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KOHEZYONSUZ ZEMINLERDE OYULMA PROBLEMI 

ÖZ KELIMELER : Hareket başlangıcı - Kohezyonsuz zeminler - Kritik silrükleme 
kuvveti ·- Nehir hidroliği - Oyulma. 

ÖZET : Kohezyonsuz zeminlerde oyulma problemi, uygulama alanındaki öneml nedeni lle pek çok 
araştırmacıya konu teşkil etmiş bulunmaktadır. Başlangıçta oyulma yapmayan ortalama hızlar verile
rek uygulama Ihtiyaçları karşılanırken, daha sonraları kritik sürükleme kuvvetinin tesbiti yolu lle 
projelendirme esası kabul edilmiştir. Bu makalede yukarıdaki husus gözden geçlrllerek Ikisi arasındaki 
bağıntıdan ne şeklide yararlanılacağına Işaret edilmiş, bazı ka rşılaştırmalar yapmak suretiyle oyui
ma olmaması Için teklif edilen kriterlerin, hareket başlangıcı kriterleri lle Ilişkisi gösterilmiştir. 

Bu karşılaştırmalarda, Shlelds'ln hareket başlırngıcı kriterinin 3 - 5 mm den Iri taneli kohezyonsuz 
zeminlerde açılan kanallarda emniyeti! bir şeklide oyulma kriteri olarak kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır. 
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Bursa! ı 

SU MUVAZENE GRAFIOI 

ÖZ KELIMELER : Evapotransprasyon - Kök derinliği - Nem kapasitesi - Sulama 
zamanı - Su muvazenesl 

ÖZET : Bu makalede, arazi drenajı çalışmalarında, dren ara mesafelerinin tahmini Için lüzumlu olan 
drenaj ~atsayısının tesbiti metodlarından biri Izah edilmiştir. '"Günlük yağışlar. günlük evapotrans
prasyon ı:ıotansiyel değeri, bitki kök derinliği, toprak nem kapasitesi, nebat çeşidi , sulama zamanı 

gibi faktörleri nazarı itibare alarak drenlere gelen su miktarını hakikate daha yakın tesbit etme im
kanını veren bir metoddur. 
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Tokatlıoğlu 

POZZOLANIK KATKI MADDELERININ ÇIMENTO HIDRATASYON ISISINA ETKISI 

OZ KELIMELER : Çözünme ısısı - Hidrotasyon ısısı - Katkı maddesi - Pozzolan 
- Tras - Uçucu kül. 

ÖZET : Deneylerde pouolanik katkı maddesi olarak, Tunçbilek Termik Santralından elde edilen uçucu 
kül, Karabük Demir Çelik Fabrikasından elde edilen öğütülmüş yüksek fırın curufu ve Nlljde tnı$ ı 

kullanılmıştır. Yüzde 30 nisbetine kadar çimento, pozzolanik katkı maddesi lle değiştlrllerek, çeşitli 

çimento pozzolan karış ımiarı hazırlanmıştır. 7 ve 28 günlük hidratasyon ısıları çözünme ısısı metodu 
lle bulunmuş, bulunan değerlerin katkılı çimentolarda düştüğü görülmüştür. Genel olarak düşüş ka
tılan katkı miktarı lle onıntılıdır. Deneyler sonucu Tunçbilek uçucu külünün çimentonun hidratasyon 

ısısını düşürmek Için başarı lle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
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SU TABLASI SEVIYELERI VE SÜZÜLME MIKTAR: 

Oz KELIMELER : Su tablası - Süzülme faktörü 

ÖZET : Bu çalışmanın gayesi akiferin yağıştan Ileri gelen kazanç yahut buharlaşmadan hasıl olan 
kayıp miktarının hesabıdır. Bunun Için: 1. Serbest bir akllerdeki yaklaşık dengesiz hal denklemlerı 

genel akım denklemlerinden türetilmiştir 2. Süzülme faktörü 2W/ k olan dengeli halde tek yönlü akım 
Için hidrolik yük (h) lle mesafe arasındaki bağıntı kurulmuştur. Bu denklemde hidrolik yü~ ; 

w 'lo 
h = f (x , -- , --) dır. Burada : W : Aklterin birim zamanda birim alana tekabül eden yağıştan 

k k 
kazanç veya buharlaşmadan kayıp miktarıdır. 'lo : Akifere birim genişlikten birim zamanda giren ~u 
miktarıdır . k : Hidrolik kondüktlvltedlr. 3. W'nln ve q, In yukarıdaki denklem ve W sabit kabul edile· 
rek sahada bir hat üzerinde açılmış kuyulardan elde edil<.n donelerle nasıl hesaplanacağı gösterilmiştir. 

YAYlNLANDI GI YER TEKNIK BÜLTEN - AÜUSTOS 1971 - Sayı 23 Sayfa 56 • 73 Y. MOh. 
Yüksel K. Birsoy 
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KOHEZYONSUZ ZEMiNLERDE OYULMA PROBLEMI 

Sıtkı BU RSALI ( 1) 

SU M MARY 

Scouring of the cohesionless soils due to the tractive force of the 
flowing water, has provided a large research field for many researchers. 
The method of maximum permissible velocity has been used as a scour 
criteria at the early stage of the engineering practice. The latest tendeney 
is that unit tractive force method is the best way to solve the problem. 

In this paper, the above mentioned methods has been discussed in 
order to conclude how they must be employed in practice and their 
relations to the threshold of particle matian has been explained. Accor
ding to same comparisons between existing criteria, one can conclude 
that Shields' sediment entrainment function can be used safely as a 
scour criteria in the case of loose bed material having diameters greater 
than 5 mm. 

GIRIŞ: 

Mühendislik dalları içinde su mühendisliği nasıl geniş bir alanı kap
lıyorsa su mühendisliğinin uzmanlık dalları içinde de açık kanallar hid
roliğinin o derece önemli bir yeri vardır. Özellikle oyulabilir zeminlerde 
inşa edilen kaplamasız kanallar, uygulama ve araştırma alanında uzun 
yıllardan beri mühendislerin belli başlı konularından birini teşkil etmiş

tir. Kohezyonlu zeminlerde açılan kanallarda, konunun güçlüğü nedeni 
ile az sayıda araştırma yapılmışsa da, ayrık taneli zeminler için pek çok 
formül ile birlikte gözlem sonucuna dayanan eğriler de verilmiş bulun
maktadır. Çok geniş uygulama alanı olan bu konuda memleketimizde de 
bir kaç çalışma neşredilmiştir. Bu yazının amacı, ayrık taneli zeminlerde 
açılan kanallarda ve tabii akarsularda oyulma olmaması için mühendise 
ilk hesaplarda kullanılacak sadelikte ve güvenilir sonuç veren bir yol 
teklif etmektir. 

(1) Y. MOh. Dr. - DSI Araştırma Dalresi - Uzman. 



1 - OYULMA PROBLEMiNi iNCELEME METODLARI : 

Ayrık taneli zeminlerde oyulma olayı başlangıçta, hızların sınırlan

ması suretiyle incelenmiş ve zemin cinslerine göre müsaade edilen hız

ları veren tablolardan yararlanılmıştır. Uzun yılların gözlem sonuçlarına 

dayanarak düzenlenen ortalama hız tabloları deneysel yönden değer ta
şımakla beraber, ortalama hızın tane sürüklenme olayını net olarak be
lirten bir faktör olmayışı yeni metotların ortaya çıkmasına sebep olmuştur . 

Bu metodlar genel olarak taban hızlarını ve sürükleme kuvvetini ola
yın esas faktörü olarak kabul etmektedir. Gerçekten, tabanda yer alan 
oyulma olayının, ortalama hızdan çok yersel hızlar ile ve olayın meyda
na geldiği yerde akımın tabana uyguladığı sürükleme kuvveti ile ifade 
edilebileceği açık olarak görülmektedir. 

Tabandaki oyulmanın ilk safhası olarak kabul edebileceğimiz hare
ket başlangıcı olayının çok yakından incelenmesi, bu olayda türbülans 
hız salınımlarının etkisini de ortaya koymuş bulunmaktadır. Ancak sonuç
lar henüz mühendislik uygulamalarında bu gibi incelikiere yer verebile
cek ölçüde pratik alanına aktarılmamıştır. Bu nedenle tabanda hareketin 
başladığı kritik sürükleme kuvvetini esas alarak hesapları yürütmek bu
gün için yeterli görünmektedir. Şu noktaya da işaret edilmelidir ki kritik 
sürükleme kuvveti esas alınarak bulunan sonuçlar, gerek taban hızı , ge
rekse ortalama hız cinsinden maksimum değerler şeklinde ifade edilerek 

uygulamada kullanılabilir. Esasen literatürde mevcut formül ve gözlem 

sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için daima bu yoldan yararlanılmıştır. 

Ortalama hızların kritik sürükleme kuvvetine çevrilmesi ise ancak kar

şılaştırmalara imkan sağlaması yönünden bir mana ifade eder. 

2 - MAKSiMUM HlZLARlN OYULMA KRiTERi OLARAK KULLANIL· 
MASI: 

Yersel hızları esas alan formüllere örnek olarak Sternberg formülü 

verilebilir: 

Vd = K V 2d 

Vd = dip hızı (yersel hız) [m/ See] 

d = tane çapı [m] 

K = Katsayı (TabiT akarsular için 4.43 değeri verilmiştir) 

(1) 

Bu formüle göre dip hızları vd değerini aşmadıkça oyulma olmayacaktır. 

