren her hangi bir yağış öl
çeği mevcut değildir. Fakat böyıle ölçekierin münasip noktalara konu
larak yukanda bahsedilen hususun kontrol edilmesi gereklidir. Bu mın
tıkadaki yağışların tahmin edilenin ~ok üstünde olduğu söylenilebilir. 

Diğer taraftan, yerallı suyunun muhtelif tabakalarda toplandığı 
belirlenmiştir. Yerallı suyu genel yönü ise güney-kuzey, doğu yönüdür. 

Ça!lışmaların sonucu olarak yerallı suyu hızı ve yeraltı haznesi 
hacmi hakkında bazı ayrıntılı bilgiler vermek mümkün olabilecektir. Bu 
hususlar aynoo neşriyat konusu yapılacaktır. 
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Kimyasal Metot ile Debi Ölçümünde Tam Karışım 
Mesafesinin Deneysel Olarak Tayini 

Sttkı BURSALI Y. Müh. Dr. 
Hayri YALÇIN Kimya Y . Müh. 

D S t Araştırma Dalresi 

SYNOPSIS 

The determination of the river seetion where mıxıng is complete, 
constitutes the most important point of the chemical dilution method 
in which a chemical salt is injected into a stream in order to measure its 
discharge. In fact, this method is based on the hypothesis of equa l 
concentration in every point of the cross section. 

Although several empirical formutas ex.ist on the determination of 
complete mix.ing length, they are applicable only in some special cases. 
If ex.isting structures on the stream create an artificial mix.ing or 
inversely river side irregularities causing relatively tranquil water 
regions which do not join the main flow prevents the mi.x.ing, general 
formulas may not give the proper mix.ing length. Consequently the 
experimental predetermination of this length seems more reasonable in 
overmentioned cases. 

In the following article an example of previous determination of 
the mix.ing length is given for measuring the actual discharge of a 
small stream .. 

G i ri ş 

Kimyasal metot ile debi ölçümünde tam kanşım mesafesinin tesbiti 
en önemli hususlardan birisidir. Zira bu metot, ölçüm kesitinde her nok
tada kimyasal madde konsantrasyonunun aynı olması prensibine dayan
maktadır. 

Tam kanşım mesafesinin tayini için muhtelif ampirik formüller mev
cuttur. Ancak bu formüller belirli şartlara uyan kanal veya akarsu kı
sımlarına uygulanabilir. Üzerinde kanşımı sun! olarak artıran bazı ya
pımlann bulunduğu veya kimyasal maddenin ölçüm kesitine varış süre
sini uzatan göllenmelerin mevcut olduğu akarsularda bu gibi genel for
müllerin uygulanması yanlış sonuçlann elde edilmesine sebep olabilir. 



Şu halde, hra.ngi tip izleyici kullanılırsa kullanılsın - radyo izotoplar 

ile yapılan debi ölçümleri de dahil - ölçüm yapılacak akarsu üzerinde, 

tam karışım mesafesinin deneysel olarak önceden tayin edilmesıi daha 

uygun görünmektedir. 

Kimyasal Maddenin Permanent Alaş Süresi : 

Bir akarsu içine ani olarak enjekte edilen bir kimyasal madde 

akarsuyun mansaptaki bir kesitinden bir bulut halinde geçecek ve kon

santrasyon zamanla Şekil l'de olduğu gibi değişecektir. 

E njeksiyon bir anda yapılmayıp, belirli bir t 1 süresince sabit debi 

ile devamlı olarak yapılırsa, muhtelif mesafelerdeki konsantrasyon gra

fiği şekil 2'de görüldüğii gibidir. 

Şekilde görüldüğii üzere, sabit konsantrasyon ile akış süresi - per

manent akış - enjeksiyon kesitinden uzaklaştıkça azalmakta ve belirli 

bir mesafeden sonra artık perınanent şartlar gerçekleşmemektedir 

(Şekil 2d) . 

c 

Bulutun 
Görünüşü 

Şekil: ı 

Bulutun t 
Kayboluşu 

Sabit debi metodu ile ölçüm yapılırken, permanent şartların cari ol

duğu sürenin, deney tekniği ve hassasiyeti bakımından yeteri kadar uzun 

tutulması gerekir. Enjeksiyon kesitinden itibaren muhtelif mesafeler 

deki permanent akış süresi aşağıdaki şekilde tesbit edilebilir. 
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Şekil : 2 

Bir akarsuda ani enjeksiyon sonunda hasıl olan bulutun muhtelif is

tasyon1ardaki ilk görünüş ve kayboh.ış zamanlarının tesbit edildiğini ve 
bunların bir grafik üzerine geçirildiğini kabul edelim (Şekil 3). 

t 

x, X 

Şekiii : S 
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x1 istasyonunda bulutun ilk gorunuş zamanı tı, kayboluşu t2 dir. 
x2 istasyonunda bu değerler ta ve t4 dür. Böylece enjeksiyon kesitinden 
itibaren muhtelif istasyonlarda bulutun ilk görünme noktalarının bir
leştirilmesinden A eğrisi hasıl olur. B eğrisi maksimum konsantrasyon
lan, C eğrisi ise bulutun kayboluşunu ifade eder. 

Sabit debi ile t süresince devamlı enjeksiyon yapıldığında prensip 
yine aynıdır. Gerçekten devamlı enjeksiyon, At aralığı ile birbiri ardına 
yapılmış sonsuz sayıda münferit enjeksiyonlar olarak kabul edilebilir. 
Dolayısiyle ilk andaki ve son andaki enjeksiyonlar esas alınarak yuka
nda sözü geçen A ve B eğrileri şekil 4'deki gibi gösterilebilir. 

I 

Şekil : 4 

lık enjeksiyon bulutunun görünüş ve kayboluş eğrileri I ve II, t süre 
sonunda yapılan son enjeksiyon bulutununki ise m ve IV dür. İlk en
jeksiyon bulutu Xı istasyonunda t 1 süre sonunda görünecektir. Eğer de
vamlı enjeksiyon yapılmamış olsaydı, t 2 anında bu enjeksiyon bulutu ta
mamen kaybolacaktı. Şu halde ilk enjeksiyondan itibaren At zaman ara
lıkları ile yapılan enjeksiyonlar birbirlerini tamamlıyarak her hangi bir 
Xı kesitinde bu At lerin toplamından daha küçük olan bir sürece sabit 
konsantrasyonun devamını sağlamış olurlar (Şekil 5). 

Bu açıklamadan anlaşılacağı gibi, X 1 istasyonunda (t3 - ~) süre
since, x 2 istasyonunda (t' s - t' 2 ) süresince permanent akış şartlan sağ-
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lanm.ış olacaktır. xa istasyonunda permanent şartlar ancak At kadar 
kısa bir süre gerçekleşecektir (Şekil 2c). P noktasından sonra ise, sabit 
konsantrasyon bahis konusu olmayacaktır (Şeki!l 2d). 

Şekil 4 den açıkça görüleceği üzere, enjeksiyon süresinin yeteri ka
dar uzatılınası ile her hangi bir kesitte permanent şartlarm istenilen 
sürece temini kabil olabilmektedir. Permanent akış süresi enjeksiyon 
kesitinde maksimum değerdedir. Bu süre mesafe ile oranblı oılarak gittik
çe azalmaktadır. 

Şekil : 5 

Tam Kanşun Mesafesi : 

Enjekte edilen kimyasal maddenin su ile ka.rışması, permanent akış 
süresinin aksine olarak enjeksiyon kesitinden itibaren gittikçe artış 

gösterir. Enjeksiyon kesitinde muhtelif noktalardan alman nümunelerde 
konsantrasyon farkı en büyüktür. Tam karışmanın gerçekleşmiş olduğu 
kesitte bu fark sıfırdır. 

Bu durum, permanent akış sağlanmış olsa bile, tam karışım şartları 
tahakkuk etmeden kimyasal metot ile debi ölçümü yapmanın her hangi 
bir anlam taşımadığını göstermektedir. Bunun aksi olarak, tam kan
şım temin edildiği halde, permanent şartlarm tahakkuk etmemesi ha
linde de ölçüm yapılamıyacağı muhakkaktır. Şu halde, frlçümün doğru 
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olarak yapılabilmesi için, tam ka.rışım temin edilmekle beraber, yeteri 
kadar pennanent akış süresinin de sağlanması zorunludur. 

Kimyasal metot ile debi ölçümü yapılmadan önce tam karışım. me
safesinin tayin edilmesi ve şekil 4'den bu mesafeye tekabül eden perma
nent akış süresinin tesbiti gereklidir. 

Tam karışım mesafesi deneylle aşağıdaki şekilde tayin edilebilir (*). 

Akarsuyun uygun bir kesitinden belirli bir t süresince sabit debili 
er:jeksiyon yapılır. Muhtelif istasyonlardan (x1, x 2, Xs ... ) ve akarsuyun 
tam orta noktasından -akış ekseninden - nümuneler alınır. Her bir 
kesit için elde edilen konsantrasyon değerleri zamanın fonksiyonu ola
rak grafik halinde gösterilir (Şekil 6). 

c 

Şeki : 6 

Her istasyonda elde edilen sabit C2 değerleri tam karışımın mey
dana geldiği kesite kadar gittikçe aza~acak ve nihai bir değere erişecek
tir. c2 konsantrasyonlannın mesafeye göre değişimi şekil 7'de göste
rilmiştir. 

Şekil 7'ye göre tam karışımın vukubulduğu minimum mesafe x 2 ve 
debi hesaplanmasına esas teşkil eden konsantrasyon C" 2 dür. Şu halde 
nümune alma kesitinin x2 mesafesinden daha uzakta olması zorunludur. 
Bu noktadan sonraki istasyonlardan alınacak nümunelerde daima aynı 
sabit konsantrasyon (C"2 ) -gittikçe azalan sürelerde devam etmek 
üzero- elde edilecektir. 

(•) Tam karışımın gerçekleştiği mesafenin deneysel olarak tAyininde kullanılan 

diğer bir metot, akarsuyun kenarından ve ortasından alınan nUmunelerde aynı 
konsantrasyonun elde edilmesi prensibine dayanmaktadır. Ancak, bu metot ile 
deney yapıldığı takdirde, kenardan alınacak nümunelerin yerinin seçilmesinde 
büyük güçlüklerle karşıl~~lmaktadır. Şöyle ki. özelllkle vahşi derelerio ke
narlarında hızı son derece az olan ölü bölgeler bulunmaktadır. Debi bakımın
dan pratik hiç bir değeri olmayan bu bölgelerin büyük yanlışlıklara sebep ol
ması mümkündür. 
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Şekli : 1 

Ancak şekill 4'den de görüldüğü gibi tam kanşım mesafesinin, P 
noktasına tekabül eden x3 mesafesinden daha kısa olması şarttır. Diğer 
bir deyimle tam kanşım mesafesi, x 3 ten küçük olacak şekilde enjeksi
yon süresi yeteri kadar uzaWmalıdır. 

DENEY 

Esenboğa Araştırma Sitesi'nde, üzerinde üç şüt bulunan, bir kısmı 
beton ve bir kısmı asfalt kaplamalı bir ıslah kanalında tam kanşım me
safesinin tayini maksadı ile aşağıdaki deney yapılmıştır. 

1 - Deney için sabit debi ile enjeksiyon yapılmasım mümkün kılan bir 
alet kullanılmıştır ( • ). Bu aletin özel orifisi kullamlarak 25,37 cm3 

/ 

sn. lik bir debi ile kanala 12 dakika sodyum bikrom.at çözeltisi en
jekte edilmiştir. Aletin su sathına paralel olarak uzatılmış yatay 
borusu, akarsuya enkesit istikametinde sekiz ayrı noktadan eşit 

miktarda enjeksiyon yapılmasını sağlamıştır. 

2 - Kanalda 300 1/sn. su bulunduğu tahmin edilmiş ve 12 dakikalık 
bir enjeksiyon süresi kafi görü·lmüştür. Enjeksiyon çözeltisinin 
konsantrasyon ve miktarı buna göre şu şekilde hesap edilmiştir : 
12 dakikalık bir enjeksiyon için çözelti miktarı : 
12 X 60 sn. X 25 cm3/ sn. = 18.000 cm3• 

Şu halde en az 18 litre sodyum bikromat çözeltisine ihtiyaç vardır 
(Deneyde 30 litre çözelti kullanılmıştır). 

(•) Teknik Bülten sayı 8 de yayınlanan cVahşi Derelerde Debi Olçümü~ adlı ma
kaleye bakınız. 
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Diğer taraftan kanaida sodyum bikromabn nihai konsantrasyonu
nun 0,5 mgr/1 olması, kolarimetre metodu ile konsantrasyon öl
çümü için uygun bulunmuştur. Buna göre ana çözelti konsant

rasyonu 

25 X 10-s a; sn. X A gr/ 1 = 300 1/sn. X 0,5 X 10·3 gr/ 1 

A = 6 gr/ 1 bulunur. 

Arazide kabaca hazırlanan bu çözeltinin gerçek değeri sonradan 
Cı = 7,763 gr/ 1 olarak tayin edilmiştir. 

3 - Konsantrasyon tayinleri difenil karbazit metodu ile kolarimetre de 

yapılmıştır. Bu maksatla difenil karbazitin alkoldeki % 0,2 lik çö
zeltisi hazırlanmıştır. Bu reaktif sülfürik a.sitli çözeltide bikromat 

ile, belirli limitler dahilinde bikromat konsantrasyonu ile orantılı 

olan mor renk hasıl etmektedir. 525 no. lu filtre kullanılarak k<>
lorimetrede bu rengin okunınası kabildir. 

34 

Kolonmetrenin okuma değerleri ile bikromat konsantrasyonu ara
sında bir eğri çizilerek alet kalibre edilmiştir (Şekil 8) . 

~ 
.2 
o 100 E 
::J 
.X 80 o 
Q,) ... 60 -Q,) 

E 
40 ... 

o 
o 20 ~ 

o 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2 .0 

Bıkromat konsantrasyonu ppm. 

Şekil : 8 

Kolaylık sağlaması bakımından hesaplarda konsantrasyon yerine 
kolarimetre okuma değerleri kuHanılmıştır. Difenil karbazit met<>
du ile kolorimetrik olarak kromat tayininde relatif hata daima 

%-+- 2 den azdır. 



4 - Kanalda üç ayn yerde şüt mevcuttur. Şütlerde ve şütierden son

raki göllenmelerde teorik olarak nazan itibara alınması imkansız 

olan karışmalar vukubulmaktadır. Kanalın genel durumu ve akış 

hızı göııönüne alınarak kanall üzerinde 4 istasyon seçilmiştir (*). 