Ortalama hızı oyulma yapmayan maksimum hız olarak öne süren 

pek çok tablo mevcuttur. Bunun nedeni, ortalama hızın uygulama yö-
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nünden başlıca hidrolik karakteristiklerden bi ri olması ve şartnameler

de daima bu değerin yer almasıdır. Bu tablolarda su derinliği değiştikçe 

~d (Dip hızının ortalama hıza oranı) değerin i n değişimi gözönüne 

alınmadığından sonuçların yaklaşık olacağı açıkt ı r. 

0,001 < d < 10 mm. arasındaki taneli zeminlerde a.çılan kanallar için 
W.P. Creager ve J.D. Justin'in verdiği maksimum ortalama hız eğrileri 

Amerika'da gözlemlerden varılan sonuçlara bir örnek teşkil etmektedir. 
(Şekil : 1). Bazı formüllerde tane çapı ile beraber özgül ağırlıkta gözönü
ne alınmaktad ı r : 

u 
o.O 

4 .0 
. 3.0 

c 
~ 2.0 
E 

0-1 o I----J--f-+++++!+--I--+-+-+-I++-H-- +-+4H-H+-++--+-+-+++HI-H 
o.oa f---l-1f-+++-t+t+--f-H-ı-ı+ı-H--+-+-II-+-H+-H---+-+++++11+1 
Q.OG 1-----'K-öı-'--'-+...!.nc.L.o ,...'-'. +--j-,; '--•• -, lt'---'--f~-'~ı ~:-l-.':'-'-1'+-i-nC41_1l.._u_m -';~"'"~~bo t--iri.L.J~u.u.,-'+f""!~,...:=\"'•::1--'-j nc_o.._ç_._o_._k ıl'--'-'-1 

:·:: t-----r-r--.-hl-rrı+-11 -----r-r-ır+---ı-=rlln+-----r--ı--r-t--rrrll rt-'---+-l r-rriTTTrl lll dm. 
O.OOt 2 4 6 8 0.01 2 4 6 8 O.t 2 4 6 8 1.0 2 4 6 B ~-0 

Ortaloma tane copı mm. 

')ek il: 4 Tcne çapı no göre oyulmeı 1opon hızlar (Creoger ve Just i n~ 

U= 2.9 dm419 (y, -1) 

J. Bogardi ve C.H . Yen tarafından verilen bu denklemde: 

U = Maksimum ortalama hı z 

dm = Ortalama tane çapı 

y , = Tanenin özgül ağırlığı 

[cm/ see] 

[cm] 

[gr/ cm3
] dır. 

(2) 

Yine maksimum ortalama hıziara örnek teşkil etmek üzere Rusya'da

ki gözlemler sonucu tespit edilen değerler aşağıda Tablo : 1 de verilmiş

tir . Konu ile ilgili literatürde özellikle Etcheverry ile Fortiler ve Scobey 

tarafından verilen maks. ortalama hız tabloları mevcuttur. 
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TABJ-0: 1 

Ayrık Taneli Taban Malzemesi için Müsaade Edilen Maksimum 
Ortalama hızlar 

h = 1 m için 

Taban malzemesi 
Tane çapı maksimum 

ortalama hız U1 

mm m/ See 

Çok iri çakıl 200-150 3.9 -3.3 
150-100 3.3 -2.7 

i ri çakıl 100 - 75 2.7 -2.4 
75- 50 2.4 - 1.9 
50- 25 1.9 - 1.4 
25- 15 1.4 - 1.2 
15- 10 1.2 - 1.0 
10- 5 1.0 -0.8 

ince çakıl 5- 2 0.8 -0.6 
Iri kum ı 2- 0.5 0.6 -0.4 
ince kum 0.5- 0.1 0.4 -0.25 
Çok ince kum 0.1- 0.02 0.25-0.20 
Silt 0.02- 0.002 0.2 -0.15 

h = 1.00 m den farklı su derinlikleri halinde U = a. U, düzeltmesi yapıla

caktır. a. katsayıları aşağıda verilmiştir : 

TABLO: 1 a 

Su derinliği Düzeltme 
h 'katsayısı 

m a 

0.3 0.80 
0.6 0.09 
1.0 1.00 
1.5 1.10 
2.0 1.15 
2.5 1.20 
3.0 1.25 

Maksimum ortalama hızl arın oyulma kriteri olarak yeterli olmayışının 
diğer bir nedeni, akımın asılı halde taşıdığı katı madde miktarının göz
önüne alınmamış olmasıdır. Genel olarak asılı madde taşıyan akarsular
da, diğer bütün şartlar ayn ı kaldığı takdirde, tabanı oyma kabiliyeti daha 
çoktur. Ancak asılı madde miktarı , suyun fiziksel bir özelliği olan özgül 
ağırlığını doygunluk derecesinde artıracak kadar fazla olursa -ki , bu hal
de (su + asılı madde) karışımının özgül ağırlığı diye bir fiziksel özellik 
tarif etmek mümkün değildir- oyulma yerine çökelme olayının başlaya
cağı açıktır. Çökelme suyun özgül ağırlığının azalması demektir. Akımın 
tabana uyguladığı sürükleme kuvvetini veren formülde suyun özgül ağır-
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lığı, homojen bir kitlenin fiziksel özelliğini göstermektedir. Oyulma prob
lemlerinde sürükleme kuvveti ifadesi, suyun özgül ağırlığı için yukarıda 
işaret edilen şartlar tahkik edildiği takdirde ortalama maksimum hız kri
terinden çok daha doğru olarak kullanılabilir. Bu düşünce tarzına uygun 
olarak, örneğin çökelmeyi önlemek üzere minimum ortalama hızlar yeri
ne akarsuyun asılı madde taşıma kapasitesini veren formüller kullanılmak
tadır. Burada çökelme olayı doğrudan , doğruya ele alınmayacağından ta
şıma kapasitesi formüllerine değinilmeyecektir. 

3. KRiTiK SÜRÜKLEME KUVVETiNiN OYULMA KRiTERi OLARAK 
KULLANILMASI : 

Akımın tabana uyguladığı sürükleme kuvvetinin birim alana gelen 
değerine «Birim sürükleme kuvveti» «Sürükleme gerilmesi» veya «Kay
ma gerilmesi» adları verilmektedir. 

Mühendislik uygulamaları bakımından olayı en iyi yansıtan terim 
olduğundan, bu yazıda .. Birim sürükleme kuvveti" terimi kullanılacaktır . 

Birim sürükleme kuvvetinin ifadesi, bu kuvvetin ıslak çevre üzerin
de üniform olarak yayıldığı varsayımından hareket edilerek hesaplanır: 

-.=yJR 

-. = Birim sürükleme kuvveti 

y = Suyun birim ağırlığı 

J = Hidrolik eğim 

R = Hidrolik yarıçap 

(3) 

Geniş yataklarda yaklaşık olarak su derinliği hidrolik yarıçapa eşit alın
dığından: 

't = yJh 

ifadesi kullanılabilir. 

(3 a) 

Birim sürükleme kuvveti belirli bir değeri aştığı zaman yatakta ta

nelerin sürüklenmeye başladığı görülür. "Hareket başlangıcı" adı veri

len bu olayın yeterli bir yaklaşımla oyulma kriteri olarak kabul edilebi

leceğine ileride işaret edilecektir. Gerçekte, hareket başlangıcı ile oyul

ma başlangıcı arasında fark olduğu açıktır. "Hareket başlangıcı" olayının 

bugüne kadar kesin bir tanımlaması yapılamamıştır. Şöyle ki, hareket baş

langıcı olarak tek bir tanemi, yoksa bir taneler grubununmu tanımlamaya 

esas alınacağı net olarak belli değildir . Ancak hareket başlangıcı kriteri 

olarak kullanılan en güvenilir kriter Shields tarafından verilmiştir. Tane 
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Reynolds sayısının türbülanslı akım bölgesindeki büyük değerl eri için 
(R * > 400), Shields hareket başlangıcı kriteri : 

'Ter 
----=0.06 
(y, -y) d 

denklemi ile verilmektedir. Burada : 

-r,, = Hareketin başladığı andaki birim sürükleme kuvveti 

y , = Tanenin özgül ağırlığı 

y = Suyun özgül ağırlığı .. . ) 

d = Tanenin çapını göstermektedir( tbn<.-~ ~ 

(4) 

Hareket başlangıc ı Shields tarafından üniform tane çapı için ve 
laboratuvar şartlarında incelenerek bir eğri şeklinde veri l mişti r (Şe

kil : 2). Diğer araştırmacıların deney sonuçları da bu eğriyi tahkik etmiş 
bulunmaktadır. Shields eğrisine bazı bakımlardan itirazlar olmuş, daha 
ayrıntılı araştırmalar yapılmışsa da sonuçlar arasında pratik uygulama 
yönünden önemli bir fark olduğu söylenemez. 

_Do kritık 
(r. -r ı·d 
o 

0.8 c-- o K e h n bor KUMU 

0.6 

0.4 

0 .2 

0.10 

0.08 

0 .06 

0.04 

0 .02 

o. ot 

,.- e LiNYiT 

<» GRANiT 

c-- e> BARiT 

n KUM 

~-~ .. 
... " 
• " 

~ 

~ 
~ ~ 
~ -1»" 

rv 
~ 

' ~ 
4 6 

ls · 1.06 

1.· 1.27 

j',• 2.7 

j',. 4.25 

'~·. 2.65 
.. 
" 

Sürüntu maddesı hareketı mevcuf .. 

• ~ ~r-'r1 ~ . .-
. ., 

4b 
Surüntü maddesi hareketı yok 

' 10 20 40 60 100 200 400 600 1000 

ŞEKiL: 2 SHiELDS' E GÖRE HAREKET BAŞLANGlCI KRiTERi. 

Taban üzerinde akımın hızı nedeniyle taneye etkiyen hidrodinamik 
sürükleme kuvvetinin genel ifadesi : 

2 

F = Co A ~ (5) şeklindedir. 
2 
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Burada: 

F = Sürükleme kuvveti 

Co = Sürüklenme katsayısı (boyutsuz) 

A = Akıma karşı gelen tane alanı 

v = Taban üzerindeki taneye etkiyen yersel hız 

p = Suyun özgül kitlesini göstermektedir. 

F Sürükleme kuvveti ile birlikte tanenin su içindeki ağırlığı, hidro
dinamik kaldırma kuvveti (lift) ve tanelerin tabandaki yerleşme şekli 

gözönüne alınarak White tarafından yapılan ayrıntılı analize, konuyu da
ğıtmamak için burada değinecek değiliz. Ancak yukarıdaki sürükleme 
kuvveti ifadesinden de görüldüğü gibi taneyi harekete zorlayan kuvvet 
taban hızının karesi ile orantılıdır. Şu halde sürüklemenin taban hızları 

yardımı ile incelenmesi 'ter il e incelemedeki gibi olayın mekanizmasına 

uygun düşmektedir. Bu itibarla karşılaştırma amacı ile yapılacak dönüş
türmeler de taban hızından hareket edilmesi de doğru sonuçlara varılması
nı sağlıyacaktır. 

Kritik sürükleme kuvvetinin hesaplanmasına imkan veren diğer de
neysel bir sonuç Straub tarafından verilmiş olan kritik eğim ifadesidir: 

Burada : 

dm+ 0.8 
Jcr = 0.000076 --:---

h 

Jcr = Sürüntü maddesi hareketinin başladığı eğim 

dm = Ortalama tane çapı [mm]. 

hm = Ortalama su derinliğini [m] 

(6) 

göstermektedir. Shields ve Straub'ınkilerden başka kritik sürükleme 
kuvveti için teorik ve pratik pekçok eğri verilmiş bulunmaktadır. Bunlar 
özellikle USBR tarafından yapılan araştırınayı özetiiyen ve 1952 de Lane 
tarafından yayınlanan makalede mevcuttur. 

4. AKARSULARDA TABAN OYULMASI KONUSUNDA TÜRKiYE'DE 
V APlLAN ÇALIŞMALAR : 

Memleketimizdeki akarsuların pek çoğunda oyulma durumu gözfe
nerek hidrolik karakteristikler ve oyulma arasındaki bağıntı incelenmiş 

ve Kohezyonsuz zeminlere ait sonuçlar Garbrecht- Akarsular Hidroliği

Bölüm ll de verilmiştir . Yine aynı gözlemlerden yararlanarak Şentürk- Ta
bii akarsularda muvazenetteki kesitierin tesabına dair özette, oyulma 
yapınıyan sürükleme kuvvetleri bölgesi tanımlanmıştır. Akarsular Hidro
liği- Bölüm ll'de Straub ve Meyer- Peter'in sürüklenme hali için verdiği 
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formüller ortalama hıza dönüştürülmüş ve elde edilen U = f (dm) egrı

leri deneysel noktalarla birlikte verilmiştir . Daha sonra yapılacak bazı 

karşılaştırmalarda yararlanılacağı için bu dönüştürme aşağıda A. ve B.'de 
özetlenmiştir. 

A - Straub'un kritik eğim ifadesinden hareket ederek sürüklenme 
başlangıcını veren ortalama hızın bulunması : 

Straub'a göre : 

dm+ 0.8 
Jcr = 0.000076 X ---

h 
(6) 

olarak verilmiştir. ~ yeteri kadar büyük kabul edi lirse R = h olduğun
h 

dan Jc, R = 0.000076 (dm+ 0.8) (6 a) yazılabilir . 

Burada her iki tarafı Chezy katsayısı ile çarpıp C = - 1- R116 koyarsak 
n 

sol tarafta Jc,'e tekabül eden ortalama hız bulunur : 

Uc, = - 1- R1 16 X 0.0087 v dm + 0.8 
n 

n yerine Strickler tarafından tane çapına bağlı olarak verilen ifade
yi koyarsak : 

YI 
- d90 n -- -

21 .1 
(7) 

Uc, = 21 ·1 R1 
'
6 x 0.0087 v dm + 0.8 elde edilir. 

"f/ d90 

n pürüzlülük katsayısı akarsudaki dirsekler, kıyıların ve en kesitie
rin gayri muntazamlığı ve benzeri faktörler gözönüne alınarak % 20 arttı

rılır . Diğer taraftan d90 = 2 dm olduğundan bu değerler yerlerine konu
larak sadeleştirmeler yapılırsa : 

U = 0.136 Rl/6 v dm + 0.8 
'{Y dm 

(8) 

ifadesi bulunur. Bu formülde pay'daki dm (mm) payda'daki dm (m) cin

sinden verilmiştir. Paydadakini de (mm) cinsinden koymak için : 

u = o.43 R1 ' 6 v~Ts 
i)' dm 

formülü kullanılabilir. (8 a) formülünde R (m) , dm (mm) 

sa U (m/ sn) olarak bulunur. 

(8 a) 

olarak konulur-

B - Meyer - Peter formülüne göre kritik ortalama hızın bulunması : 
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Meyer- Peter' e göre geniş yataklarda sürüntü maddesi hareketi aşa
ğıda formülde G' = O için başlamaktadır. 

( 
K )

3
12 ıt y h J = 0.047 

G' = O 

Ys = 2,7 t / m3 

y = 1,0t/ m3 

(y. - y ) d + 0.25 ( ~ r3 

G'213 

Vf:. gayri muntazam bir yatak için ( ~: r 12 

:= 0.73 alınarak : 

hJ= Q.Q47 X 1.7 d := Q.11 dm 
0.73 

(9) 

Geniş yatak halinde h = R olduğundan RJ = 0.11 dm (9 a) bulunur. 

(6 a) formülünden sonraki dönüştürmeleri burada da aynen tekrar
larsak : 

U = 5.2 Rl /6 V dm 
"fl dm 

(10) ifadesi bulunur. 

Bu formülde sağ t araftaki hidrolik yarıçap ve tane çapı değerleri (m) 

cinsinden konularak U ortalama hızı (m/ sn) cinsinden bulunur. 

C - TGı ve TG2 ifadelerinin ortalama hıza dönüştürülmesi . 

" Muvazenetteki enine kesitierin hesabına dair özet'te (3 a) formü
lünde J yerine (6) formülü konularak kritik birim sürükleme kuvveti bu
lunmuş ve TGı ile gösterilerek taşıma gücü adı verilm i ştir . 

TGı = 0.076 (dm + 0.8) (11) 

Diğer taraftan daha önce sozu geçen Türkiye akarsularındaki gözlem 
noktalarının durumuna göre: 

~= 2 ve 
TGı 

TG2 = 0.076 (Das + 0.8) (12) 

bağıntıları verilerek TGı ve TG2 doğruları arasında kalan alan da oyulma
lar beklenebileceği bildirilmiştir. (12) formülü aşağıdaki yaklaşımın ya
pıldığı göstermektedir. 

TG2 = 2 TGı = 2 X 0.076 (dm+ 0.8) 

TG2 = 0.076 (2 d.., + 0.8) 

2 dm= d90 veya dss konulursa (12) bulunur. 
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(12) ifadesi (13) formülleri yardımı ile ortalama hıza dönüştürüle
rek (14) bulunur: 

c~: -~ ':,. l 
u.= ı/ :• ~ (13l 

n = 1.20 X '~1 d90 J 
1 21.1 

d90 = das = 2 dm 
---

u = 0.191 R1 16 v dm+ 0·8 (14) 
-{V dm 

(14) formülünde pay'daki dm (mm) , paydadaki ise (m) cinsinden konu
lacaktır. (14) ve (8) karşılaştırılırsa: 

0.136 X v2 = 0.191 olduğundan 

TG2 = 2 kabulü ile (8) denklemi ile verilen kritik ortalama hızların (14) 
TGı 

denkleminde % 41 kadar arttırılmış olduğu görülür. TGı ifadesi ise ay-
nen (8) deki ortalama hızı verir . Çünkü her iki formül , kritik sürükleme 
durumu için kriter olarak (6) denklemi alındığından , birbirinden farksızdır . 
dır . 