Her istasyondan birer dakika ara ile nümune alınması için 250 ml. 

lik plastik şişeler kullanılmıştır. Nümuneler kanalın tam orta ye

rinden ve hep aynı noktadan alınmıştır. Şişelerin dolması esnasın
da geçen zamanın hertaraf edilmesi için geniş ağızlı bir kap içine 

bir anda alınan nümuneler sonradan numaralı şişclere boşaltıl

mıştır. 

5 - Seçilen dört istasyondan her dakikada bir defa alınan Dürnuneler

den elde edilen kolarimetre okumalan tablo l'de verilmektedir. 

Bu değerlere istinaden hazırlanan permanent akış diyagramı şe

lril 9'da verilmektedir. 

o 
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PERMANENT AKl~ DIYAGRAMI 

ISTASYONLAR BASLAMA BIT ME 

1 1 DK 14 DK 
2 3 • 18 . 
3 9 .. 27 
4 14 35 

Permaneni akısın sonu = 975m 

PERMANENT ~QR!; ' 
10 DK 
8 " 5 
4 

~ 25 
o 
o 20 
c 
o 
E 
.ı 

1 
1 

:m isı. 
400 500 600 900 975 

Mesafe m 

Şekil : 9 

Minimum tam karışma mesafesi ile bu mesafeden sonraki sabit 
konsantrasyon değerini veren grafikler şekil 10 ve şekil ll'de ve
rilmektedir. 

(•} İstasyonların seçiminde dlk yaklaşım olarak minimum tam kanşım mesafeaint 
veren ampirik formüllerden ıstifade etmek kablldlr. 
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O= m Nolu ıstasyon Cs= 11 .5 

X =:m: Nolu istasyon Cs= 11.5 

~eki! : 11 

800 

Debinin Hesaplanması · 

1000 

Sabit konsantrasyon değeri kullanılarak kanaldaki suyun debisi 
aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. 

Q = q 

Burada: 

Q Akarsuyun debisi, 
q Sabit enjeksiyon debisi, 
Cı Ana çöııelti konsantrasyonu, 
c2 Ölçülen nihai konsantrasyon. 
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Deneyden elde edilen sonuçlar : 

q 25,37 cm3/ sn. 

Cı 30,0 X ı o• (Kolorimetre okuması), 

C2 17,5 (Kolorimetre okuması). 

3o,o x ıo· 
Q = 25,37 X 17,5 
Q = 435 1/sn. 

SONUÇ 

Kimyasa!l metot ile debi ölçümünde tam karışım mesafesinin tesbiti 
için ampirik formüllecin uygulanması mümkün olmayan hallerde birden 
fazla istasyondan nümune alınarak şekil lO'da gösterildiği gibi, tam ka
nşım mesafesi tayin edilebilir. 

Böylece : 

1 Debi ölçümünün doğru olarak yapılmasını mümkün kılan tam 
kanşım kesiti deneysel bir kesinlikle tayin edilınektedir, 

2 - Tesbit olunan permanent akış süresine göre minimum mik
tarda kimyasal madde - veya izotop - kullanılarak deney 
yapılması sağlanmaktadır, 

3 - Tam karışırndan emin olabilmek için enjeksiyon kesitinden lü
zumsuz yere çok uzaktaşılması ve akarsuyun ölçüme elverişli 
olmayan kısımlarına. girilınesi mahzuru önlenmektedir. 
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Foto : ı 
Bütün eııkesit boyunca enjekslyon yapılması 

Şekil : 2 
2 No. lu kesitten nUmune alınması 
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Perdeli Kum Kapam 
Vedat BAŞAK 
1nş. Y. Müh. 

D S t Araştırma. Dalresi 

ÖZET 

Kanallara giren ve gerek işletme, gerekse ziraat bakımından za
rarlı olan sürüntü maddesini dışanya atmak için «Perdeli Kum Kapa
nı:. diye isimlendirilen bir sistem geliştirilmiştir. İnşaatı çok kolay ve 
ucuz ola.n bu sistemin, sürüntü roadesini otomatik olarak tahliye et
tiği için, işletmesi de çok iktisadidir. 

Perdeli kum kapanı, kanal içerisine akım yönü ile belirli bir açıda 
yerleştirilmiş muayyen yükseklikte dikdörtgen kesitti perdeler ve bu 
perdelerin mansap ucuna yakın olarak inşa edilen bir tahliye dip sava
ğından ibarettir. Akım perde üzerinden geçerken, perde ark~ında ve 
perdeye paralel istikamette hareket eden, bir çevrinti meydana gelmek
tedir. Tabanda hareket hallinde olan iri material, perde tarafından dip 
savağa doğru yöneltilmektedir. Perde üzerinden aşan nispeten hafif da
neler ise bu vortex yardımı ile tahliyeye doğru sürüklenmektedir. Ka
naldaki debinin %5 ilA lO'u gibi az bir miktan dip savaktan tahliye 
edilmek suretiyle, sürüntü maddesinin büyük bir kısmı otomatik olarak 
kanal dışına atılmaktadır. Bu kum kapanı, kanal tabanında ve tabana 
çok yakın kısımda hareket eden material için fevkalade etkili olmak
tadır. 

En az tahliye debisi ille en fazla sürüntü maddesinin dışan atıla

bilmesi için tesisin ebatlarının ne ol~ı icap ettiği tesbit edilmiştir. Bu 
deneyler sonucu, perdenin akım yönü ile teşkil ettiği açı, a ve c me
safeleri kanaldaki su derinliğine bağlı olarak tayin edilmiştir. 

İkinci olarak hangi akım şartlarında kapanın daha etkili olduğu 
araştınlmıştır. Ellde olunan sonuçlara göre perde üzerinden geçen akım 
yavaştatıldığı nispette tesisin randımamnın arttığı tesbit edilmiştir. 

Aynca tahliye debisi oranım artırmanın randımana olumlu etki yaptığı 
görülmüştür. Fakat akımın Froude sayısını azaltmanın, tahliye debisini 
artırınaktan daha tesirli olduğu anlaşılmıştır. 

Sürüntü maddesi dane çapı değişimi de etüd edilmiştir. Sürüntü 
maddesi dane çapı arttıkça diğer hususlar aynı kalmak şartiyle randı
manın arttığı tesbit edilmiştir. 
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Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştınna Kurumu tara
fından destektenmiş olan (MAG-84/ A) sayılı araştırma projesidir. La
boratuvar çalışmaları, DSİ Araştırma Dairesi Hidrolik Model LB.bo~ 
tuvarı'nda yapılmıştır. 

ABSTRACT 

This research deals with a new system which can be called 
cScreened Sand Trap». The bed load material is retained by screens 
and rejected outside by a lateral sluice. The whole system are compos
ed by sillls which are situated on the bottom after a given angle and 
lace. At the downstream of the screens a helicoidal motion parallel to 
the screen is formed. The sluice which is situated just downstream of 
the secondary motion, can remove a great portion of the bed load along 
with a small quantity of the flow. 

In fact coarser material in motion are guided towards the sluice by 
means of screens. Finer materials which are in saltation are trans
ported by the helicoidal motion to the same Sluice. 

The tests which are performed in the laboratory are selected in 
such a way that a maximum amount of sediment be rejected by a smail 
quantity of flow. The hydraulic characteristics and design criteria of 
the sand trap are given. 

1 - GİRİŞ 

Sürüntü maddesi taşıyan akarsular üzerinde tesis olunacak prizle
rin yeri, gido duvan, priz açısı ve prizin formu, kanala mümkün mer
tebe az sürüntü maddesi girecek şekilde ayarlanmalıdır. Fakat tatbikat
ta bu husus maddi ve teknik imkansızlıklar ddlayısiyle ekseriya yerine 
getirilememektedir. Esasen alınacak bütün tedbirlere rağmen sürüntü 
maddesi girişini % 100 önlemeye de imkan yoktur. Kanala giren sedi
ment, işletme ve zirai bakımdan bir çok güçlükler doğurduğundan, 

şebekeye yayılmasını önleyici tedbirler almak gerekir. Kanala giren sü
rüntü maddesini dışarı atmak için alınabilecek tedbirlerin en önemlileri 
çökeitim havuzları ve kum kapanlandır. Kum kapanlan, çökeitim ha
vuzlanna namran inşaalı çok kolay ve ucuz tesisler olduğundan tercih 
edilirler. Aynca kum kapanlan, sürüntü maddesi tahliyesini otomatik 
olarak yaptıklanndan işletmeleri de çok iktisadidir. Kum kapanlan, 
tabanda veya tabana çok yakın hareket eden sürüntü maddeleri için 
etkili olmaktadırlar. Şimdiye kadar Vorteks Tüp Kum Kapanları için 
bir çok neşriyat yapılmıştır. Bu raporda, bilhassa ince maftzemede Vor
teks Tüp'e nazaran daha iyi randıman veren cPerdeli Kum Kapam:. di-
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ye isimlendirdiğimiz bir sistem üzerinde yapılan tecrübeler ve elde edi
len neticeler hakkında bilgi verilecektir. 

2 - TESİSİN TARİFİ VE ÇALIŞMA ŞEKI.J 

Perdeli kum kaparu, kanal içerisine akım yönü ile belirli bir açıda 
yerleştirilmiş muayyen yükseklikte dikdörtgen kesitti perdeler ve bu 
perdelerin mansap ucuna yakın olarak inşa edilen bir tahliye savağın
dan ibarettir. Tesisin şematik pian ve profili (Şekil 1) de görülmekte
dir. Bu tip kum kapanları, kanal tabanında ve tabana çok yakın kısım
da hareket halindeki materiyel için fevkalade etkili olmaktadır. Akım 
esnasında, perde arkasında ve perdeye paralel istikamette hareket eden, 
bir çevrinti meydana gelmektedir. Kanaldaki debinin % 5 rla lO'u gibi 
az bir miktarda debi dip savaktan tabliye edilmek suretiyle, sürüntü 
maddesinin büyük bir kısmı otomatik olarak kanal dı!lına atılmaktadır. 
Perdenin etkisi üç kısımda mütalaa edilebilir. 

2.1 - Perde civarında teşekkül eden türbülanslı akımın düşey hız 

bileşeni ile süspansiyon baline geçerniyecek kadar iri daneler için per
de, dip savağa tevcib edici bir rol oynamakta ve dip savakla per'de ara
sında bırakılan aralıktan geçen sürüntü maddesi tamamen tabliye edil
mektedir. 

2.2 - Perde üzerinden ~an nispeten hafif daneler ise perde arka
sında teşekkül eden belikoidal akıma kapılarak dip savak tarafına doğ
ru sürüklenmektedir. 

2.3 - Bu sistem, akım içerisinde akışkanın bir elemanı imiş gibi 
hareket eden çok ince daneler için sadece dışarıya atılan suyun bün
yesindeki sediment kadar etkili olmaktadır. 

S - DENEY TESİSLERİ VE DENEYLERİN YAPILIŞI 

3.1 - Deney Tesisleri : 

Deneyler , DSİ Ar~tırma Sitesi Hidrolik Laboratuvarı I No. lu ka
palı Model Holünde, özel olarak bu tecrübeler için inşa edilmiş bir kanal
da yapı~tır. Deney kanalı, dikdörtgen kesitli olup, 33 m. boyunda, 
0.50 m. genişliğinde, 0.60 m. yüksekliğinde ve 0.0004 eğimindedir. 

Perdeler ve tahliye savağı, kanalın girişinden 20 m. ileride yerleş
tirilmiştir. Bu kesimde kanalın her iki kenan 1 m. tıllde plexiglas'dan 
yapılmış olup, böylece perde önünde ve arkasındaki akım durumu ve sü
rüntü maddesi hareketini gözle izlemek ve badiseleri fotoğrafla tesbit 
etmek mümkün olmuştur. Fotoğraf l'de şeffaf kısım görülmektedir. 
Burada kanal içinde suyun akışı ve tabana yerleştirilrni1l perde görül
mektedir. Fotoğraf 2 ise şeffaf tahliye savağını göstermektedir. 
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Fotoğraf ı 

Fotoğraf : 2 

3.2 - Deneylerde Kullamlan Malzemeler : 

Deneyler, iki ayrı çapta plastik ve iki ayrı çapta tüf olmak üzere 
dört ayrı malzeme ile yapılmıştır. 
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Piyasadan temin edilen pl8.stikler silindir şeklinde granüler halindedir 
ve dane özgül ağırlığı w. = 1.047 t/m3 olarak tesbit edilmiştir. Granül
ler, dibe çökmelerini temin maksadiyle, kullanılmadan önce kum ile 
trete edilmişlerdir. Karışım daneleri çoğunlukla 1.68 - 3.00 mm. ara
sındaki dar bir sahada olup ortalama dane çapı D.. = 2.18 mm. dir. 

Yukarıda da izah edildiği gibi piyasadan temin edilen plastiğin dane 
formu tabiatta raslanan sürüntü maddesi danelerinden farklıdır. Halbu
ki sürüntü maddesi taşınımında az da olsa şekil faktörü bir rol oyna
maktadır. Hem daha hafif malzemeyi temsil edebilmek, hem de form 
bozukfluğunu gidermek için plastikler kırdırılarak elenmiş ve 1 mm. den 
büyük daneler ayrılmıştır. Kullanılan karışımın danelerinin çoğunluğu 
1.19 - 2.00 mm. arasında olup D.. = 1.46 mm. dir. 

h 

Q ... 
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PERDE KUM KAPANı 

ŞEMATiK PLAN VE PROFiLi 

Şekil 2 
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Ayrıca iki farklı granülometride tüf kullanılmıştır. Karışım dane
leri 1.19 - 2.38 mm. ler arasında olan ince tüfün ortalama dane çapı 
Dm = 1,72 mm. ve dane özgül ağırlığıUJ = 1.43 t / m3 dür. Karışımdaneleri 
2.00- 4.76 mm. arasında oian diğer tüfün ortalama dane çapı 

Dm = 3.20 mm. ve dane özgül ağırlığı Ul = 1.25 t / m3 dür. Kullanılan 
malzemelerin granülometri eğrileri (Şekil 3) de verilmiştir. 

3.3 - Deneyierin Yapı1ışı: 

Deneylerden elde edilen sonuçlar birbirleriyle kıyaslanarak karar 
verileceği için bütün deneylerde başlangıç şartları, ölçü ve hesap esas
larının ıaynı olması· gerekir. 