5. SHIELDS HAREKET BAŞLANGlCI KRiTERiNiN OYULMA KRiTERi 
OLARAK iNCELENMESi : 

R .> 400 bölgesinde Shie:lds 'in hareket başlangıcı kriteri (4) formü
lü ile verilmektedir ve bu bölge tabii akarsuları kapsamı içine alır. 

y, = 2.7 t/m3 
} 

(4) formülü : y = 1.0 t / m3 kabul edilirse 

d = dm 

"rcr =0,102 dm (15)- (4a) 
şeklini alır. Burada : 

'ter (Kg/m2
) ve dm (mm) cinsinden ifade edilmektedir. (13) formül

leri yardımı ile (15) - (4 a) yı kritik ortalama hıza dönüştürürsek : 

U = 5.00 R116 v dm (15 a) 
-{V dm 

Shidelds kriterine göre kritik orta lama hız bulunmuş olur. (15 a) da 
tane çap ı ile hidrolik yarıçap (m) cinsinden konularak U (m/sn) cinsin
den elde edilir. 
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6. SEDiMANTOLOJiK ÇAPA GÖRE HAREKET BAŞLANGlClNI VEREN 
KRiTERiN iNCELENMESi : 

Taban üzerindeki tane hereketin in, sedimantolojik yarı çapın tane 
Reynolds sayıs ı nın fonksiyonu olarak değiş i mi il e ifade edilebileceği 

gösterilmiş bulunmaktadır. Sedimantolojik yttrıçap: 

d = dm [
(p, - p) g] l/3 

* Pj 
formülü ile tanımlanmaktadır. Shidelds kriteri d~ cinsinden : 

R! df" = f (R . ) 

şeklinde ifade edilebilir. Meyer- Peter formülü ise: 

d = 2.8....., 3.1 R2!3 
* • 

şeklinde bir bağıntı verir. 

(16) 

(17) 

(18) 

Logaritmik bir eksen takım ında d. ve H. cinsinden deneysel nok
talar işa ret edilmek suretiyle R* ' ın bütün değerl eri için kohezyonsuz 
zeminlerde hareket başlangıcı olarak aşağıdaki yaklaşık ifade bulun ... 
muştur: 

(19) 

d* ve R * değerleri yerine konularak ( 19) kriteri aşağıdaki şekle 

sokulabilir : 

( 'Ys - "()dm 

veya y , -y = 1.7t/ m3 alınarak 

'ter 
-----='--- = o .0508 

'ter = 0.0864 dm 

bulunur. 'ter (kg/ m2
), dm (mm) cinsindendir. 

(20) 

(20 a) 

Daha önce yapıldığı şekilde (20 a) dan kritik ortalama hıza geçi-
lirse : 

veya: 

U = 0_145 R l/6 V dm (mm) 
(m/sn) "{Y dm (m) 

U = 0_46 R ı /6 V dm (mm) 
"{Y dm (mm) 

(21) 

bulunur. (21 a) 

4, 5 ve 6 da hesaplanan ortalama hızlar gözlem noktaları ile birl ikte (Şe

kil : 3) te gösterilmiş ve Tablo : 2'de karşılaştırılmıştır. 
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1\) 

TABLO : 2 
ORT ALA MA HlZ CiNSiNDEN OYULMA KRiTERLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI 

ı Oyulma Yapmayan Ortalama Hızlar 

Uc, hesabında Uc, (m/ sn) 
No. Araştırmacı 

hareket noktası Kabuller 

R (m) ı R (m), dm (mm) 

R=h 1 -
Straub dm + 0.8 v dm+ 0.8 (mm) v'dm+0.8 

1 Jcr=0.000076 - -h- d90 g"1 2 dm Uc,=0.136 R1/ 6 U =0.43 Rl/6 ---=-
(Garbrecht) ~dm (m) cr ~ d 1.20 n. \ m 

( K r2 
1 deki kabuller 

- -
2 Meyer- Peter ~ yh J=0.047 Y,=2.7 t/m3 

Uc,=5.2 R1/ 6 v dm (m) 
Ucr=0.52 R1

'
6 v'dm 

(Garbrecht) ( K r / 2 \'V dm (m) (y,-y) dm 7. ~0.73 \'V dm . --
Straub dm+0.8 1 deki kabuller U = 0.136 R1/6 x v'dm"!:" 0'8 (mm) v'd +0.8 

3 (Şentürk) 
Jcr = 0.000076 --h- U = 0.43 R1/ 6 m 

TGı/TG 1 ~ 2 ler ~dm (m) ler "'d 
\ m 

.,~ --
{{ v'dm+0.8 (mm) v'dm+ 0.8 

U2er =0.191 X - - -- U =0.60X ---=-2er ,, d 
\"' dm (m) \ m 

- -
1 deki kabuller -

4 Shlelds . '~'cr =0.06 
d = dm U .. =5.0 Rlt6x 

v'dm (m) v'dm : u = 0.50 R1t6x - ---(y,-y) d 
Y,= 2.7 t / m3 \'' dm (m) cr t'dm 

1 deki kabuller -
2/3 U =0.145 R1/ 6 v'd!!' (mm) v'dm 

5 Bonnefi lle d. = 2.7 R •• d = dm U = 0.46 R1/ 6 - - -· 
Y,=2.7 t / m3 cr ~dm (m) cr v'dm 

- - --- --



7. SHIDELDS KRiTERi VE TABAN HlZLARI: 

dm ortalama yarıçapındaki tanelerle kaplı bir hareketli taban, hare
ketin başladığı anda K, = dm pürüzlülüğünü haiz sabit bir cidar gibi ka
bul edilirse noktasal hızların tayini için logaritmik hız dağılımı ifadesi 
kullanılabilir: 

u y 
-- = 8.50 + 5.75 log -u. ~ 

(22) 

Hareketin başladığı andaki u noktasal hızları ölçülebiliyorsa (22) 
yardımı ile u ... ve buradan 'ter belirlenebilir. Eğer (22) ve (4) denklemleri 
birlikte kullanılırsa Shields'e göre logaritmik hız dağılımı halindeki ta
ban hızı hesaplanabilir. (4) "te 'ter yerine p u; ve d = dm konulursa 

u.cr = [ 0
·
06 

(y;·y) dm J 12 
(23) bulunur. 

Harekete sebep olan taban hızının y = K,'te etkidiği kabul edilerek ve 
(23) . (22) de yerine konularak : -

u = 8.50 
[ 0.06 (y;·y) dm ]' '

2 
(24) 

Y• = 2·
7 

t / m
3 

} alınarak ve K, = dm kabulü ile 
y = 1.0 t / m3 

Uer = 8.5 V dm (m) (24 a) .bulunur. 

Şimdi (24 a) bağıntısını doğrudan, doğruya deneysel olarak, yani 
dm ortalama çapını sürükleyen dip hızlarını ölçerek bulduğumuzu kabul 
edelim. Buradan kolayca ortalama hıza geçilebilir. 

Uer = 8.5 V dm hızına tekabül eden u ... cr . (22) den: 

(24 b) 

olarak bulunur. (24 b) ve (13) denklemlerinden yararlanarak kritik orta
lama hıza geçilirse aynen (15 a) denklemi bulunur. 

8. SHIELDS KRiTERi iLE TABiATIAKI GÖZLEMLERiN KARŞILAŞTI
RILMASI: 

Kritik sürükleme kuvveti ile karakteristik tane çapları arasındaki ba
ğıntının en inceden, en kalma kadar bütün tane çaplarını kapsaması bek
lenemez. Tabiatta gözlenen sürükleme ve oyulma olayları da bu düşün

ceyi desteklemektedir. Ancak bazı aralıklarda teorik formüllerle tabiat
taki gözlemlerin birbirine çok yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. Ör
nek olarak Shields formülü ile USBR tarafından San Luis Valley'de yapı-

13 



lan deney sonuçları karşılaştırılacaktır. Lane tarafından bildirildiğ i ne gö
re (1952 -1955) iri malzeme içinde açılmış olan kanallarda (d7s~ S mm) 
birim kritik sürükleme kuvveti için : 

-. = 0.1 d7s (25) 
1 cr (mm) 
[Kg/ m' ] 

bağıntısı bulunmuştur ve projelerde kullanılmak üzere % 25 emniyet fak
törü gözönüne alınarak 

-. = 0.08 d7s 
2 cr 

(25 a) 

bağıntısı t avsiye edilmektedir. Akarsular Hidroliği- Bölüm ll'de verilen 
Avrupa nehirleri taban malzemeleri granülometri eğrilerinden yararlana
rak d7s ve dm arasındak i bağıntı tespit ed i lmiştir. Sözügeçen granülarnet-

ri eğrilerinden faydalanarak ~ = 0.30 ve dm = d6s bulunmuştur. 
d max· 

Diğer taraftan 

~= 0 .30 
d max· 

~= 0.38 
d max· 

olduğundan 

dm = 0.80 d7s sonucu elde edilmiştir. Bu değeri (25) ve (25 a) da yerine 
koyarsak: 

't" = 0.125 dm 
1 cr 

(25 b) 

'{R,:J ;-fo d~ . 
dil'>? ~ 1' o 12 :r 

bulunur. 

't" = 0.100 dm (25 c ) 
2 cr 

Bu sonuçlar 5. te verilen (15) - (4 a) ile karşılaştırılırsa (25 c) ile 
(15) - (4 a) nın aynı olduğu görülür. Şu halde dm= 0.8 d7s = 0.8 X 5 = 4 
mm den büyük taneler halinde Shields kriteri ve tabiattaki gözlemler 
proje uygulamaları yönünden aynı sonucu vermektedir. Shields kriteri
nin Türkiye'deki gözlemlere göre durumu Şekil : 3'te, Literatürde mev
cut gözlemlere göre durumu Şekil : 4'te görülmektedir. 
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9. HAREKET BAŞLANGlCI KONUSUNDA DAHA AYRlNTlLI FORMÜL
LERiN iNCELENMESi : 

Chepil (1959) küresel taneler için aşağıdaki formülü vermiştir: 

tga. __ X _1 
'ter= 0.66 (y. -1) d N--

(1 + 0.85 tg a.) T 
(26) 
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ORTALAMA ÇAP -mm 

ŞEKiL: 4 KANALLAR iÇiN TAVSiYE EDiLEN VE N EHiRLERDE 
GÖZLENMiŞ OLAN KRiTiK SÜRÜKLEME KUVVETLERi 

( USBR_Lane} 

Bu formülde : 

N = En üstteki hareketli taneye etkiyen hidrodinamik sürükleme ve 
kaldırma kuvvetlerinin oranı 

White, N = 0.3, Chepil, N = 0.2 kabul etmiştir. 

a. = Tanelerin su içindeki tabii şev aç ısı 

Deneysel olarak 24° bulunmuştur. 

T = Türbülans katsayısını göstermektedir. 

Yaklaşık olarak T = 2.5 bulunmuştur. 

Türbülans katsayısı : 

T = P+3cr 
p 

ile tayin edilmiştir. 

15 



P = Hidrodinamik sürükleme ve kaldırma sonucu meydana gelen 
ortalama basınç 

a = Türbülans salınımlarının standart sapması 

Tanenin özgül ağırlığı y. = 2.7 t/m3
, N = 0.25 kabul edilirse ve yuka

rıdaki değerler gözönüne alınırsa: 

-ı- = 0.66 (2700 -1000) d X 0.25 X tg 
240 

cr 1 + 0.85 tg 24° 

't"cr = 

(Kg/m2
) 

0.09 d (mm) 
T 

X _1_ 
T 

(27) 

bulunur. Türbülans etkisi gözönüne alınmadığı takdirde (T = 1), (27) 
sonucunun (20 a) dan % 5 kadar büyük Shields'e göre ise ( 15- 4 a), % 1 O 
küçük olduğu görülmektedir. Türbülansın etkisi gözönüne alınırsa, zaman 
ortalaması olarak hesaplanan kritik gerilmenin herhangi bir andaki kritik 
gerilmeden 2.5 defa daha büyük olduğu görülmektedir. Kalinske T = 3 
değerini vermektedir. DSi Araştırma Dairesinde yapılan deneylerde Ak
soy maksimum birim sürükleme kuvvetinin zaman ortalaması olan birim 
sürükleme kuvvetine oranını 2- 2.5 olarak ölçmüştür. 

Raudkivi (1963) hareketli taban şekilleri üzerinde yaptığı araştırma 

da taneleri n, Shields'in verdiği -ı-cr ten daha küçük değerlerde harekete 
geçebileceğini ileri sürmektedir. Şimdiye kadar yapılan araştırmalardan 

edinilen bilgiye göre «türbülansın hareketli (mobile) hale getirdiği tane
nin, ortalama sürükleme gerilmesinin etkisi ile sürüklendiği .. sonucuna 
varılmaktadır. Oyulma olayında mobil haldeki tanenin sürükleme geril
mesinin etkisi ile devamlı olarak sürüklenmesi söz konusudur. Diğer ta
raftan oyulma zaman içinde gelişen ortalama bir olay olduğuna göre 
bu olayı meydana getiren etken ol~rak zaman ortalaması olan -ı-c,' ın ka
bul edilmesi uygun görülmektedir ( * ). Şu halde hareket başlangıcı kri
terini veren ortalama 'ter değeri, türbülans etkisi nedeni ile ani hareket 
başlangıcına tekabül eden herhangi bir andaki "tc,'ten 2.5- 3 defa daha 
büyük olabilirse de ortalama bir olaya tekabül eden devamlı bir sürük
lerneyi karakterize etmesi yönünden ve tabiattaki gözlemlere uygun so
nuç verdiği gözönünde tutularak ortalama -ı-c,. oyulma ile ilgili mühendis
lik hesaplarında uygun bir kriter olarak kabul edilebilir. 

SONUÇ: 

1. Ayrık taneli zeminlerde açılan kanallar ile tabii akarsularda oyul
ma problemi, teorik ve deneysel yollardan pek çok araştırıcı tarafından 

incelenmiş olmasına rağmen bütün halleri kapsıyan rasyonel bir çözüm 

l") Eııasen bu ortalama değer tarif itibariyle herhangi bir andaki min. ve max. sınır 

değer . eri de içine almaktadır. 
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bulunduğu ileri sürülemez. Varılan sonuçlar, inceleme şartlarına bağlı ola
rak pratik yönden oldukça geniş bir alanı kapsamakta ve üniversel bir 
fonksiyonla ifade edilememektedir. 

2. Tane çapı, kritik sürükleme kuvvetini etkileyen en önemli etken 
olduğundan, 'ter tayini için ancak tane çapının sınırladığı bölge esas alı

narak hesap yapılmalı veya deneysel eğrilerden faydalanmalıdır. 

3. Ortalama hıziara göre oyulma kriteri verilmesi uygun olmamak
la beraber, , e,'ten ortalama hıza dönüştürülen değerlerden pratikte ya
rarlanılabilir. Dönüştürülmüş ortalama hızların karşılaştırılmasından ve 
tabiattaki gözlem sonuçlarının incelenmesinden Shields denkleminin pra
tikte akarsular ve kanallarda 4 mm. den büyün taneler halinde yeterli 
bir oyulma kriteri teşkil edeceği anlaşılmaktadır. Daha küçük taneler 
halinde ise teorik formüller yerine gözlem sonuçlarını veren eğrilerden 

faydalanılması uygundur. 

SiMGELER (*) 

v, vd = akımın dip hızı (yersel hız) 
d = karakteristik tane çapı 

K= katsay ı 

U = ak ı mın ortalama hızı 

dm = ortalama tane çapı 
y. = ta~enin özgül ağırl ığı 
y = suyun özgül ağırlığı 

't = birim sürükleme kuvveti 
J = hidrolik eğim 
R = hidrolik yarıçap 

'ter = kritik birim sürükleme kuvveti 
Re.f. = tc.ıne Reynolds sayısı 

U .f. = kayma hızı 

v = suyun kinematik viskozitesı 
Co = sürüklenme katsayısı 

F = sürükleme kuvveti 
p = suyun özgül kitlesi 
A = akıma karş ı gelen tane alanı 

Je, = sürüntü maddesi hareketinin başladığı eğim 

hm = ortalama akım derinliği 

Uer = Jer'e tekabül eden ortalama hız 
n = Manning pürüzlülük katsayısı 

Tg = taşıma gücü 
d,. = sedimantolojik çap 

u = yersel akım hızı 

(~) Metin ıçınde ilk geçtikleri sıraya göre sıralanmıştır. 
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SU MUVAZENE GRAFiGi 

Hulki TOKATLIOGLU (1) 

Tabansuyu problemi görülen bir ziraat arazisinde, dren aralık l arı

nın tespiti ve tabansuyunun istenilen bir seviyeye tutulabilmesi için, 
drenlerden atılması icap eden su miktarlarının sıhhatli olarak tahmin 
edilmesi gerekmektedir. 

Arazide bizzat tatbikatla bulunan değerlerin yanısıra bu miktarın bu
lunması için ayrıca birçok metot'da uygulanmıştır . Bu arada su muvaze
ne grafiği metodunun diğer metotlara kıyasla daha iyi netice verdiği 

görülmüştür. Buna sebep olarakta su muvazene grafiğinde yıllık ve aylık 

yağış ortalamalarının yerine günlük yağışlar ve günlük evapotranspras
yon potansiyel değerleri, bitki köklerinin toprak içerisindeki gelişme du
rumları, dren konulacak toprağın faydalı nem kapasitesi, bitki çeşidi ve 
sulama zamanları gibi drenlere gelecek su miktarına tesir edebilecek 
her türlü faktörlerin nazarı itibare alınmış oluşu zikredilebilir. 

Ayrıca dren konulacak arazi üzerinde vukuu muhtemel bütün olay
lar bir doğru üzerinde gösterilerek, bulunan değerlerin dren aralığı for
müllerinde, devamlı akım veya devamlı olmıyan akım steady state or 
non steady state) metotlarıyla kullanılma imkan ıda sağlanmış bulunmak
tadır. 

Metodun izahı : 

a) Yağışlar 

Grafikte kullanılacak yağış miktarları ovayı temsil edebilecek karak
rakterde olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için uzun seneler boyunca alın
mış olan rasatların aylık ortalamaları bulunarak, bu değerlere en uygun 
gelen senelerin aylık yağışları alınır. Bir misal olarak, mart ayında 80 
mm. Nisan ayında 60 mm aylık yağış ortalamaları bulunmuş ise; Mart 
ayında 80 mm, veya buna çok yakın yağışı olan mesela 1950 senesinin 
mart ayının günlük yağışları , 1938 senesinin nisan ayının günlük yağış
ları alınır. Böylece bulunan yağışların toprağa sızan miktarları tabloda 
gösterilir. 

Halen Bureau of Reelamation tarafından kullanılan yağış tahvil gra
fiği bu maksatla kullanılmaktadır. 