3.31 - Deneyierin Başlangıç Şartla.n : 

Tahliye vanası kapalı iken ve tabana perde yerleştirilmeden tec
rübe kanalına su verilmekte ve kanal ekseninin perdeyi kestiği nokta
da su derinliği istenilen seviyeye yükselecek şekilde kanıal mansabındaki 
kapak ayarlanmaktadır. Bilalıara perde yerine konmakta ve tahliye sa
vağı açıllarak istenilen nispette debi tahliye edilmektedir. Deney kanıa-

lına verilen debi Q, tahliye edilen debi Q, olsun - ~~ tahliye edilen debi 

nispeti olur. 

Mevcut kanalda genişlik, taban eğimi ve su derinliği sabit tutularak 
su yüzü eğimi değiştirilmek suretiyle akımın Froude sayısı 0.2 ila 0.6 
değerleri arasında değiştirilmiştir. Deneyler esnasında çalışılan debilere 
ait değerler Tabfio l'de verilmiştir. 

TABLO ı 

h Q u 
S " (m) (rn."/sn) (m/ sn) 

0.2 0.36 6'l'.65 0.38 
0.3 0.36 101.48 0.56 
0.4 0.36 13!:!.31 0.75 
0.5 0.36 169.14 0.94 
0.6 0.36 202.00 1.13 

3.32 - Sürüntü Maddesinin Verilişi : 

Dane özgül ağırlığı ve ortalama dru.ıe çapına göre muayyen hacim
deki sürüntü maddesi tabanda hareket edecek ve kanal içinde bank te
şekkül etmiyecek şekilde hangi mesafeden, ne kadar zamanda ve ne şe
kilde verilmesi icap ettiği evvelden deneylerle tesbit edilmiş ve her se-
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ferinde aynı esa.::;lar dahilinde tedricen verilmiştir. Mesela plastik kanal 
tabanından ve 5 dakikada 30 lt., tüf ise üstten ve 15 dakikada 10 lt. ve
rilmiştir. 

3.33 - Değerlendirme : 

Yukanda da izah edildiği gibi malzemenin özelliklerine uygun bir 
savak'la doygun 30 lt. lik malzeme tedricen verilmekte, dip savaktan dı
şan atılanlar ve kanalda kalanlar ayrı ayrı toplanarak yine suya doygun 
halde hacim olarak ölçülmektedir. Kanala ithal edilen malzeme hacmi 
(H), dip savaktan tahliye edilen (H,), kanalda kalan (H.) olsun. 
H = H, + H. olup dlmadığına bakılarak ölçüler kontrol edilmektedir. 

H , 
-ıl oranı bize tahliye edilen sürüntü malzemesi nispetini, yani ran-

dımanı verir. 

4 - BOYUTSAL ANALİZ : 

Sürüntü maddesinin tahliyesi problemi etüd edilirken bir çok de
ğişkenin gözönünde bulundurulması gerekir. Bunlan üç ana gurupta 
toplamak mümkündür. 

Akıma ait değişkenler : 
j., p, v, h, b , u •. Q, Q, 

Sürüntü maddesine ait değişkenler : 
D, GJ', W 

Tesise ait değişkenler : 

a , P, L, a, b, c 
Tesise ait büyüklüklerin ne ifade ettiği Şekil l 'den görülebilir. Bu de
ğişkenller arasındaki genel bağıntı 

lfı (j,, p, v, h, b, u . Q, Q,, D, GJ'; W; a; P; L; a; c) = O dır. 

D, U,., p yu tekrarlanan değişken kabul ederek 1r teoremini tatbik et
tiğimiz takdirde 

lf2 (j., 
h b sz Q _Q._ u. u. 
D ' D F ,. ' D2 u,. D2 u. -w ' -W 

P L a. c 
-- -- -- -- - O olur. 

'a, D ' D ' D D 

Bu değişkenlerden bir kısmı bilinirken diğerleri hesabedi~eceği ıçın, 
ayrıca bir kısmının neticeye tesiri çok az olduğundan, bazıları ise deney
ler esnasmda sabit kabul edildiğinden ihmal edilmiştir. 

Bu takdirde fonksiyonumuz : 

lfş ( j., 
h 

D 
S2* _ Q,_ 

!'' ' Q 
u• 
D 

a, h / p, h / a, h/b, h / c ) = O 
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şekDini alır. Dikkat edilirse bunların son dördü tesise ait büyüklüklerdir. 
İlk olarak tesise ait büyüklükler tesbit edilmiştir. Her hangi bir büyük
lük tesbit edilirken diğer üçü sabit alınmış, sadece o büyüklük değiştiri
lerek hangi halde max. randıman elde edildiği tayin edilmiştir. Bulunan 
bu değer bundan sonraki bütün deneylerde esas alınmıştır. Böylece tesise 
ait büyüklükler sıra ile tesbit edildikten sonra fonksiyon : 

( . ~ ss ~ -
'f4 J., Q./ Q, D ' F . ' w - o ) 

şeklini alır. Bu değişkenlerden ilk ikisi akıma, diğer üçü akım ve sürün
tü maddesine ait büyüklüklerdir. Burada j ,, D ve Q./Q oranını değiş
tirmek suretiyle deneyler yürütülmüştür. 

5 - MODEL İLE TABİAT ARASINDA 
BENZEŞİM : 

Laboratuvar deneyleri esnasında sürüntü maddesi olarak tabiatta 
raslanan sürüntü malzemesinden farklı çap ve yoğunlukta malzemeler 
kullanılmıştır. Deneylerden elde edilen neticelerin birbirleriyle mukayese 
edilebilmesi ayrıca sonuçlarm tatbikatta uygulanabilmesi için yoğunluk
larm eşit hale getirilmesi gerekir. Bunun için Froude Benzeşim Kanun
lanndan istifade edilecektir. 

Tabiat ve model arasmda Kj = ı olduğundan 

KGJ' . K D = K R = A 

eşitliği vardır. Halbuki 

Kp . Kv2 = KGJ' . K~ 
dir. Model ve tabiatta aynı sıvı, yani su kullanıldığından Kp = Kv = 1 
dir. O halde : 

olur. Burada: 
DT 

Ko = DM 

Ki 

- A 

ı 
- - K w' 

K Gl' 
Gl ' T 

ve = 
Gl ' M 

dir. Deneylerde kullanılan malzemenin tabiatta tekabül ettikleri dane 
çaplarını hesap edelim. 

5.1 - Kırık Pmstik : 

Modelde kullanılan plastiğin su içindeki yoğunluğu 0.047 t / m3 ol
duğundan GJ'T = 0.047. Tabiattaki sürüntü maddesinin su içindeki yo
ğunluğıı ı.65 t / m 3 olduğundan GJ\r = 1.65 dir. O haılde : 

Kw' = 1.65 
= 35.1 

0.047 



ı 
K D = --:-:=-:-:---:--

(35.ıp;s 

ı 

3.27 
DT 1.46 
DM = 3.27 = 0.446 mm. 

bulunur. 

5.2 - N ormal Pl8.stik : 

5.3 - İnoo Tüf : 

5.4: - Orta Tüf : 

DT = -~~~~ = 0.667 mm. 

K..ı' = ı.65 = 3.88 
0.425 

ı ı 
Ko = (3.88)1/ 3 1.57 

D 1.72 
T - ı.57- = 1.095 mm. 

K..ı' 
ı .65 

7.5 - = 0.220 

Ko 
1 ı 

-
(7.5)1/ 3 -

ı.954 

DT 
3.20 

= ı.638 mm. -
ı.954 

6- DENEYLER VE SONUÇLARI 

lık olarak kum kapanına ait olan büyüklükleri tesbit edebilmek için 
bir seri deney yapılmıştır. 

6.ı - Perdenin akım yönü ile teşkil ettiği a açısını tayin için ya· 
pılan deneylerio sonuçlan (Şekil 4) de çizilmiştir. Akımın Froude sayısı 
azaldıkça bütün açılar için randımanın arttığı, a açısının 45°, 50°, 55° 
leri için randımanın maksimum olduğu tesbit edilmiştir. 

6.2 - Perde yüksekliğini tayin için yapılan deneyierin sonuçlan 

(Şekil 5) tedir. _ h_ nin 7 ve 9 değerlerinde Froude sayısının her değeri 
p 

için randıman maksimumdur. h/ p nin bütün değerleri için Froude SaJ'lSl 
azaldıkça randıman artmaktadır. 

6.3 - (a) mesafesinin tayini için yapılan deney neticeleri (Şekil 6) 
dadır. (a) nın değişiminin randımana geniş ölçüde tesir etmediği, fakat 

__!!__ = 4 için randımanın maksimumdan geçtiği tesbit. edilmiştir. 
a 
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Şo k il 
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Şekil: 6 

6.4 - (c) mesafesinin tayini için yapılan deneyierin sonuçlan (Şe

kil 7) de çizilmiştir. ~ = 2 için randımanın maksimum olduğu görülür. 
c 

Bu tecrübelerle perdeli kum kapanına ait büyüklükler tesbit edilmiş 
ve mütaakıp tecrübeler esnasında bu değerler sabit tutulmak suretiyle 
akımın, Q,/Q oranının değişimi , SF sayısının artışı ve dane çapı deği
şimlerinin randımana etkisi etüd edilmiştir. 

6.5 - (Şekil 8, 9, 10, ll, 12) de muhtelif sürüntü maddesi için 
Q,/ Q ile randıman arasındaki bağıntının Froude sayısı değişimine göre 
durumu tetkik edilmiştir. Bütün bu eğrilerin müşterek karakteri tahliye 
debisi arttıkça randımanın da artmış olmasıdır. Froude sayısının küçük 
değerlerinde eğrilerin eğimi daha diktir. Aynca küçük tahliye debilerin
de randıman artışı daha süratlidir. Froude sayısı küçükken tahliye de
bisini artırmak randımana daha fazla tesir etmesine mukabil Froude sa
yısı büyüdükçe bu tesir azalmaktadır. Aynca, dane çapının büyümesi 
randımanı süratle artırmaktadır. 

6.6 - SF in randımana etkisi (Şekil 13, 14, 15, 16, 17, 18) de gös
terilmiştir. Bu eğrilerin müşterek özelliği şudur : Akımın Froude sayısı 
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azaldıkça randıman artmaktadır. Ayrıca küçük dane çaplarında bu artış 
daha süratli olmakta, dane çapı büyüdükçe eğrilerin eğimi azalmakta, 
dolayısiyle artış yavaşlamaktadır. 

7 - SONUÇ 

Deneyierin hangi esaslar dahilinde yapıldığı yukarıda izah edilmiş
tir. Yapılan deneyler bize tatbikatta uygulanabillecek neticeler vermiş
tir. Elde edilen sonuçlar analiz edilirse, proje uygulamaları için aşağı

daki esasları tavsiye etmek mümkündür. 

4.1 - Perde ve dip savağın akım yönü ile teşkil ettiği açı 45° ile 55° 
arasında seçilmelidir. 

4.2 - Perde yüksekliği, su derinlliğinin 1/ 7 ila 1/ 9'u arasında ol
malıdır. 

4.3 (a) mesafesi su derinliğinin 1/ 4'ü olmalıdır. 

4. 4 (c) mesafesi su derinliğinin yarısı alınmalıdır. 

4.5 Sürüntü madde.3i dane çapı arttıkça randıman artar. 

4.6 Q./Q oranı arttıkça randıman artmaktadır. Küçük tahliye 
debisinde randıman artışı daha süratlidir. Belirli bir tirnitten sonra tah
liyE- debisini artırmak randımana tesir etmez. Sürüntü maddesi dane 
çapı büyüdükçe bu limit küçülmektedir. 

4.7 - Akımın FrouGe sayısı azaldıkça randıman artmaktadır. Kü
çük dane çaplan için bu artış daha süratli olmaktadır. BEilirli bir dane 
çapında randımanı artırmak için tahliye debisini artırmaktansa, akımın 
Froude sayısını azaltmak daha etkili olmaktadır. 

Yukanda belirtilen proje kriterlerine uygun olarak inşa edilen per
deli kum kapanıyla, sürüntü maddesi taşıyan kanallarda asgari su sarfı 
ile azami sürüntü maddesini dışarı atmak mümkün olacaktır. 

8- ELDE EDİLEN SONUÇLARlN 
TATBİKATA UYGULANMASI · 

Sürüntü maddesi taşıyan bir kanala «Perdeli Kum Kapanı» yapıi

ması düşünüldüğü takdirde yapılacak işlemler sırasiyle şunlardır : 

8.1 - Kanal tatbikat projelerine göre Q, j, b belli iken, dip savalt 
kapalı ve perde yokmuş gibi kabul edilerek h ve SF hesap edilir. 

8.2 - Kanaldaki sürüntü maddesinden nümune alınarak granülo-

tn ~ . . . .lir D }; D. tı. p h -ı: ıı: E d D il rtalam me egnsı çızı . m = -ıoo- esap euı'....ır. ura a m e o a 

dane ça.pı gösterilmekte olup, (tı. P) elekten geçen danelerin ağırlık yüz-
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desinin (D) çapını haiz muayyen bir aralığını ifade etmektedir. İşiet
meyi yapan müesseseden, işletme için zararlı en küçük dane çapı sorula
rak öğrenilir. Bu dane çapını D ile gösterelim. 

8.3 - Akımın Froude sayısı azaldıkça, yani akım yavaşladıkça 

randımanın arttığını yukarıda gördük. O halde aynı tahliye debisinde 
daha büyük randıman elde etmek için Kum Kapanının ~ edileceği 

yerde akımı yavaŞlatmak gerekir. Bu yavaşlatma yapılırken tabanda 
yuvarlanan danelerin sükfınet haline geçmemesine de dikkat etmelidir. 
Bunu temin etmek için kanalın taşıdığı sürüntü maddesinin ortalama da
ne çapının tam harekete geçtiği kritik durumu veren formüllerden biri 
mesela Meyer - Peter ve Müller'in 

(i}.R.j 
(i}' , Dm 

0.047 

şeklindeki formülü yardımı ile asgari Froude sayısının ne olması lazım 
geldiği 

formülünden hesaplanmaiıdır. 

8.4 - Kanaldaki h su yüksekliği sabit kalacak ve (Madde 8.3) de 
bulunan SF değeri elde edilecek şekilde kanala verilmesi icap eden (b) 
genişliği hesap edilir. b > 1.5h olduğu ve bu fark çok büyük çıktığı tak
dirde mümkün mertebe b = 1.5h olacak şekilde su yüksekliği de değiş
tirilmelidir. 