1. Zir. V. Müh. DSI Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı 
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b) Sulamalar 

Her sulamada verilecek su miktarı iklime, bitki çeşidine, toprak 
bünyesine ve su tutma kapasitesine, arazinin evapotransprasyon değeri

ne göre tespit edilir. Toprağın veya sulama suyunun tuzluluğundan mü
tevellit verilecek ilave fazla suda ayrıca kale alınır. (Bak sulama zamanı 
ve sulama aralığı tayini H. Tokatlıoğlu) 

c) . Evapotransprasyon potansiyel 

Torn white veya Penman metodu ile elde edilen evapntransprasyon 
değerlerinin kullanılması uygun mütalaa edilmektedir. 

S. Yük. Müh. Sadık Toksöz'ün, bilhassa güney Anadolu bölgeleri için 
Penman metodunun daha elverişli değerler verdiği etüt etmesi neticesi. 
Devlet Su işleri çalışmalarında Penman metodu ile elde edilen değerler 
kullanılmaktadır. 

Böylece elde edilen değerler şekil : 1 de görüldüğü gibi milimetrik 
kağıt üzerine tespit edilir. Burada toprağın faydalı nem kapasitesinin sa
bit olacağı, gelecek su miktarından toprağın faydalı nem kapasitesi ka
darını tutacağı, geri kalan miktarın ise drenlerle atılacağı öngörü lmüş

tür. 

Evapotransprasyonun en az, buna mukabil yağışın ençok olduğu ayın 
en son yağışında toprağın işba haline geldiği kabul olunarak hesaplama
ya başlanır. Eğer bu noktanın bir senelik hesaplamalar sonunda işba ha
line gelmediği görülür ise toprağın işba haline gelebileceği başka bir 
gün seçilir. Toprağın işba haline geldiği kabul edilen günden sonra ge
len ilk yağış arasında geçen gün sayısı kadar evapotransprasyon değeri 
topraktan ayrılmıştır. Bilahare gelen yağış veya sulama bu boşluğu dol
duracak, fazla su ise taban suyuna intikal edecektir. 

Hesaplamaya böylece günlük olarak devam edilerek bir yıl tamam
lanır ve taban suyuna sızması muhtemel miktarlar alta yazılır. Sızan su 
miktarının iki yağış veya sulama arasındaki gün sayısına taksimi ile dre
naj katsayısı tespit edilir. 

Şekil : 1 de sulama başlangıcı arazideki tatbikatlardan alınmış olup 
halihazır durumu aksettirmektedir. Eğer bir arazide yıllık çift mahsul 
mevzuubahis ise ayrıca bununda grafikte gösterilmesi ve şayet toprak
lar değişik bünye arzediyor ise her değişik bünye için ayrı ayrı hesap 
yapılması icap etmektedir. 

Metodun Kritiği: Bu metodun kullanılmasında bazı kabuller yapıl

mıştır. Şöyleki : 

1 - Yağış veya sulamadan sonra. topraktan hergün evapotransp
rasyon değeri kadar bir suyun uzaklaşacağı, 
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2 - Topraktan evapotransprasyon ile ancak faydalı nem miktarı 

kadar bir suyun uzaklaşabileceği , 

3 - Bir ay müddetle evapotransprasyon değerinin değişm iyece~ i . 

4 - Günlük yağışların tamamının bir anda gelebileceği, 

Belirtilmiş bulunan kabullerin bugünkü mevcut teknik imkanlarımıza 
bağlı olarak alındığı ve fakat teknik gelişmelerin seyrine görede gerekli 
değişikliklerin her zaman yapılabileceği hususunu belirtmekle yetinil
miştir . 
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THE WATER EQUILIBRUM CHART 

Hulki TOKATLIOGLU (1) 

As it is know the amount of the water taken out by means of drains 
can be determined by field investigations. Beside of this there are some 
other methods to determine the quantity of this water. The water 
Equilibrum chart is one of thise methods and we think it is the best one. 
Because with this method, daily precipitation and evapotranspration, the 
condition of the plant and the roots , R.A.M., the time of the irrigat ion 
which effect the quantity of the water are taken in consideration . 

Anather way of saying, with the above method, every expected changes 
can be easyly shown on the chart than faund values can be applied for 
either steady state or non steady state formula, for drain spacings, the 
preparation of the Water Equilibrum Chart. 

a) Precipitations 

Taken precipitation might be representative for the problem area. 
There fore the average precipitation of the long year records are taken 
into consideretion. As an example; the monthly average precipitation 
according to 21 year records is 80 mm, in March, 60 mm in April. Assume 
that ve found more or less the same values in 1950 records for March, 
in 1948 for April, "than we can use the daily affective precipitations for 
March and April on the chart for above rnentioned year. 

b) lrrigations 

The quantity of the water for each irrigation can be determine by ; 
type of the plant, R.A .M. capacity of the soil and the evapotranspration 
value. 

If it is necessary to apply more water leaching, these amount of 
water should also be taken into consideration. 

c) Evapotranspration potecial 

Evapotranspration value used for this chart can be found by the 
Penman or the Torn White methods. 

1. DSi Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı 
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According to Mr. Toksöz studies the Penman method is much more 
suitable for Turkey (especially for southern part). Due to this fact we 
are using the Penman method for our studies. 

In this way, all the values are applied on the milimetric papor as 
shown figure 1. 

The idea in this method is that the soil will only adsorbe the water 
from theprecipitation as much as its moisture capacity. 

Anather way of saying no water will be kept by soil if the soil is 
saturated. lt is assume that the soil become saturated, after last pre
cipitation of the any month which the evapotranspration is less and 
the precipitation is high. At the and of one year calculation if the soil 
is not saturated at the taken day with the precipitation anather day 
can be choisen until soil will be saturated. 

Soil moisture value will reduced until to the next precipitation as 
much c:ı s the value of evapotranspation. 

Therefore; the soil will adsorbe from the next precipitation only 
the amount of water that had been reduced out of so11 which this is 
equal to the ovapotranspration value the remainder will join to the 
water table. 

In this way daily seepage to the water table is recorded for a year. 

Figur 1 - Shows us the present conditions of the survayed area. 
(the begining of the irrigation is taken from the field data.) If duble 
crop is grown both applied irrigation water values should be shown on 
the chart. On the other hand if soi! texture is varries, each soil texture 
require separate calculation on the chart. 

Below is showing assumptions that are used in this method. 

1 - lt is accepted that after each irrigation and precipitation soil 
moisture reduced as much as the daily evapotrauspration value. 

2 - Only the amount of Readly available moisture content of the 
soil can be removed from the soil by evapotranspration. 

3 - lt is accepted that daily evapotranspration value during one 
month period is constand. 

4 - lt is accepted that total daily precipitation will precipitate 
at the beginning or the end of the day. 

/ 
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POZZOLANIK KATKI MADDELERININ CIMENTO 
1 

HIDRATASYON ISISINA ETKISI 

Mehmet ARAÇ (1) 

1. GiRiŞ 

Son yıllarda inşaat projelerinin sayısının artmas ı Türkiye'de çimen
to ihtiyacı nın ka rş ılanamamasına yol açmıştır. Bu ç imento da rlı ğ ının , 
pozzolanik katkı maddelerinin çimento ve beton içinde kullanı lması ha
linde kısmen önüne geçilebilineceği görüşü savunulmaktadır. 

Diğer taraftan, Uçucu Kül- Termik Santral yan ürünü , Santral civa
rı nda toplanmakta ve oldukça yer kaplamaktadır. Ayrıca açıkta toplanan 
kül ekili veya meskCın bölgeler için tehlike yaratmaktadır. Bu kadar çok 
külden kurtulma çareleri ise bir ekonomik iflasa yol açabilir. 

Bugüne kadar Ülkemizin pozzolanik katkı maddelerinin betonda kul
lanılması ile ilgili pekçok araştırmalar yapılmış, fakat katkılı çimentola
rın hidratasyon ısısı hakkında detaylı ve toplu bir çalışma yapılamamış
tı r. 

Türkiye'de elde edilen pozzolanik katkı maddelerinden uçucu kül bü
yük bir oranda, uygulamada, baraj inşaatlarında, kullanılmaktadır. Gök
çekaya. ve Porsuk Barajlarında olduğu gibi. 

Bilindiği gibi, kütle beton inşaatında hidratasyon ısısı oldukça önem
lidir. Açığa çıkan ısının düşürülmesi için çeşitli metotlar uygulanmak
tadır. Bunlar genellikle pahalı ve zaman alıcı metotlardır . 

Uçucu Külün kullanılması yanında , yüksek fırın curufu ve tras ta 
Türkiye'de kullanılan önemli pozzalonik katkı maddelerindendir. Türk Stan
dartlarınca kabul edilmiş ve çimento imalinde kullanılmaktadır . 

Yukarıda sayılan hususlar gözönüne alınarak, pozzolanik katkı mad
delerinin çimento hidratasyon ısısına tesiri hakkında yeterli ve gerekli 
bilgileri elde etmek ve pozzolanların çimento içinde kullanılmasına yar
dım etmek için bu çalışma DSi Araştırma Dairesi Laboratuvarlarında 
yürütülmüştür. 

1. Y. Müh. 
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2. HiDRATASVON ısısı VE ÖNEMi 

Çimento hamurunun pirizi ve sertleşmesi sonucu, çimento kompo
nentleri ile su arasında reaksiyonların meydana geldiği sürece önemli 
miktarda ısı açığa çıkar. Normal şartlar altında açığa çıkan ısı radrasyon 
tesiri ile kaybolur. Ve yapı içindeki ısı değişiklikleri çok az ve önemsiz 
kalır. Fakat kütle betonlarında betonun kötü ısı iletkenliği radyasyon yo
luyla kaybolmasını önler ve beton iç kısımları yüksek sıcaklığa ulaşır. 

Isı yükselmesi betonun sertleşmesi süresince genişlemeye, bu bölgeyi 
saran dış betonun ise zamanla soğumasıyla büzülme ve farklı davranış

larından dolayı betonda önemli çatlaklar meydana gelir. 

Setonun dökülmesini takiben, beton yavaşça plastik durumdan elas
tik duruma geçer. Kütle beton u nda- ki çok az ısı kaybetmektedir- plastik 
durumdan elastik duruma geçiş yüksek sıcaklıkta meydana gelir. Son
radan betonun ilk sıcaklığa kadar soğuması, betonun içinde büzülme ve 
çatlamalar meydana getirir. 

Setonda bu ısı yükselmesini azaltmak için uygulanan muhtemel me
totlar şöyle sıralanabilir: 

1. Düşük dozajlı beton kullanılması 

2. Düşük yerleştirme hızı ki, bu açığa çıkan ısının radyasyon yoluy-
la kaybolmasını sağlar. 

3. Düşük hidratasyon ısılı çimento kullanılması 

4. Kullanılan malzernede düşük ön sıcaklık sağlanması 

5. Beton için yerleştirilmiş soğutma sistemi kullanılması. 

ilk üç metodun, teker teker veya birlikte uygulanması halinde, Ba
raj inşaatının zor şartları gözönüne alındığında, beton dökümü takiben 
betonun ısısını normalde tutmak için yetersiz olduğu çalışmalar sonucu 
anlaşılmıştır. Yı:ıvaş yerleştirme ekonomik olmıyabilir, fakat yerleştirme 
hızında ekonomik bir ayarlama tavsiye edilebilinir. Düşük hidratasyon 
ısılı çimento kullanılması pek çok faydalar sağlıyabilir. Fakat uygulama
da bu bile açığa çıkan ısıyı yeteri kadar düşürememektedir. Kullanılan 

malzemenin önceden soğutulması ve böylece ön sıcaklık sağlanması dü
şünülebilinir. Fakat bu metot uygulanmadığında ilave ısının beton dökü
münü müteakip, uygun sistemler yardımı ile, alınması gerekir. Bunun 
için betonun içine soğutma sistemi yerleştirmek gerekir. 

Bütün bu sayılan inşaat şartlarında, çimentodan açığa çıkan ısının 
miktarını ve özellikle açığa çıkış hızını · bilmek gerekir. 

Çimento hidratize olurken her bir komponent diğerlerinden bağım

sız olarak bir miktar su ile birleştiği bilinir. Çıkan ısı miktarı ve hızı da 
her komponent için farklıdır. Böylece çimento kimyasal analizinde, eğer 
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incelik, su- çimento oranı ve kür şartları gibi faktörler bilinirse. çimen
tonun yaklaşık hidratasyon ısıs ı nı tahmin etmek mümkündür. Bundan 
sonraki bölümlerde bu faktörlerin tesirleri detaylı olarak verilmiştir. 

3. HiDRATASVON ISISININ BUUNMASI 

Portland Çimentosunun hidratasyonu ise iki şekilde bulunur. Birincisi 
indirekt olarak yapılan çözünme ısısı metodu, diğer i ise daha direkt adia
batik kolarimetre metodudur. Bu metotlar hakkında daha geni ş bilgi aşa

ğıda verilmiştir . 

3.1. Çözünme ısısı metodu : 

Hidratasyon ısısı , aynı çimentonun hidratize olmamış ve kısmen 
hidratize olmuş numunelerin asid içinde çözünmesi sureti ile elde edi
lir. Hidratize olmamış ve hidratize olmuş numuneler arasında çözünme 
sırasında açığa çıkan ısılar farkı hidratasyon ısısı olarak alınır. Bu de
ney için ASTM C 186 da verilen alet kullanılır. 

3.2. Adiabatik Kalarimetre Metodu : 

Çimento hamurunun veya betonun hidratasyon ısısını bulmak için 
kullanılır. Hidratasyon ısısı doğrudan çimento hamurunda veya adiabatik 
bir odada kür edilen beton numunelerinde ısı yükselmesinin hassas bir 
şekilde ölçülmesi ile tayin edilir. Adiabatik kalarimetre metodu açığa 

çıkan ısıyı dolayısı ile hidratasyon ısısını çözünme ısısı metodundarı 

daha hassas ve doğru olarak verir. Çünki deneyler direkt olarak hazırla

nan, aslının aynı agrega, su çimento oranı ve kür şartlarına tabi numu
neler üzerinde yapılmaktadır. Yalnız bu metot, uygulanmasındaki pahalı

lığı nedeniyle ancak çok özel durumlarda kullanılır. 

Çözünme ısısı metodu deney aletinin ilk fiyatının daha pahalı ol
masına rağmen uygulamasındaki ucuzluğu nedeniyle daha çok kullanı

lır. 

Çözünme ısısı metodu prensip olarak; herhangi yaştaki bir çimento 
çözünme ısısı ile kuru çimentonun çözünme ısısı arasındaki farkı dola
yısı ile hidratasyon süresince açığa çıkan ısıyı hidratasyon ısısını verir. 

Adiabatik kalarimetre metodu ise betonun hidratasyonu süresince 
meydana gelen ısı yükselmesini verir. Bu metotla açığa çıkan ısı mik
tarını bulmak için betonun spesifik ısısına ihtiyaç vardır. 

4. ÇiMENTO KiMYASAL BiLEŞENLERiNiN HiDRATASVON ISISINA TESiRi 

Kimyasal bileşenlerin hidratasyon ısısına tesiri birçok araştırmacı

lar tarafından incelenmiştir. 
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ilk olarak 1932 yılında Woods, Steinour ve Starke (1) araştırmacı 
grubu tarafından ısı çıkarma hızının çimentonun kimyasal terkibine bağlı 
olduğu bulunuldu. Ayrıca hidratasyon ısısının en çok C3A yüzdesine daha 
sonra sırasıyla C3S, C4AF ve C2S yüzdelerine bağlı olduğu bulunuldu. 

1934 yılında Çimento hamurunun verdiği ısı karışımın hazırlanışını 

takiben 48 saat süre ile Learch ve Bogue (2) tarafından kaydedildi. Bu
lunan sonuçlarda C3A yüzdesinin artması ile açığa çıkan ısının hız ve 
miktarının büyük ölçüde etkilendiği görüldü. Her komponentin 48 saat 
sonunda açığa çıkan ısıya katkısı hesaplanmış , 1 gram çimentoda kom
ponentin her yüzdesi için aşağıdaki katsayılar bulunmuştur. 

KOMPONENTLER: 

3 Ca O AI20 3 (C3A) .. ..... ..... ... .. . 1.50 Kalari 

3 CaO Si02 (C3S) ... .. ....... . .. ... 1.00 " 

4 Ca O Ab03 Fe20 3 (C~F) ...... .. . ... 0.40 , 

OKSiTLER: 

CaO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.08 Kal o ri 

Si02 .... .. ... .... . . . .. 7.61 " 

Ab03 ............. ..... 2.75 " 

Fe20 3 ......... .. ....... 2.76 " 

California Üniversitesi (3) Malzeme Laboratuvarlarında aynı amaç
la bir çalışma yapılmıştır. Başlangıçta dört esas komponentin ısı neşriy

Je sorumlu ve komponent yüzdesi ile orantılı olduğu kabul edilmiştir. 

Hesaplar 7, 28, 90, 180 ve 365 günler için, çözünme ısısı metodu netice
leri kullanarak yapılmıştır . Deneyler 1200 cm2/gm incelikte 18 özel çi
mento üzerinde yapılmış ve neticeler en küçük kareler metoduna göre 
değerlendirilerek bulunan katsayılar Tablo: 1 de verilmiştir. 

TABLO: 1 

ÇiMENTO KOMPONENTLERiN HiDRATASYON ISISINA TESiRi 

Herbir komponent yüzdesinin hidratasyon ısısına 
Yaş katkısı kalorl/ gm çimento 

(Gün) 
C3S C2S C3A C4AF 

7 1.1 0.2 2.4 0.0 
28 1.2 0.4 2.3 0.1 
90 1.3 0.6 2.1 0.1 

180 1.3 0.7 2.1 0.1 
365 1.3 0.8 2.1 0.0 
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5. DiGER FAKTÖRLERiN HiDRATASYON ISISINA TESIRi 

5.1. Cam miktarının tesiri : 

Bu konuda ilk çalışma Learch (4) tarafından, çozunme ısısı metodu 
ve kalorimetrik vakum şişesi kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan malze
menin cam muhtevası % O ile % 3 arasında değiştirilmiştir. 3, 7, ve 28 
günlük hidratasyon ısıları bulunmuştur. 28 nci güne kadar, hidratasyon 
ısısının genellikle çimento klinkerinin kimyasal terkibine ve cam muhte
vasına bağlı olduğu görülmüştür. 7 ve 28 nci günlerde, cam muhtevası 

yüksek olan çimentolar büyük hidratasyon ısıları, vermiştir. 