8.5 - (Madde 8.4) deki esaslar dahilinde tayin olunan (h) su yük
sekliğine göre : 

8.51 - (P) Perde yüksekliği için h/ 7 ila h/ 9 arasında uygun bir 
değer seçilir. 

8.52 (a) mesafesi h / 4 olarak tesbit edilir. 

8.53 (c) mesafesi h/ 2 olarak alınır. 

8.54 a ve rp açıları 45° ila 55° arasında uygun bir değerde alınır. 

8.6 - (Madde 8.2) de tesbit edilen Dz dane çapı ve (Madde 8.3) 
de hesap edilen SF değerine bağlı olarak Şekil 8 ila Şekil 18 arasındaki 
grafikler yardımı ile önceden bir randıman kabul edilerek Q./ Q oranı
nın ne olması lazım geldiği bulunur. Q proje debisi belli o!duğu için bu
radan Q, değeri hesaplanır. 

8.7 - (Madde 8.6) da hesaplanan Q, yi (h) derinliğinde dışanya 

atabilecek ebatta bir dip savağı hesap edilir. Dip savağı yüksekliğini, 
perde yüksekliğinin iki katı civarında seçmelidir. Böylece dip savak ağız 
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ge~liği bulunmuş olur. Hesap edilen savak ağız genişliğine (e) dersek 
( c-e/ 2) > O olmasına dikkat edilmelidir. 

Yukarıdaki esaslar dahiılinde hesaplanarak inşa edilecek kum kapa
nınııı randımanı (Madde 8.6) da kabul edilenden fazla. olacaktır. Çünkü 
bu randıman D z ye göre hesaplannuştır. Dz ise normal olarak kanşım 
içinde oldukça ufak bir deneye tekabül etmektedir. Diğer bütün şartlar • 
aynı olmasına rağmen dane çapı büyüdükçe randıman artacağından, sü
rüntü maddesinin heyeti umumiyesinin dışarıya atılma nispeti daha fazla 
olacaktır. 

İlk nazarda, % 5 - 10 nispetinde de olsa bir debinin kanal dışına atıl
ması mahzur olarak görülebilir. Detaya girildiği zaman bunun zannedil
diği kadar önemli olmadığı kolaylıkla anlaşılır, çünkü nehirlerdeki sürün
tü maddesi hareketi feyezan mevsiminde en fazladır. Nehirdeki su azaı
dıkça sürüklediği materiyal da azalır. Nehir yatağı, kanala nazaran çok 
daha geniş olduğundan yataktaki su, kanal debisinin bir kaç katı merte
besine indiğinde, yatakta geniş bir alana yayıldığı için suyun sürükle
me gücü çok azallmaktadır. Bu bakımdan suda sürüntü maddesi hare
keti mevcutsa, nehirde muhakkak ihtiyaçtan fazla debi var demektir. 
Esasen mansaptaki hayvan ve köylü sulamalan bakımından nehirdeki 
suyun tamamını sulama maksadiyle kanala almak mümkün değildir. Kum 
kapanı yapılması, projelendirme safhasında nazan itibara alındığı tak
dirde prizi, ihtiyaçtan biraz fazla su alacak şekilde inşa etmek müm
kündür. Bu takdirde kanalda gerekli yıkama yapıldıktan sonra tahliye 
debisi tekrar nehire verilerek hayvan sulaması ihtiyacı karşılanabilir. 

Bundan dolayı icabında regülatör kesimindeki suyun tamamını kanala 
almak mümkündür. 

62 



İ şaret 

j 
j. 
g 
p 
V 

h 
b 
u 
u. 
Q 
Q, 
D 
Dm 

~' 

<ı> s 
w 
a 

~ 
p 
L 
a 
c 

KABUL EDİLEN İŞARETLERİN LİSTESİ 

tfade ettiği mana 

Eğim 

Enerji hattı eğimi 
Yer çekimi ivmesi 
Suyun özgül kitlesi 
Suyun kinematik viskozitesi 
Kanaldaki su derinliği 
Kanal genişliği 
Enkesitteki ortalama hız 
Sürtünme hızı 

Debi 
Tahliye debisi 
Dane çapı 
Ortalama dane çapı 
Suyun özgül ağırlığı 
Sürüntü maddesinin su içindeki özgül ağırlığı 
Sürüntü Iriaddesi dane özgül ağırlığı 
Dane çökme hızı 
Perdenin akım yönü iUe teşkil ettiği açı 
Dip savağın akım yönü ile teşkil ettiği açı 
Perde yüksekliği 
Perde uzunluğu 
Perdenin tahliye tarafındaki aralığı 
Perde ekseninin dip savak eksenine mesafesi 
Dane Reynolds sayısı 
Alnının Froude sayısı 
Dane Froude sayısı 
Model ve tabiattaki eğimler arasındaki orantı 
Model ve tabiattaki dane çapları arasındaki orantı 
Model ve tabiattaki hidrolik yarıçaplar arasındaki 
orantı 

Model ve tabiattaki su içindeki özgül ağırlıklar ara
sındaki orantı 

Kp Model ve tabiattaki sıvının özgül kitleleri arasındaki 
orantı 

Kv Model ve tabiattaki sıvının kinematik viskoziteleri 
arasındaki orantı 

.\ Model ölçeği 

Biriıni 

m/ sn2 

t.sn2 / m• 
m 2/ sn 
m 
m 
m/ sn 
m/ sn 
m 3/ sn 
m 3/ sn 
m 
m 
t / m3 

t / m8 

t/m3 
m/ sn 

m 
m 
m 
m 

DT Tabiattaki dane çapı m 
DM Modeldeki dane çapı m 
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Elektriki Benzeşim ile Toprak Barajiann 
Enkesitlerinde Ak1m Potansiyel Ağ1nm Bulunmasi 

Vatruı YAVANOGLU 
Y. Müh. 

Bu makale sayın hocam Dr. Y. Mülı. Turhan Acatay'm, bana yaptır
dığı Yüksek Mühendislik çalışmasından özetlenmiştir. 

I -GİRİŞ: 

Toprak barajlarm enkesitlerindeki akım potansiyel ağl'arı bilinir
se, barajlarm sızıntı debilerini hesaplamak mümkün olur. Akım potan
siyel ağlarının bulunması için, bir çok metotlar vardır, fakat bu me
totlar her baraja tatbik edilemediği gibi, her zaman doğru bir netice 
vermezler. Elektrik! Benzeşim Metodu ise, sınır şartları iyi tayin edil
diğinde her baraj için doğru bir netice verebileceği Teorik ve Deney
sel olarak bu makalede gösterilmeye çalışılmıştır. 

D - D ARCY KANUNU : 

İlk olarak granular maddelerin arasındaki suyun hareketi 1856'da 
Henry Darcy tarafından incelendi. Darcy, daha ziyade filtreli kum 
seddeterindeki karakteristik akımlarla ilgilendi ve tecrübelerine daya
narak gözenekli ortam içinden akan akışkanların akım kanununu keş
fetti. Darcy Kanunu şu formülle ifade edilir. 

Q = K.A.h. (l) 
L 

Burada : 

Q = Geçirimli tabakanın enkesitinden süzülen debi. 

A = Enkesit alanı (Suyun süzüldüğü alan). 

K = Gözenekli ortamın permeabilitesi. 

L = Geçirim uzunluğu. 

h = Yük kaybı. 

Bernoulli eşitliği yardımı ile bir r öper düzlemi üzerindeki toplam 
enerj i yükü veya sıvı potansiyeli aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 
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Burada: 

+ + Zı 2g 

P = Su basıncı. 

UJ = Suyun özgül ağırlığı m = p • g 
V = Akım hızı. 

g = Yerçekim ivmesi. 
z = Yükseklik. 

ı 
p , 
m 

Z, 

T 
+ 

Kum sülunu 

RÖper diiz.lemi 

Şekil ı 

(2) 

T 
A 
tD 

Gözenekli ortamlarda hız çoğu zaman düşük olduğundan, Berno
ulli denkleminde hızın gözönüne alınmaması önemli bir hata meydana 
getirmez. Bu bakımdan (2) numaralı denklemden yük kaybını şu şe

kilde ifade edilebilir. 

( Pı ) ( P2 ) h = ~ + Z ı - -UJ- + z2 · • • · • • · · · · · · (3) 
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Şu halde meydana gelen yük kaybı, kum silindir içindeki potan
siyel kaybı olarak izah edilebilir. Sürtünme direnci vasıtasiyle kay
bolan bu potansiyel ısı enerjisi olarak dağılır. Bu duruma göre yük 
kaybı silindirin eğiminden tamamen ayrıdır ve onunla ilgisi yoktur. 

Darcy Kanununu şu şekilde de ifade etmek mümkündür. 

Q = K.A. 
dh 
dL 

diğer taraftan 

olduğundan 

V= K.J 

blrlunur. Burada: 

V= __!L 
A 

V = K 
d h 

dL 

V - Ortalama akım hızı. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

J - Hidrolik eğim (Piezometre çizgisinin eğimi veya birim uzun
luğuna tekabül eden yük kaybı). 

Mustak tarafından bu hususta yapılan çalışmalardan anlaşılmak
tadır ki, Darcy Kanununun emniyetli tatbik edilebilmesi için, Rey
nolds sayısının 1 değerine tekabül eden V. kritik hızı gözönünde tu
tulmak suretiyle kanunun tatbik sınırının tayin edilmesi gerekir. Yani 
zemin içindeki akımın hızı V. değerini aşmadığı takdirde, kanunun 
tatbik limitinin tesbit edilmiş olduğu anlaşılır. O halde : 

R = V •. d (8) 
V 

d = 0.1 cm. (iri kum). 

v = 0,01 (C. G. S) (10°C civarında suyun lüsuceti) 
alacak olursak 

V. = 0,1 cm./sn. 

bulunur. 

Kum ve filtre içinde bazı haller hariç, hiç bir zaman hız bu mer
tebeye ulaşamaz. Bundan başka Darcy Kanununun sadeliği dolayısiy

le, teorik hesaplar müşkilat arzetmez ve pratikte bu kanun rahatlık

la tatbik edilebilir. 

Eğer K. = K, = Kz = K kabul edilerek formül (6) dan (u, v, w) 
bileşenleri 
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-+ 
V= ui + vj + wk 

da yerine konulursa 

bulunur. 

-+ -+ 
V = grad (Kh) 

u=~ 
ôx 

v=~ 
ôy 

w ~ 
ÔZ 

(9) 

(10) 

(ll) 

ise, yani (u, v, w) bileşenleri rp = sabit fonksiyonunun sırasiyle 

(x, y, z) nin kısmı türevlerine eşit ise, böyle hareketlere hız potansi
yelli veya ırrotasyonel hareket ismi verilir. Formill {ll) deki hız bi
leşenleri Formül (9) da yerine konu1arak 

-+ -+ 
V = grad rp 

bulunur. 

Formül (10 ve 12) den 

rp= Kh 
yazılır. 

(12) 

(13) 

Sıvılann sıkışmadığı kabul edilirse ırrotasyonel hareketler için sü
reklilik denklemi şu şekilde yazılır. 

-+ 
div (V) = 

Formül 6 ve 14'den 

V2 h = o 
Formül ll ve 14'den 

\2 \)= o 

au 
ÔX 

+ 
ÔV 

ôy + ÔW 

ÔZ 

Laplace genel differansiyeJ. denklemleri bulunur. 

= O (14) 

(15) 

(16) 

Formül 15, bize h'nin potansiyel rolünü icra etmekte olduğıınu 

ifade eder. Buna göre sıvı akımın basınçla oranblı olan bir hız potan
siyelden meydana geldiği görülür. 

m - OHM KANUNU 

Eğer bir vektör alanı bir potansiyelden türüyorsa, yani dolR.şım 
integrali yola tabi değilse 

-+ -+ 
E = grad V (17) 

yazılabilir. 
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Her hangi biçimde bir tletkenin, A noktasına gelen yük, iletkenin 
bütün kütlesi içinden geçerek B'ye varıTlar. Bu yörüngelere elektriki 
akım hatları denilir. 

Bir ds kesitinden saniyede geçen elektrik miktarı 

di = i ds (18) 
dir. 

Sürekli bir rejim kurulunca, iietkenin hiç bir bölgesinde yük birik
mesi alamıyacağından, iletkene giren ve çıkan elektrik miktarlarının 

cebirsel toplamı sıfır dıacağından 

dır. 

-+ 
Div i = 

ı 

ai. 
ax + 

-E 

+ 

o 

ai. 
az 

ı~---------dt--------~ 
b 

Şekil 2 

= O (19) 
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İki nokta arasında bir akımın husule gelmesi, bu iki nokta arasın-
-+ -+ 

da, bir V potansiyel farkının, yani bir E = grad V elektriksel ala-
nının varlığındandır. 

i akım vektörünün, kendisini doğuran E elektrik alanı doğrultu

sunda ve bununla orantılı olduğu hipotezine göre 

-+ -+ 
i = uE (20) 

yazılabilir. 

u = iletkenin cinsine bağlı bir sabitedir. 

Şekil 2a'da iletken içinde bir T, elemanter akım çizgileri borusu, 
Şekil 2b'de ise elemanter, akım çizgileri borusunun bir M M' dilimi
nin büyütülmüş şekli göriilmektedir. 

İki iletken levha arasındaki potansiyel farkı 

V = E.I (2ı) 

olduğundan M M' levhaları arasındaki potansiyel farkı şu şekilde ya
zılabilir. 

Vw - v · 
M = E.dl (22) 

i 
dl = o 

ı dl 
dl - ds O' 

T elemanter akım çizgileri borusu boyunca integral alındıkta 

Vı - V2 = dl { _ı_ ~ (23) JT O' ds 
bulunur. Burada 

konulursa 

bulunur. 

dl 
ds = r (24) 

(25) 

Vı ile V2 potansiyeli arasındaki bütün iletken ortam için 

(26) 

bulunur. 

Formül 24 den 

R = ı 
(27) 

O' s 
olduğu görülür ve formül (26) da yerine koyarsak 
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bulunur. 

I 
u.S.V 

ı 

I = lletkendeki toplam akım şiddeti. 

u = Öz iletken'lik katsayısı u = 

p Öz direnç. 
S = Enkesit alanı. 

l = Akım yolunun boyu. 

ı 

p 

V = İki nokta arasındaki voltaj farkı. 

den 

-+ + 
i = uE 

-+ -+ 
i = u grad V 

av 
i . = 11 --ax 

i, 
ôV 

= u - -ay 

i. 
av 

= u--az 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Bu i akım şiddeti bileşenlerini formüa (19) da yerine koyarsak 

(32) 

r 2V = O Laplace denkleminin verilen sınır şartlan içinde çö~
mü sınır şartları verilen iletken içindeki potansiyel yüzeylerini tarif
liyen bir fonksiyon verir. Bilindiği gibi ~ 2 'f = O Laplace denkleminin 
gözenekli bir ortamda verilen sınır şartlarında çözümü daha önce izah 
edildiği gibi e§potansiyel yüzeyllerini tarifiiyen bir fonksiyon verir. 

Görüldüğü gibi, gözenekli bir ortamda su akımını temin eden eş

potansiyel yüzeylerinin genel differansiyel denklemi ile bir iletkenden 
geçen elektrik akımını ( - ve + iyonların hareketini) temin eden eş

potansiyel yüzeylerinin genel differansiyel denklemi, aynı Laplace denk
leznlleri olduğundan hidrolikte ve elektrikteki Laplace denklemlerinin 
özdeş sınır şartlannın sağlanması halinde çözümleri özdeş eşpotansiyel 
yüzeylerini verirler. 

Eşpotansiyel yüzeyleri özdeş olduklarından bu yüzeylere dik akım 
yüzeyleri de özdeş olurlar. 
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Laplace genel differansiyel denklemlleri özdeş olduklarından bun
ların özel birer çözümleri olan Darcy kanunu ile Ohm kanunu da özdeş 
olurlar. 

Darcy kanunu 

Q 

Ohm kanunu 

I = 

K.A.h 
L 

u.S.V 
ı 

(33) 

(34} 

Şimdiye kadar yapılan incelemelerden benzerlikler madde madde 
şu şekilde yazılabilir. 

1 Debi - Akım şiddeti. 

2 Permeabilite katsayısı ,.., lietkenlik katsayısı. 
3 Yük kaybı ,.., Voltaj farkı. 
4 Eşpotansiyel yüzeyleri. 
5 Akım yüzeyleri. 

IV - AKIM EŞPOTANSİYEL AGININ BULUNMASI : 

Bunun için önce akım eşpotansiyel ağının bulunması istenen ba
rajın enkesit modellerinin hazırlanması icap eder. 

Elektriki iletkenlik yarı iletkenlerin kalınlığı ile ve kilden suyun 
sızma debisi permeabilite ile doğru orantılı olduğundan, akım eşpotansi

yel ağının elektriki benzeşim ile bulunması istenen baraj, farklı permea
biliteli kısımlardan meydana gelmiş ise, barajın enkesit modelinin hazır
lanmasında sıvı iletken kullanmak icap eder. 

Şekil 3'de Kı < K2 < K3 permeabiliteli kısımlardan meydana gel
miş bir baraj enkesit modelinin, her hangi bir kesiti görülmektedir. 

Şekil S 

Eğer baraj aynı permeabiliteli kilden inşa edilmiş ise veya çekir
dek kısmının permeabilitesi diğer kısımların permeabilitelerinden çok 
küçük ise, enkesit modellerinin hazırlanmasında yarı iletken levhalar 
kullanılması sıvı modellerin hazırlanmasına nazaran çok kdlaylıklar 

sağlar. 
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Yan iletken levhalar ile baraj enkesit modelleri şu şekilde hazır
lanabilir. Önce barajın her hangi bir enkesitinin ilk ve son akım hat
lan ile eşpotansiyel hatlan arasında kalan kısmı belli bir ölçek da
hilind~ yan iletken levhadan iki tane çıkarılır. 

Yan iletken levhalardan birinin ilk ve son eşpotansiyel hatlarına 
şerit elektrotlar yerleştirilir. İlk akım hatb üzerinde potansiyel dağı
lımı barajdaki h su yükseldiği ile doğru oranbh olduğundan, h yük
seklik farklan ile işaretlenen Mı, M2, Ma . . . noktalan eşit potansiyel 
farklan ile değişen eşpotansiyel hatlarının başlangıç noktalarını verir. 

c 

Şekil 4a _ Şeldl 4b-

Şekil 4'de görülen devrenin A, B uçlanna elektrotlar bağlandı

ğında yan iletken enkesitin bir elektriki akım eşpotansiyel ağı teşekkül 
eder. Galvonometre yardımı ile M1, M2, Ma . . . noktalanndaki potansi
yellere eşdeğer potansiyel de noktalar bulunur. Bu noktalar birleştiril
diğinde M1, M2, M3 • . • noktalanndaki potansiyeliere eşdeğer potansi
yeldeki hatlar elde edilir. 

İkinci yan iletken levhanın bu sefer ilk ve son akım batıanna şerit 
elektrotlar yerleştirilip elektrotlar A, B uçlarına bağlandığında, galvo
nometre yardımı ile akım hatlan çizilir (Elektrotların durumuna göre 
bulunanlar iki elektrot arasındaki eşpotansiyel hatlan almakla beraber 
barajın akım hatlannı temsil ederler). Çizilen bu akım hatlarından da
ha önce bulunan eşpotansiyel hatlan ile yaklaşık olarak kareler mey
dana getirenler barajın enkesiti üzerine çizilerek akım eşpotansiyel ağı, 
clektriki benzeşim ile elde edilmiş olur. 

Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi barajların özelliklerine göre 
yan iletken modeller hazırlanarak, yukanda aniabidığı şekilde Apa, 
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Almus, Demirköprü barajlannın çekirdek kısımları ile geçirimli bir ze
mine oturtulmuş geçirimsiz bir baraj albndaki akım hatlan, eşpotansiyel 
hatlan, yani akım eşpotansiyel ağı elde edilmiştir. 

··· ı'l> 

Şekil 6a - Apa Barajı eş potansiyel hatları. 

ŞekD 6b - Apa Barajı aJo.m hatlaırı. 
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Şekil 6a _ Abnus Barajı eş potansiyel hatla.n. 

Şekil 6b - Almus Barajı akım haUan. 
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Şekil 7a - Demirköprli Barajı eş potansiyill hatları. 

Şeki 7b - Demirköprü Baraji akım hatlan. 
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Şekil 1c - Demirköprü Barajı akım eş potansiyel ağı. 

Şekll 8a - Bir probleınin eş potansiyel hatlan. 
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Şekil 8b - Bil' problem1n akım hatlan. 

al~ PftOILtıo 

Şekil 8c - Bir probleınin akım eş potansiyel a~. 
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V - NETİCE 

Dört ayrı tipte bara.jın geçirimli kısımlarının her hangi bir enke
sitlerinde elektriki benzeşim metodu ile akım eşpotansiyel ağlan bu
lundu. 

Yaptığımız deneyler He bu metot sayesinde barajiann enkesitlerin
deki akım eşpotansiyel ağlarının ne kadar kolaylıkla bulunabileceği 

gösterilmiştir. 

Geçirimli zemin üzerine oturtulmuş bir beton baraj altındaki akım 

eşpotansiyel ağı ·z = + Cosh ; f (z) fonksiyonunun analitik çö

zümünden bulunabilir. 

Analitik olarak bulunan ağ ile elektrik! benzeşimle bulunan ağın 
aynı olması Elektriki Benzeşim Metodunun pratikte güvenilerek kulla
nılabileceğini gösterir. 
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Betonlarda Sülfat Korozyonu, Siilfath Zeminlerde 
Rastlanan Problemler ve Önleyici Tedbirler 

Yazan : Hayri YALÇIN 
Kimya Y. Müh. 

Yurdumuzun bir çok bölgelerinde sülfat korozyonu ile ilgili prob
lemlere sık sık raslanılmaktadır. Türkiye'de sülfata dayanıklı bir çi
mento tipinin bulunmayışı ve Portland çimentolarımızın genellikle yük
sek seviyede ttikalsiyum aluminat ihtiva etmeleri, sülfat korozyonunun 
önemini bir kat daha artırmaktadır. 

Bu yazıda, Türkiye'de sülfat korozyonunun mevzuubahis olduğu bel
li başlı bölgeler; Türkiye Portland çimentolarının sülfat korozyonu kar
şısında durumları ve alınması gerekli tedbirler hakkında bilgi verilmek
tedir. 

SYNOPSIS 

We often meet problems concerning sulfate corrosion in most 
regions of our country. 

Since there is no type of Turkish cement which is resistant to sulf
ate corrosion and since our Portland cements contain high amount of 
tricalcium aluminate, the importance of sulfate corrosion increases. 

In this article, the main regions of Turkey where sulfate corrosion 
is present, the behaviour of Turkish Portland cements under the effect 
of sulfate corrosion and the necessary cautions to be taken for this 
reason are indicated. 

Giriş: 

Sülfat etkisi ile betonun korozyona uğraması, betonun kimyasal ko
rozyonları içinde en yaygın ve dolayısiyle en tehlikeli olanıdır. Tabiatta 
alçılı zeminlere ve sülfatlı yeraltı sularına pek sık raslanılması, bu gibi 
yerlerde yapılması gereken beton imalat için büyük problemler ortaya 
çıkarmaktadır. Kimya endüstrisi artık suları, özellikle patlayıcı madde-
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ler, boya, tekstil, kağıt, gübre fabrikalan artık suları, bünyelerinde pek 
fazla sülfat ihtiva edebilirler. Bu sular beton için son derece tehlikelidir. 

D S ! yapılannın genellikle su yapılan olduğu gözönüne alınırsa, 

yapılarınuzda muhtemel sülfat korozyonunun tesbiti ve önleyici tedbir
lerin alınması son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmakta
dır. Zira sülfat korozyonu ile meydana gelen zarar ,kontrol masraflan 
ile kıyaslanamıyacak ölçüde büyük rakamlara erişmekte, bazı halde ha
yati ÖnP.mi haiz olmaktadır. 

Sülfat korozyonuna uğrayan bir betonda, satıhta yer yer çatlama
lar görülür. Çimento bağlayıcı özelliğini kaybeder. Dolayısiyle mukave
met son derece düşer. İleri derecede korozyona maruz kalmış bir betonu 
elle kazımak ve agregalarını temiz olarak çıkarmak kabildir. Bövle bir 
beton su altında aynen bir kerpiç gibi dağılır. 

Sülfat korozyonu ile dökümden hemen sonra don etkisine maruz 
kalmış betonların görünüşleri birbirlerine kısmen benzer şekildedir. Don 
etkisi daha ziyade satıhlarda parçalanma gösterdiği halde sülfat koroz
yonu sonucu betonun her yanında aynı şekilde tahribat hasıl olur. 

Türkiye'de Sülfat Korozyonu İle İlgili Problemler : 

Yurdumuzun bir çok bölgelerinde az veya çok sülfat korozyonuna 
raslamlmıştır. Bunlardan belli başlı olanları aşağıya alınmıştır. 

a - Mamasın Barajı Derivasyon Tüneli : 

1958 yılında inşa edilen bu tünelde kullanılan kum, civardaki Ki
reçlik deresinden temin edilmiştir. Kireçlik deresinden yağışlı mevsimler
de doygun halde alçı ihtiva eden su akmaktadır. Görünüş itibariyle yı
kanmış bir kum gibi temiz olan bu kurnun terkibinde yaklaşık olarak 
% 20 CaS04 . 2H20 bulunmuştur. !nşaat sırasında hiç bir olay vukubul
mamış, inşaatın tamamlanmasından sonra, tünel içinde kayalardan sı

zan drenaj sularının etkisi ile reaksiyon başlamış ve üç ay içinde yer yer 
çatlamalar ve şişmeler görülmüştür. Reaksiyon tünel betonunun ısıandı
ğı yer~erde vukubulmuş, henüz ıslak olmayan bölgeler tamamen sağlam 
kalmıştır. Buna rağmen beton inşaat tamamen sökülerek Ulwrmak ku
mu ile yeniden inşa edilmiştir. 

Aynı kum ile inşa edilmiş olan Mamasın Barajı Sitesi, Uluırmak 
köprü ayakları, su içinde olmaları sebebiyle süratle korozyona uğramış 
ve daha tabli:,·e betonu dökülmeden kendi kendine çökmüştür. 

Sülfat korozyonu bakımından enteresan olan husus 1958 yılı içinde 
aynı kum ile yapı'mış olan Mamasın Barajı site evlerinin sağlam olarak 
halen kullanılmakta oluşudur. Bu evlerin betonları üzerinde henüz sıva 
vurulmadan, beton tabaneası ile ve nümune alınarak yapılan muayene-
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de betonlarda hiç bir korozyon müşahade edilmemiştir. Yalnız, yağ

murla ısianmış olan pencere altı hatıllarında yer yer yıpranma ve hatta 
dökülmeler görülmüştür. Agregada pek fazla sülfat bulunmasına rağ
men, kuru kalmış beton korozyona maruz kalmamıştır. Betonun su ile 
temasını önleyecek tam bir izolasyon yapılması şartı ile evlerin kulla
lanılmalarında mahzur görülmemiştir. 

b - Aksaray Sol Sahil Sulaması : 

Bu kanal güzergahında muhtelif böllgelerde özellikle Y-1 kanalı 

1 + 950 km. de yeraltı suyu 1650 ppm civarında sülfat ihtiva etmekte
dir. Kanalın bu kesimlerinde yeraltı suyu drenajla kanal taban seviye
sinden aşağı düşürülerek beton kaplama yoluna gidilmiştir. Kanallarda 
halen korozyon mevcut değildir. 

Yine aynı kanalda inşaattan sonra sülfatla ilgili bazı problem
ler ortaya çıkmıştır. Ana kanalın geçmiş olduğu muhtelif sel yatakları, 
yukan havzalardan taşımış olduğu alçıyı ihtiva etmektedir. Fazla mik
tarda alçı ihtiva eden bu rüsubi zemin üzerine beton kanal kaplaması 
ve sel geçitleri inşa edilmiştir. Tesisin servise girmesinden ve kanallara 
su verilmesinden kısa bir süre sonra adı geçen bölgelerde kanalda 
60 cm. ila 120 cm. kadar bir çökme hasıl olmuş, bazı kesimlerde suyu 
taşımanın imkansız hale geldiği görülmüştür. Yapılan tetkiklerde be
tonların sağlam olduğu ve hiç bir şekilde sütfat korozyonuna maruz kal
madığı, buna karşılık kanal tabanında zeminin çökmüş olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Olay şöylece izah edilmiştir : Kanalda su akımı başladıktan s9nra, 
beton permeabilitesi sebebiyle ve kaplama derzlerinden zemine doğru vu
kubulan sızmalar, zeminde mevcut alçıyı çözmüş ve sülfat iyonları sızıntı 
suları ile yeralbna taşınmıştır. Böylece zeminde boşluklar hasıl olarak ze· 
minin çökmesine ~hep olmuştur. Fakat sülfat iyonu betonla temas im
karu bulamadığından, sülfat korozyonu reaksiyonu vukubulmamıştır. 

c - Sarayköy - Yenice Sulama Kanalı : 

Sol ana kanalın Gölemezli mevkiinde, kanal yaklaşık olarak 500 m. 
alçı taşı yataklan üzerinden geçmektedir. Tabanda yeraltı suyu yoktur. 
Kanal betonla kaplanmıştır. Kaplama betonu sülfat korozyonuna maruz 
kalmamış olup, sağlam vaziyettedir. 

Problem, Aksaray - sol sahil sulaması sol geçitlerinde raslanı'lan 

örneğe benzer şekildedir. Sulama mevsimi içinde yer yer çökmeler (de
linmeler) olmakta ve kanalın suyu birdenbire hasıl olan 1-2 metre ça
pındaki delikten tamamen boşalarak kaybolmaktadır. Sebep (b) de bah
sedilen o'layın aynıdır. Beton kaplamadan sızan sular, hemen altta duran 
ve kolay çözünebilen alçı taşlarını çözerek boşluk hasıl etmektedir. Altı 
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boşalan kanal betonu üstteki suyun basıncı ile çökmekte ve açılan delik 
kısa zamanda büyümektedir. 

Aynı kanalın 117-121 yedekleri arasında Çürüksu'dan sonraki kı
sımlarda yeraltı suyu doygun halde sülfat ihtiva etmektedir. Yeraltı su
yu seviyesi bütün mevsiı:rillerde kanal taban seviyesinin üzerinde bulun
makta, bazı hallerde kanal içinde bir metre kotuna kadar yükselmekte
dir. Bu bölgede yapılan beton kaplamalar, kanal servise girdikten sonra 
ilk iki sene içinde tamamen erimiş ve dağılmıştır. 

d - Yüreğir ovası sulama şebekesi : 

Yüreğir ovası sulama şebekesinde muhtelif kesimlerde yeraltı suyu 
fazla miktarda sülfat ihtiva etmektedir. Bu bölgede yeraltı suyunun te
mas etmiş olduğu köprü temelleri (özellikle Karaörnerli ve Zağarlı köp
rüsü) şiddetli derecede sülfat korozyonuna maruz kalmıştır. 

e - Çifteler Sulaması : 

Sakaryabaşı Regüla törü. 

Çifteler ovası sulamasını temin maksadiyle Sakarya başına yapıl
ması düşünülen ilk regülatör yerinde ve ana kanalın mutasavver güzer
gahında yeraltı suyunun doygun halde kalsiyum sülfat ve fazla miktar
da hidrojen sülfür ihtiva etmiş dlduğu tesbit edilmiştir. 

Çeşitli mahzurların ortaya çıktığı bu inşaatın yeri değiştirilmiştir. 

f - Manavgat - Ulualan - Mus Sulaması: 

Yeraltı suyu fazla miktarda sülfat ihtiva etmektedir. Kanal beton
la kaplanmıştır. Bazı mevsimlerde yeraltı suyu kanal taban seviyesinin 
üstüne çıkmaktadır. Özellikle taban betonunda parçalanma başlamıştır. 

Yukanda verilen örneklere münferit olarak rasianılan daha pek çok
lan katılabilir. Genellikle sulama yapılan ve fakat yeteri seviyede dre
naj yapılaınıyan ovalarımızda yeraltı suyu beton yapılada temas edecek 
kadar yükselmektedir. Buharlaşma sebebiyle esasen tuzlu olan bu sular 
sülfat korozyonu bakımından son derece tehlikeli olmaktadır. 

Beton + Sülfat Reaksiyonu : 

Beton inaktif agrega ile hidratize olmuş klinker bileşiklerinden mey
dana gelen heterojen bir kanşım alarak kabul edilebilir. Sülfatla reaksi
yona giren, beton içinde bağlayıcı rolü oynayan klinker bileşikleridir. 

Klinker bileşikleri ile sülfat arasındaki reaksiyona geçmeden önce 
klinker bileşikleri hakkında kısaca bilgi vermekte fayda vardır. 
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oksitleridir. Bu oksitler kabaca kalker ile kilin kanştınlması ile temin 
edilirler. Yüksek sıcaklıklarda pişirilen bu kanşımda adı geçen oksitler 
çeşitli klinker bileşenlerini vermek üzere birleşirler. Partiand çimentosu 
klinkeri içinde bulunan ana bileşenler şunlardır. 

Trikalsiyum Silikat 

Dikalsiyum Silikat 

Ttikalsiyum Aluminat 

Tetrakalsiyum Alumina Ferrit 

(3Ca0.Si02) = CaS 

(2CaO.Si02) = C2S 

(3Ca0.Al20 s) = CaA 

(4CaO.A120 s.Fe20 s) = C.AF 

Bu bileşenlerden her birinin az veya çok bulunuşu Portiand çimen
tosunun muhtelif özelliklerine etki yapar. Portland çimentolan klinker 
terkipierine bağlı olarak muhte1if tipiere ayrılabilir. Partiand çimento
lannı en geniş şekilde tipiere ayınnış olan Amerikan Portland çimento 
tipleri Çizelge I'de verilmektedir. 

Çizelge I. - A.S.T.M. Portl.and Çimento Tipieri (*) 

Çimento 
KHnkerin minera loji k terklbi, o/o olarak 

tipi 
cas c2s C8A C

4
AF CaS04 

Serbest M gO Kızdır-

Ca O makaybı 
------

Tip I 49 25 12 8 2,9 0,8 2,4 1.2 

Tıp n 46 29 6 12 2,8 0,6 3,0 ı. o 
Tlpill 56 15 12 8 3,9 1,3 2,6 1,9 

Tip IV 30 46 5 13 2,9 0,3 2,7 1,0 

Tip V 43 36 4 12 2, 7 0,4 1,6 1,0 

( * ) Concrete Manual, seventh edition, 1966, p. 50. 

Çimento fabrikalarında, hammadde hamur terkibinde yapılan ayar
lamalar ile istenilen tip çimentonun ima'l edilmesi kabildir. Özellikle CaA 
yüzdesi tamamen Fe20 a/ Al20 3 oranına bağlıdır. Yani çimento hamuru
na, mesela düşük tenörlü hematit minerali kaWmak suretiyle klinker 
terkibindeki trikalsiyum aluminat yüzdesini istenilen değere kadar dü
şürebilmek kabil olmaktadır. 

Türk Standartlannda Portland çimentolan klinker terkibine göre 
değil, mukavemet değerleri esas almarak tipiere aynlmıştır. TS-19 Stan
dardmda üç tip Partiand çimentosu verilmektedir. Bunlar normal Port
land çimentosu (NPÇ-350) , yüksek dayanımlı Partiand çimentosu (YPÇ-
500) ve ilk dayanımı yüksek Portland çimentosu (İPÇ-000) tipleridir. 
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TS-19'da bu tipierin her birinin klinker terkip'leri hakkında her hangi 
bir kayıtlayıcı hüküm mevcut değildir. Her çimentonun klinker terkibi 

Çizelge ll. - Türkiye Portland Çimentolan Klinker Terkipleri (*) 

Çimento 
Klinkerin mineralojik terkibi, % olarak 

fabrikası 
C

4
AF caso. 

Serbest Kızdırma Yaklaşık 
c ss c 2s C3A 

Ca O 
M gO 

kaybı tıip ----
Afyon 52 21 10 7 2,'9 0,4 3,1 2,2 I 

Ankara 41 32 8 ll 2,0 0,5 2,6 1,9 II 

Balıkesir 41 29 ll 10 2,5 0,4 2,7 1,4 I 

Çorum 52 16 9 15 2,8 0,2 1,2 1,4 m 

Çukurova 50 21 10 ll 3,1 0,1 2,3 1,1 I 

D anca 56 23 8 7 2,1 0,2 1,5 1,1 II 

ElAzıg 46 24 14 9 2,6 0,1 3,3 0,8 I 

Esldşehir 150 21 12 10 2,6 0,1 2,1 1,4 I 

G. Antep 51 17 13 12 2,6 0,3 1,8 1,3 m 

!zmir 62 13 ll 7 2,0 0,1 2,6 1,0 m 

Pınarhlsar 21 4.6 15 7 2,9 0,5 4,8 2,2 IV 

sıvas 44 27 ll 10 3,0 0,4 1,5 1,3 I 

Zeytin-
burnu 27 43 15 6 2,,2 0,1 3,9 1,3 IV 

( •) D S t Araştırma. Dalresi Raporları . 

standartta istenilen mukavemet değerini sağlamak şartiyle serbest bıra
kılmaktadır. Esasen yurdumuzda halen yalnızca NPÇ-350 imal edilmek
tedir. Bu tip çimento Amerikan tip I çimentosuna karşı gelmektedir. 
Ancak muhtelif fabrikalarımızda imal edilen NPÇ-350 çimentosu zaman 
zaman diğer tipiere de yakınlık göstermektedir. 13 muhtelif fabrikanın 
1961 yılı imalatının D St laboratuvarında yapılan analizlerine göre klin
ker terkipleri ve yaklaşık tipleri Çizelge II'de verilmektedir. 

Çizelge II'nin tetkikinden aırlaşılacağı üzere Türkiye Normal Port
land Çimentolan genellikle Tip I olmak üzere muhtelif tipiere yakın 
terkip göstermektedir. Ancak bu terkipler tesadüfen gerçekleşmiş oldu
ğundan, sabit bir seyir takip etmeyip, kısa zaman içinde değişmesi muh
temeldir. Bazı fabrikalar üzerinde yapmış olduğumuz muayeneler bu du-
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rumu teyid eder mahiyettedir. Buna rağmen eğer fabrika hammadde ya
taktan değişmiyor ise, klinker terkibinin de belirli Slilll"lar içinde sabit 
kaldığı görülmektedir. Nitekim Ankara Çimento Fabrikasının imal etmiş 
olduğu çimentolarm klinker terkibi son beş sene içinde çok cüzi değiş
meler göstermiştir. 

ÇizeJge m. - Ankara Çimento Fabıikasmın Yıllara Göre 
Klinker Terkibi (*) 

!maldt % % % % Yakla§ık 

yılı c ss c 2s C8A C
4
AF tip 

1962 42 36 4 14 Tip n 
1963 26 47 6 14 Tip IV 

1964 30 44 4 14 Tip IV 

1965 50 21 4 16 Tip n 
1966 219 43 3 16 Tip IV 

( • ) Araııtırma Dairesi Rapor lan. 

Sülfat Korozyonunun Fiziko-Kimyasal Durumu: 

Klinker bileşiklerinden yallnız ttikalsiyum aluminat (C8A) sülfatla 
reaksiyona girer. Sülfat korozyonunun temelini teşkil eden bu reaksiyon 
şudur: 

Ttikalsiyum 
Aluminat 

Kalsiyum 
Sülfat 

Su Trikalsiyuın Sülfo Aluminat 

Ttikalsiyum sülfo aluminat bünyesinde 30 mol su tutmuş olduğun
den % 228 oranında bir hacim genleşmesine sebep olur. Betonun çat
[aması, parçalanması, mukavemetinin azalması esas itibariyle bu gen
leşme sonucu meydana gelir. 

Yukarıda denklemi verilmiş olan reaksiyon incelendiği zaman görü
lür ki, sülfat korozyonunun vukubulması için mutlaka suya ihtiyaç var
dır. Kuru bir zeminde veya kuru bir betonda bu reaksiyonun cereyan 
etmesine imkan yoktur. Bu reaksiyon katı-sıvı fazlan arasında cereyan 
eden tipik bir heterojen reaksiyondur. Bu sebeple reaksiyon hızı ve mik
tarı çeşitli faktörlere bağlıdır. Sülfatın tabiatta bulunuş şekli ve beton 
bünyesine nüfuzu en önemli faktördür. 
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Sülfata tabiatta en çok allçı-taşı CaS0~.2H20 şeklinde raslanılır. Alçı 
taşı beyaz, kalkere benzer kristallerden meydana gelmiş taşlardır. Yur
dumuzun bir çok yerlerinde özellikle Orta Anadolu'da geniş alçı taşı ya
takları mevcuttur. Bir çok yerlerde, camımsı, mikayı andırır kristal jips 
minerallerine de raslamak kabildir. Kalsiyum sülfatın tabiatta bulunan 
diğer bir §ekli de anidrit mineralidir. 

Alçı taşı suda çok kolay çözünebilir. Normal sıcaklıkta litrede 2 gr. 
alçı çözeltiye geçebilir. Çözünürlük sıcaklıkla değişiklik gösterir. 

Sülfat iyonu beton bünyesine şu iki yolla girebilir. 

a - Karışım suyunda çözünmüş olarak veya agrega içinde mineral 
halde bulunup, imalat sırasında beton bünyesine girmiş olabilir, 

b - Beton sertleştikten sonra temas sularından ozmoz ve kapilari
te yoluyla beton bünyesine girebilir. 

Şimdi bu iki durumu ayrı ayrı inceliyelim. 

a - Beton karışım suları miktar itibariyle az olduğundan (Bir met
reküp beton için 150-200 litre) karışım suyu ile beton bün
yesine giren sülfat büyük tehlike yaratmaz. Buna rağmen be
ton karışım sularının fazla miktarda sülfat ihtiva etmesi arzu 
edilmez. Kesin bir limit değer verilmemekle beraber yapılan 
deneylerde litrede 5 gram sülfat ihtiva eden karışım sularının 
beton mukavemetini ortalama % 4 kadar düşürdükleri, litrede 
10 gram sülfat ihtiva eden karışım sularının ise beton muka
vemetini % 10 kadar düşürdüğü tesbit edilmiştir. 

Tabiatta rasianılan su~arda en çok 2 gr/ lt kalsiyum sülfat bu
lunduğu gözönüne alınırsa, doygun alçı çözeltilerinin karışım 
suyu olarak kullanılmaları halinde bile çok az mukavemet 
kayıpları olacaktır. 

Alçılı su1arın aktığı sel ve dere yataklarından alınan agrega
lar çeşitli şekilde kalsiyum sülfat mineralleri ihtiva edebilir
ler. Böyle bir agrega ile imal edilmiş beton su ile temas ettiği 
an sülfat korozyonu vukubulur. Korozyonun miktarı agrega
nm ihtiva ettiği sülfat miktarı ile orantılıdır. 

b - Sertleşmiş bir betonla temas eden sularda mevcut sülfat iyo
nu, betonun permeabilite, kapilarite ve porozite özelliklerine 
bağlı kalarak beton bünyesine girer. Betonun kalitesi ve fiziki 
durumu, suyun temas şekli çok değişik olacağından, bütün 
halleri kapsayan genel bir kaide veya hüküm verilemez. 

Beton temas sulları ile betonun korozyona uğraması aşağıdaki fak
törlere bağlıdır. 
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1 Temas suyunda sülfat konsantrasyonu, 
2 Beton cinsi, yapısı, dozajı, 
3 Çimento cinsi, 
4 Temas suyunun etkime süresi ve temas şekli. 

1 Temas suyunda sülfat konsantrayonu : 

Sülfat konantrasyonu arttıkça korozyon artar. Ancak korozyon 
konsantrasyonla doğru orantılı olarak artmaz. Yani mesela, sülfat kon
santrasyonu beş defa artınca korozyon beş defa artmaz. Beş defadan 
çok daha az korozyon vukubulur. Yapılan deneyler göstermiştir ki, lit
resinde bir gram sodyum sülfat bulunan bir su betonu, litresinde 50 gr. 
sodyum sülfat ihtiva eden bir çözeltiden az bir zaman farkı ile parça
larunaktadır. Çünkü beton, sülfatı kapilarite ve ozmoz olaylan sonucu 
durmadan emerek, bünyesindeki boşluklarda birikmesini sağlamaktadır. 
Özellikle akarsutarla temas eden betonlar, çok seyreltik sülfat iyonu ilı
tiva eden sulardan bile bünyesine sülfat alabilir. Dolayısiyle o su artık 
yüksek konsantrasyonlll bir sülfat çözeltisi gibi etki gösterir. 

Bu durum, diğer fiziksel olaylar gözönüne alınmadan, sülfatlı te
mas sulannın betona zararlı olduklan konsantrasyon limiti verilmesinin 
hatalı olacağını gösterir. Gerçekten, hangi konsantrasyondaki sülfatın 

temas halinde beton için zararlı olduğuna dair genel bir hüküm vermek 
doğru değildir. Bu konuda literatürde değişik değerlere ra.slanmaktadır. 
Bazı halde şartlı tirnitler kabul edilmiştir. Bureau of Reelamation tara
fından kabul edilen limit değerler çizelge IV'de verilmektedir. 

Çizelge IV. - Su ve Toprak İçinde Bulunan Sülfatın 
Beton n zerine Tesiri (.) 

Toprakla sülfat yüzdesi Suda sülfat miktarı 
Sülfat korozyonu derecesi 

(SO 
4

) olarak ppm (S0
4

) olarak 

Zararsız o,o- 0,1 0- 150 

Tesirli 0,1- 0,2 150- 1000 

Orta derecede tesirli 0,2- 0,50 1000 - 2000 

Şiddetli korozyon 0,50 den büyük ' 2000 den yukarı 

(*) Concrete Manuai. Seventh Editlon, 1966, p . 12. 

Bu tabloda verilen limit değerler genel ve bütün hallerde geçerli 
değildir. Her bir yapının özel durumu gözönüne alınarak sülfat koroz
yonu bakımından ayrıca hüküm vermek gerekir. 
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2 - Beton cinsi, yapısı, dozajı : 

Yukanda bahsedilmiş olduğu üzere süUfat korozyonu reaksiyonunun 
vukubulması için her şeyden evvel su içinde çözünmüş bulunan sülfat 
iyonlannın beton bünyesine girmesi şarttır. Temas sulannın beton bün
yesine girmesi (nüfuziyeti) beton yapısı ve kampasitesi ile ilgilidir. 

Beton boşluklannın mümkün olduğu kadar azaltılması (kompakt 
beton imali) sülfat korozyonunu önlemek veya hiç olmazsa tesirini azalt
mak bakımından en etkili yoldur. Bunu sağlamak için, ileride bahsedil&
ceği üzere beton imali sırasında muhtelif tedbirler alınabilir. 

Sülfatlı su ile temas eden betonun yüzey kitle oranı da sülfat ko
rozyonu bakımından önem!li rolü olan bir faktördür. Bu oran küçüldükçe 
tesir azalır. 

Çimento dozajı yüksek olan betonlar daha kompakt olmalan sebe
biyie sülfatlı sulan bünyelerine almaları güçtür. Bunun dışında, yüksek 
dozajlı betonlar yüksek mukavemet göstermeleri sebebiyle, korozyon 
sonucu hS.sıl olan gerilmelere karşı daha dayanık!lıdırlar. 

3 - Çimento cinsi : 

Çimento klinker bileşiklerinden sülfatla reaksiyona girebilen yalnız 
trikalsiyum aluminattır. Hal böyle olunca Portland çimentolarını ihtiva 
ettikleri trikalsiyum alluroinat miktannın tesbiti ile muhtemel korozyon 
derecesi hakkında fikir edinmek kabildir. Yapılan deneyler bu durumu 
teyid eder sonuçlar vermiştir. Trikalsiyum aluminat yüzdesi düşük olan 
Portland çimentolan, sülfat çözeltileri içinde bekletildiklerinde koroz
yona karşı daha fazla dayanıklılık göstermi~lerdir. 

Yurdumuzda sülfata dayanıklı olan özel bir çimento tipi imal edil
memektedir. Buna rağmen sülfat korozyonunun mevzuubahis olduğu 
muhtelif bölgelerimizden, zaman zaman sülfat korozyonundan korunmak 
için hangi çimentonun kullanılmasının uygun olduğu laboratuvanmıza 

soruJmaktadır. Bu taleplere olumlu veya olumsuz bir cevap bulmak üzere 
Türkiye Porttand çimentolarının sülfat korozyonuna karşı dayanıklı

lıklarını ölçmek için bir seri çalışma yapılmıştır. 

Türkiye çimento fabrikalarının 13 tanesinden nümuneler getirtil
miş ve aşağıdaki şekilde sülfat korozyonuna tabi tutulmuşlardır. 

Nümuneler aynı bir dere kumu kullanılarak, 1/ 3 çimento/kum ora
nında ve normaJ kıvamda hazırlanmıştır. Nümuneler ilk 24 saat doygun 
rutubet ortamında tutulmuşlar, daha sonra kalıptan çıkanlarak su içine 
alınmışlardır. 

Sülfat, kanşım suyu içine MgSO. olarak kaWmıştır. Dört seri nü
mune hazırlanmış, birincilerine hiç sülfat katılmadan şahit nümune ola-
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rak muhafaza edilmiştir. Diğerlerine sıray:Ia çimento ağırlığının % 2, 
% 5 ve % 10'u oranında sülfat iyonu karşı gelecek şekilde MgSO. ka
tılmıştır. 

Su içinde muhafaza edilen nümunelerin 28 gün, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 
6 ay, 9 ay ve 12 ay sonlarında mukavemetleri ölçülmüştür. Sülfat ihtiva 
eden nümunelerin 28 gün sonunda bile çok fazla mukavemet kaybettik
leri görülmüştür. 

Çizelge V'de her çimentonun 28 gün ve bir sene sonunda mukavemet 
değerleri verilmektedir. 

Çizelge V. - Muhtelif Yüzdelerıle Sülfat İhtiva. Eden 
Harç Nümunelerinin 28 Gün ve 12 Ay Sonunda ölçülen 

Mukavemet Değerleri 

Kg/ cm2 olarak mukavemet değerleri 
Çimento 

Yaş Sülfat iliive Sülfat Sülfat Sülfat cinsi edilmemiş - -=%2 --=%5 ---=%10 
nümuneler Çimento Çimento Çimento 

Afyon 28 gün 400 367 210 79 
12 ay 560 489 338 94 

Ankara 28 gün 380 334 189 56 
12 ay 601 546 389 71 

Balıkesir 
28 gün 509 333 137 66 
12 ay 715 599 441 56 

Çorum 28 gün 521 468 263 68 
12 ay 708 668 462 143 

Çukurova 28 gün 451 355 145 45 
12 ay 692 590 402 82 

Darıca 
28 gün 438 328 207 63 
12 ay 670 602 456 80 

Ela.z1ğ 
28 gün 324 265 138 o 
12 ay 615 513 ı 321 o 

Eskiıjehir 
28 gün 442 368 212 39 
12 ay 594 502 365 68 

Gaziantep 28 gün 500 424 186 30 
12 ay 767 567 371 45 

İzmir 28 gün 460 374 194 42 
12 ay 640 550 363 65 

Pınarhlsar 
28 gün 453 352 230 25 
12 ay 697 520 366 o 

Sivas 28 gün 474 396 171 33 
12 ay 630 530 337 50 

Zeytinburnu 28 gün 460 006 230 o 
12 ay 693 542 353 o 

93 



Aynı çimentolann klinker terkipleri Çizelge II'de verilmişti. Trikal
siyum aluminat değeri ile süflat korozyonu arasında bir bağıntı bulmak 
lizere korozyon deneyine tabi tutulmuş olan Portland çimentolarını tn
kalsiyum aluminat yüzdelerine göre üç guruba ayırmak kabildir. 

Çizelge VI. - Ttikalsiyum Aluminat Yüzdelerine Göre 
Türkiye Portland Çimentolannın Sınıftandmiması 

GURUP ı GURUP 2 GURUP 3 
c1,A yüzdesi C

3
A yüzdesi C3A yüzdesi 

8 - ıo ll- ıı ıs - ı5 

Afyon 
Ankara Balıkesir Elllzıg 

Çukurova Eskişehir Gaziantep 
Çorum İzmir Pınarhisar 

D arı ca Sivas Zeytinburnu 

Bu çimentoların alilfat korozyonları karşısındaki durum.J.an Çizel
ge VII'de verilmektedir. 

Çizelge VD. - Muhtelif Çiınentolann Sülfat Korozyonu Sebebiyle 
12 Ay Sonundald Mukavemet Kayıplan 

ı2 aylık normal mu-

Normal şartlar kavemetin yüzdesi ola-

Çizelge VI ya altında ı2 aylık rak mukavemetler 

göre grubu 
Çimento cinsi 

mukavemet 
kg/ cm2 so. 

% 2 
S0

4 %5 
Çimento Çimento 

Afyon 560 87 60 
Ankara 601 9ı 65 

ı Çorum 708 94 65 
Çukurova 692 85 58 
D arı ca 670 90 60 

BalLkesir 715 84 62 

2 Eskişehir 594 84 6ı 

İzmir 640 86 57 
Sivas 630 84 54: 

Eiazıg. 615 83 52 

3 Gaziantep 767 74: 48 
Pınarhisar 697 75 52 
Zeytinburnu 673 78 52 

Görüldüğü üzere her bir çimentonun slilfat korozyonuna karşı da
yanıklılıkları, ihtiva ettikleri trikalsiyum a lüminat ylizdesine göre de
ğişmektedir. Gerek Tiirk Portland çimentolarının trikalsiyum alüminat 
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miktarlannın birbirine çok yakın oluşu ve gerekse tatbik etmiş oidu
ğumuz deney metodunun mükemmel olmayışı, elde edilen sonuçlarm 
değerlendirilmesini güçleştirmiştir. 

Muhtelif çimentolarm sülfat korozyonu bakımından birbirleriyle kı

yaslanması için daha uygun bir metot ANSTE'IT, M. CHAPELLE ve 
M. BLONDİAU metotlandır. Electricite de France'ın beton Iaboratu
varlarında altı ayrı çimento bu metotlara göre sülfat koroıyonuna tabi 
tutulmuşlardır. Deney sonunda betonlarda hasıl olan şişmeler tesbit 
edilmiş ve ULYSSE fabrikasında imal edilen yüksek fınn cüruf çimen
tosunun sülfat koroıyonuna en dayanıklı olduğu anlaşılmıştır. Diğer bazı 
yüksek fırın çimentolarının sülfata karşı dayanıksız olduklan görülmüş 
ve bunun cürufun kimyasa~ terkibinden ileri gelmiş olduğu iddia edil
miştir. 

ANSTE'IT deneyinin prensibi şöyledir (*). Yalnız çimento kulla
mlarak plastik bir hamur yapılır. En az yedi gün sertleşrneğe bırakılır. 
Daha uzun süre bekletmek daha iyi sonuçlar verir. Nümune briketler 
kurutulur, cm2 de 900 delikli elekten tamamen geçecek şekilde öğütülür. 
Ağırlığının yarısı kadar saf kalsiyum sülfat ile kanştırılır. Karışım be
raberce yeniden öğütülür. Karışıma, sıkışmasını temin etmek üzere op
timum rutubet yüzdesine kadar su verilir. Islak haldeki bu karışım 
5-10 kg/ cm2 basınç altında yeniden küp haline getirilir. Bu küpler 
doygun rutubette bir oda içinde muhafaza edilir. Çimento ile sülfat ara
sında reaksiyon başlayınca, küplerde şişme görülür. Şişme, uzunluğun 

% 25'i kadar olabilir. Muhtelif çimentoların zamana göre şişme mik
tarlan bir grafik üzerine işlenir. 

Çimentolar sülfat koroıyonuna dayanıklı oluşlan bakımından ge-
nellikle aşağıdaki şekilde sıralanmaktadırlar : 

Süper sülfat çimentosu (Ciment metalurgique sursulphate. Bu 
çimento üzerine sülfatın hiç bir tesiri yoktur. 

Yüksek fırın cüruf çimentosu (70 cüruf/ 30 klinker), 
Letiyeli çimentolar (30 cüruf/ 70 klinker), 
Puzzolanlı çimentolar (Uçucu küllü veya traslı) , 

Portland çimentoları. 

Görülüyor ki sülfat korozyonu karşısında en dayanıksız çimentolar 
Partiand çimentolarıdır. Buna rağmen klinker terkibinde mevcut tri
kalsiyum aluminat yüzdeleri kontrol altına alınarak sülfata dayanıklı 

çimento elde etmek kabil olmaktadır. ASTM tip II ve tip V Portland 
çimentoları sülfat koroıyonuna dayanıklı çirnentolardır. 

(•) Di~er iki metot ANSTETT metodunun tAdil edilmi§ §eklidir. 
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4 - Temas suyunun etkime süresi ve şekli : 

Sertleşmiş bir betona suyun teması çok değişik şekillerde olabilir. 
Muhtelif şekillere ait tipik örnekleri burada ayrı ayrı inceliyelim. 

Durgun sular : 

Sülfat konsantrasyonu yüksek olsa bile durgun suların beton üzerine 
korozif etkileri nispeten azdır. Beton sathının yakınında veya civarında 
bulunan sülfat iyonlarının her hangi bir polar tesir olmadan difüzyon 
yoluyla hareket ederek beton sathına kadar gelmesi ve böylece devamlı 
iyon taşınması son derece güçtür. 

Yeratlı sularında suyun içinde hareket edeceği zeminin yapısı da son 
derece önemlidir. Zeminin cinsi, permeabilitesi, bozulmuş veya bozulma
nuş zemin oluşu süflat korozyonuna doğrudan etki yapar. 

Akar sular: 

Akar sular durmadan sülfat iyonu taşırlar. Dolayısıyla sonsuz sül
fat kaynağını haizdirler. Bir fikir vermek üzere, 150 ppm süflat ihtiva 
eden bir suyun, 1 m3 / sn. lik bir debi ile aktığını düşünürsek, bir gün so
nunda su ile birlikte yaklaşık olarak 12,5 ton sülfat iyonu taşınmış ola
caktır. Akarsular ile temas eden betonlar cıvarlarında daima taze sülfat 
iyonu bulabilirler. Bu hal korozyon için lehte bir faktördür. 

Alternatif bir şekilde ısıanan ve kuruyan betonlar : 

Su seviyesinin zaman zaman değişmesi sebebiyle, beton temas sathı
nın alternatif bir şekilde ıslanıp sonra tekrar buharlaşarak kuruması 

korozyonu şiddetlendicici olarak rol oynar. 

Isianma peryodunda beton boşlukianna dolan su, bilalıara kuruma 
esnasında suyunu kaybederek kapiler boşluklannda tuz birikimini sağlı
yacaktır. Bu hal korozyon için en uygun bir ortamdır. Bu gibi hallerde 
çok düşük sülfat konsantrasyonu olan sular bile betona korozif etki gös
terebilirler. 

Mekanik etkenlerle beraber korozyona maruz kalan betonlar : 

Suların beton üzerine büyük bir basınçla etkilediği yerlerde sülfat 
korozyonu daha şiddetle cereyan edebilir. Basınç altında ozmoz olaylany
la beton boşluklarına suyun nüfuziyeti artacaktır. Böylece korozyon için 
daha müsait bir ortam hasıl olur. 

Sülfatlı sular, beton üzerine çarpma ve aşınma gibi mekanik kuvvet
lerle birlikte etkime yaparsa, korozyon daha çabuk ve şiddetli olarak vu
kubulur. 
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İklinı şartlannın sülfat korozyonuna etkisi : 

Gerek suyun ve gerekse betonun sıcaklığının yüksek ol~, koraz
yon reaksiyonunun hızının artmasına sebep olur. Sıcaklık etkisiyle ka
pilarite, ozmoz ve efloresans alıayları daha süratle cereyan eder. Bütün 
bunlar sülfat korozyonunun şiddetlenmesine sebep teşkil ederler. 

Don dlayı sülfat korozyonu ile paralel tesir gösterir. Beton boşluk
ları içinde suyun donması sonucu ha.sıl olan genleşme % 8 kadardır 

(Dbu• = 0,917 gr/ cm3 ) . Müteaddit defalar donan ve çözülen betonlarda 
sülfat korozyonu daha çabuk parçalanma hasıl edebilir. 

Diğer tuzlar ve satıh şartları : 

Su içinde umumiyetle diğer tuzların da bulunuşu beton sathında ve 
kapllerler içinde muhtelü ı:eaksiyon!lara sebep olur. 

Beton bünyesinde daima klinker bileşiklerinin hidroliz mahsulü kal
siyum hidroksit mevcuttur. Kalevi özellik gösteren sularda veya satıhta 
hasıl olan buharlaşma ve havanın karbondioksidinin etkimesi sonucu 
kalsiyum karbonat çöketmesi vukubulur. Beton satıhlarında hasıi olan 
bu kalker tabakası sillfattı suların beton bünyesine girmesini önleyici 
olarak rol oynar. 

Beton satıhlarında hasıl olan silikajeller veya diğer geçirimsiz hid
rosilikatlar beton için tam bir koruyucu tabaka teşkil eder. 

Sillfat iyonu dışında betonda korozyona sebep olan diğer bileşikle
rin de mevcudiyeti (karbonik asit gibi) sülfat korozyonunun şiddetlen
mesine yardımcı olur. 

Önleyici Tedbirler : 

Sülfat korozyonu temel reaksiyon denklemini gözönüne alalım. 

3 CaO.AlzOa + 3 CaS04 + 30 HıO + 3 CaO.Alı03 . 3 CaS04.30H20 

Trikalsiyum 
aluminat 

Kalsiyum 
sülfat 

Su Trikalsiyum Sülfo aluminat 

Bu reaksiyonun cereyanının önlenmesi için teorik olarak denkilemin 
sol tarafında bulunan her hangi bir elemanın ortamdan uzaklaştırılması 
kafidir. Probleme bu açıdan bakınca önleyici tedbir olarak aşağıdaki üç 
ana faktör ortaya çıkar. 

1 - Trikalsiyum Aluminat Faktörü: 

Yukarıda bahsedilmiş olduğu gibi, Partiand çimentoları klinker ter
kiplerinde daima az çok trikalsiyum aluminat mevcuttur. Türkiye Port
land çimentolarında bu miktar % 8 - 16 arasında değişmektedir. Dola
yısiyle hemen hepsi sülfat korozyonuna karşı dayanıksızdır. 
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Sülfat korozyonundan korunmak için, terkibinde trikalsiyum alumi
nat yüzdesi düşük olan çimento kullanılması en önde gelen tedbirlerden 
biridir. Yurdumuzda böyle bir çimento tipi henüz imal edilmediğine 

göre (•), uygun çimento tipinin sağlanması ancak, mevcut portland çi
mentolarının klinker terkiplerinin analiz edilmesi ve trikalsiyum alumi
nat yüzdelerinin tesbit edilmesi ile kabil olabilir. 

Çimento fabrikalanmız belli bir miktardan fazlası için, özel anlaş
malarla Tip II çimentosu imal etmektedirler. Nitekim G€nel Müdürlü
ğümüz, Gökçekaya Baraj inşaatında kullanılmak üzere Myon Çimento 
Fabrikasına Tip II çimentosu imal ettirmektedir. Bu fabrikanın imal et
miş olduğu ilk 2000 ton tip II çimentosunun yapılan muayenesinde ASTM 
norınlarına tamamen uygun olduğu görülmüştür (**). 

Sülfat korozyonuna karşı en emin çimento süpersülfat çimentosu
dur. Bu çimento yurdumuzda henüz imal edilmemektedir. Diğer çimen
tolarımızdan her hangi birini tamamen emin olarak tavsiye etmek müm
kün değildir. Şu halde sülfat korozyonundan korunmak için başka ted
birler düşünmek zorundayız. 

2 - Kalsiyum Sülfat Faktörü : 

Beton imalinde kullanılacak kum ve kanşım suyu muayene ettiri
lerek sülfat miktarlan tesbit edilmelidir. Beton içine agrega ve kanşım 
suyu ile korozyona sebep olacak miktarda sülfat veya sülfür mineralle
rinin girmesi önlenmelidir. Terkibinde SOs olarak % 0.25 den daha fazla 
sülfür veya sülfat ihtiva eden agregalar beton imalinde kullanılmama
lıdır (***). 

Kalsiyum sülfat daha ziyade temas suları içinde çözünmüş olarak 
beton bünyesine girmektedir. Şu hallde betonla temas edecek suların ve 
zemininde muayene edilerek sülfat miktarlan tesbit edilmelidir. Çizelge 
IV'de temas suyunda ve zeminde bulunan sülfatın beton üzerine tesir 
derecesi verilmektedir. 

Terkibinde 1000 ppm. e kadar sülfat bulunan temas sulannın mev
zubahis olduğu bölgelerde tip II çimentosu kullanılması halinde koraz
yon önlenebilmektedir. Daha yüksek sülfat ihtiva eden sular için tip V 
çimentosu tavsiye edilmektedir. 

(•)' Bartın Çimento Fabrikasının Imal etmekte oldugu 70/ 30 yüksek fırın cü
ruflu çimentonun, sülfat korozyonu karşısında normal portland çimento
lara göre daha dayanıklı olacag"ı muhakkaktır. Ancak bu hususta henüz 
her hangi bir çalışma yapılmamıştır. 

(U) Gökçekaya barajında sülfat korozyonu mevzuubahls deg"ildlr. Tip II çi-
mentosu hidı:atasyon ısısı düşük oluşu sebebiyle tercih edilmektedir. · · 1 

<·~~) Sillfa'a dayanıklı çimento kullanıldıg"ı veya betonun tamamen kuru kala• 
cag"ı bilind_!g"l hallerde bu şarta riayet edilmlyeb11ir. 
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3 - Su Faktörü : 

Bütün iyon reaksiyonlannda olduğu gibi, sütfat reaksiyonu da an
cak su mevcudiyetinde cereyan edebilir. Kuru bir betonda sülfat ko
rozyonu olmayacağı kesin olarak söylenebilir. 

Şu halde sülfat korozyonundan korunmak için üçüncü tedbir, be
tonun tam bir izolasyonudur. En zor tedbir gibi görünmesine rağmen 

özellikle sülfatlı temas sulannın mevzubahis o1duğu betonlarda sabhla
nn iwlasyonu çeşitli tatbikat bulmuştur. Bunlardan belli başlı olanları 

şunlardır: 

a) Magnezyum fluosilikat veya çinko fluosilikat ille kaplama ya
pılması: 

Bu tuzlar suda çözülerek iki tabaka halinde fırça ile satha sürülür. 
Birinci tabakada 125 gr/ lt. lik çözelti tatbik edilir. Kuruduktan sonra 
250 gr/ lt. lik çözeltiden ikinci tabaka vurulur. Böylece satilita, sağlam 
ve kimyasall etkilere dayanıklı canıımsı bir kabuk hasıl olur. 

b) Sentetik reçineleri e izolasyon : 

Beton satililan Cumar reçinesi gibi muhtelif sentetik reçinelerle 
izole edilebilir. Bu reçineler xylol gibi hidrokarbonlar içinde çözülerek 
750 gr / lt. lik çözeltiler halinde fırça iQe beton yüzeyine vurulur. Yüzeye 
iyi yapışmasını sağlamak için biraz da kızdınlnıış bezir yağı kablması 
iyi olur. 

Sentetik reçineler mutlaka kuru beton sathı üzerine tatbik edilme
lidir. 

Son yıllarda vinyl r esin boyası ve neopren sentetik malzemesi de 
izolasyon için tercihen kullanıllmaktadır. 

c) Kömür katran boyalan ile izolasyon : 

Bu boyalar daha ziyade betonu asidik sulann tesirinden korumak 
için tatbik edilirler . Yüksek sıcaklıklarda dayanıklı olmadıklan için di
rekt güneş albnda kullanılamazlar. Daha çok yeraJlb ve su altı yapılan 

için elverişlidirler. 

Kuru beton satıhlan üzerine kömür katranı astar boyası tatbik 
edilir. Astar boyasının yüzeyi iyice örtmesine her hangi bir çatlak, de
lik veya boşluk kalmamasma dikkat edilir. Astar boyası kuruduğu zaman 
(Yaklaşık olarak 24 saat sonra) kömür zifti enamel boyası tatbik edilir. 
Bu boya, içinde çok ince siliSli minerat filler ihtiva eden maden kömürü 
ziftinden ibarettir. Filler, yüksek sıcaklıklarda akınayı ve mekanik te
sirlere karşı yıpranmayı önler. Bu boya 180°C civanna kadar ısıtı.Qp 

fırça ile sıcak olarak tatbik edilir. 

Sıcak tatbikli enamel boya yerine, beton satililan doğrudan doğ
ruya soğuk tatbikli CA-50 kömür zifti boyası ile de izole edilebilir. 
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d) ücratasyon metodu : 

Bu metot esas itibariyle (a) da veriilen prensibe dayanır. MgSiF6 • • 

6H20 veya ZnSiF o.6H20 gibi fluosilikatlar satha sürüldüğünde, beton 
bünyesinde mevcut kalsiyum hidroksit ile karşılaşarak, beton boşluklan 
içinde suda çözünmeyen ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı kalsiyum 
silikatlan hasıl eder. Ne var ki fluosilikatların satha tatbiki ille ancak 
satıhtan itibaren az bir kafınlıkta bu reaksiyon cereyan eder. Fluosili
katlar daha derinlere nüfuz edemez. 

Bu mahzuru gidermek ve bütün beton bünyesinde etkili bir stabili
zasyon yapabilmek, ancak SiF. gazı ile kabil olabilir. Bu gaz silis mev
cudiyetinde kaJlsiyum florür üzerine asit etkisi ile elde edilebilir. 

Daha evvel uygun bir metotla kurutulmuş olan beton imaia.t, içe
risinde SiF. gazı bulunan tünellerden geçirilir. Bu esnada bütün serbest 
kireç tamamen bağlanmış olur. 

Sülfat korozyonuna karşı son . derece emniyetli sonuçlar veren bu 
metot ancak prefabrike imalata tatbik edilebilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen bütün korunma metotlan, henüz korozyona uğ
ramadan önceki tedbirlerdir. Süliat korozyonuna kısmen maruz kalmış 
bir betonun tamiri kabil değildir. Bu beton üzerine yeni bir beton kap
lama yapılması da tavsiye edilmez. Sülfat korozyonuna uğramış bir be
tonu söküp atmaktan başka çare yoktur. 

Sülfat korozyonuna. ınitruz kalmış bir köprü 
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ı~iUllat korozyonuna ıruı.ruz kaJimış bir sulama ka nalının beton il<sası 

Sillfatb su ile temas eden beton satıhlarda meydana gelen korozyon 
(Su ile temas etmiyen kısımlar sağlam kalmıştır) 
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102 . 

Sülfat korozyonu ile tahribata ug-ramış diğer bir kanal 
{Devamlı su altında kalan taban betonu tamamen kaybolmuştur.) 

Sülfat korozyonu sonuca da.g-tlmış bir beton sa.thı 



.. 

Muhtelif derecede sülfat korozyonuna mA.ruz bırakılmış harç nUmuneleri 

Ayni bilc5imli h a r ç nümunelerinin su içinde ve sülfatlı 
çözelti içinde altı ay sonunda durumlan 
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