5.2. incelik : 

Berkeley (3) Laboratuvarlarınnda yapılan çalışmalar sonucu, çimen
to inceliğinin hidratasyon ısısına büyük bir oranda tesir ettiği görülmüş
tür. Şekil: 1 de, üç farklı çimentonun farklı inceliklerde hidratasyon ısı

ları bir grafik halinde verilmiştir. Buradan açıkça görülmektedir ki, ince
lik arttıkça hidratasyon ısısı da artmaktadır. 

5.3. Su- Çimento Oranı: 

Berkeley (3) Laboratuvarlarında yapılan hidratasyon ısısı ile ilgili 
çalışmalarda su çimento oranınada değinilmiş, değişik su çimento oran
larında, 0.20 den 0.60 a kadar hidratasyon ısıları, 7, 28, 90 ve 180 gün 
için, bulunmuş neticeler Şekil 2 ve Şekil 3 te grafik halinde verilmiştir. 
Şekillerden de görüleceği gibi su- çimento oranındaki küçük bir artış 
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hidratasyon ısısında büyük artışlar meydana getirmektedir. Bu durumun 
bütün yaşlar için aynı olduğu da yine şekilde görülmektedir. 

Su Çimento oranının hidratasyon ısısına tesiri Carison ve Forbrich 
(5) tarafından da incelenmiştir. Bulunan değerler Şekil 2 de verilmiştir. 

Neticeler Berkeley Laboratuvarlarında bulunanlarla uyuşmaktadır. 

5.4. Kızdırma Kaybı : 

Kuru çimento kızdırma kaybında % 1 nisbetinde bir artış çozunme 
ısısında dolayısı ile hidratasyon ısısında 5 cal/gm lık bir azalma mey
dana getirdiği Berkeley (3) Laboratuvarlarında yapılan araştırmalar so
nucu anlaşılmıştır. Bunu çimentonun kısmi hidratize olması ihtimali ile 
izah etmek mümkündür. Sonuç olarak kuru çimento kızdırma kaybını art
ması muhtemel ön hidratasyonu göstermekte ve çimento hidratasyon 
ısısı değerlerinde her bir yüzdesi için 5 Kal/gr lik bir azalma yaratmak
tadır denilebilinir. 

6. LABORATUVAR ÇALIŞMALARI : 

Daha önce de belirtildiği gibi, çimentonun hidratasyonu ile birlikte 
prizlenme ve sertleşme süresince önemli miktarda ısı açığa çıkar. Açı

ğa çıkan ısının azaltılması için düşük hidratasyon ısılı çimentolar veya 
pozzolanlı çimentolar kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye'de bulunan uçucu kül, curuf ve tras gibi pozzo
lanik katkı maddelerinin hidratasyon ısısına tesirleri, çözünme ısısı me
todu yardımı ile çeşitli oranlarda hazırlanan karışımlar üzerinde ince
lenmiştir. 

Deneylerde Eskişehir normal Partiand Çimentosu, katkı maddesi 

olarak Tunçbilek Uçucu Külü, yüksek fırın curufu, Niğde trası kullanıl

mıştır. 

6.1. Kullanılan Malzemeler üzerinde yapılan Deneyler : 

a) Çimento: Kullanılan çimento üzerinde standard kimyasal ana
liz yaparak oksitleri bulunmuş, kızdırma kaybı tayin edilmiştir. Bogue 
denklemleri yardımı ile de komponentleri hesaplanmıştır. ASTM C 188-44 e 
göre çimentonun özgül ağırl ık, ASTM C 204-55 e göre de Blaine tayin
leri yapılmıştır. 

b) Pozzolanik Malzemeler: Uçucu Kül. öğütülmüş curuf ve tras 
aynı şekilde kimyasal analize tabi tutulmuş ve bileşimindeki oksit yüz
deleri tayin edilmiştir. Ayrıca özgül ağırlık ve Blaine incelik deneyleri 
aynı yolla yapılmıştır. Bulunan sonuçlar çimento üzerinde yapılan deney 
sonuçları ile birlikte Tablo: 2 de verilmiştir. 
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TABLO: 2 
KULLANILAN MALZEMELERiN ÖZELLiKLERi 

Eskişehir Yüksek fırın 
Oksitler ( %) 

çimentosu Tunçbilek külü Tras gurubu 

Si02 20.42 54.90 71.05 34.59 
Alp3 5.90 22.78 14.30 17.49 
Fe20 3 3.96 9.22 3.70 1.12 
Mg O 63.55 2.15 6.40 36.95 
Ca O 1.70 4.65 0.37 5.97 

803 2.55 - - -
Çözün m iyen (% ) 

bakiye 
Kızdırma kaybı 

Özgül ağırl ık 
incelik cm2jgm 
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0.65 3.79 - -
2.71 2.52 - 0.20 

3.02 1.95 2.59 2.87 
3280 4750 4850 2750 

TABLO: 3 
ÇiMENTO KOMPONENTLERi 

Komponentler % 

3 CaO. Si02 (C3S) 
2 CaO. Si02 (C2S) 
3 CaO. Al20 3 (C3A) 
4 CaO. Aip3. Fep3 (C4AF) 

Ağırlıkça 

50.08 
20.27 
8.94 

12.05 

Şekil: 4 
Hidratasyon lsısı Aleti 



6.2. Hidrastasyon ısısı deneyleri : 

a) Numunelerin hazırlanması : 

Deneylerde kullanılacak numuneler aşağıdaki gibi hazırlanmıştır. 

Belirtilen nisbetlerde tartılarak 200 gm lık kuru numuneler hazırlan-
mıştır. Her numuneden 150 gr. alınarak, 80 cc saf su ile birkaç saniye 
karıştırılmış ve karışım dört ayrı şişeye doldurulmuştur. Şişeler sıkıca 
kapatılmış ve mantarları havanın karbondioksitine karşı korumak için 
parafinlenmiştir. Geriye kalan kuru numune iki ayrı şişeye daldurularak 
aynı şekilde kapatılmıştır. Şişeler etiketlenerek deney gününe kadar 
bekletilmiştir. 

b) Deneyin Yapılışı ve Hesaplar: 

Hidratasyon ısısı deneyleri numunelerin hazırlanmasından 7 ve 28 
gün sonra yapılmıştır . Deney ASTM C 186 da verilen kuru ve hidratize 
çimentonun çözünme ısısının bulunmasından ibarettir. Metot aşağıdaki 

gibi özetlenebilir. 

Deneyden önce aletin "Isınma ısısı, diğer bir deyişle uSIGA, kalo
rimetre ve muhtevasının ısısını 1°C yükseltmek için gerekli kalari- ta
yin edilir. Bunun için 5.25 gr. kızdırılmış çinko oksit (ZnO) önceden ha
zırlanan, 8.0 ml % 48 hidroflorik (HF) asit ve toplam ağırlığı 318.75 gra
ma tamamlayacak şekilde. (2 N) iki normallik nitrik asit karışımı, asit 
içinde çözülür. Düzeltilmiş ısı yükselmesi Beckman termometresi yardı

mı ile 0,001 oc yaklaşımla kaydedilmiştir. Isınma ısısı aşağıdaki ifade
ler yardımı ile hesaplanır . 

C = 

Burada : 

256.1.W 
R 

to = Numune ilave edildiğinde kalarimetre ısısı (°C) 
tıo = Çözünme sonunda kalarimetre ısısı (°C) 
t 4a = Deney sonunda kalarimetre ısısı (°C) 

W = Çinko oksit ağırlığı (g) 

Ro = Kaydedilen ısı yükselmesi (°C) 

R = Düzeltilmiş ısı yükselmesi (°C) 

C = Isınma ısısı (Kal /gr) 

Kuru ve hidratize çimentoların çözünme ısıları aynı şekilde bulunur. 
Yalnız asit içine 3.00 gram kuru çimento veya 4.18 gram hidratize çimen-
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to (30 No. lu elekten geçen) dökülür. Aşağıdaki ifadeler yardımı il e ku

ru ve hidratize olmuş çimentoların çözünme ısıları tayin edilir. 

Burada : 

- A Wı - -B- .W 

Hı= R . C 
W ı 

Hı = R. C 
W ı 

R C = Önceki grup ifadelerdekilerin aynı 
A = Kızdırılmış ve soğutulmuş numune ağırlığ ı (g) 
B = Numunenin kızdırma öncesi ağırlığı (g) 

W = Kalorimetrik numunenin ağırlığı (g) 
Hı = Kuru çimento çözünme ısısı Kal / gr 
Hı = Hidratize çimento çözünme ısısı kal / gr 

Sonuç olarak hidratasyon ı s ı s ı şu ifadeyle hesapl an ı r. 

Hh = H ı -H2 

Deneylerde kulanılan kalorimetri k alet şekil 4 t e gösteril m i ştir . 

c) Deney Sonuçları : 

On adet çimento - pozzolan karışımı ile yapılan hidratasyon ısısı 

deney sonuç l arı Tablo : 4 de gösterilmiştir . Tabloda 7 ve 28 günlük hid
ratasyon ısı s ı değerle rine ilaveten, kuru ç imento çözünme ı s ısı , k ızd ı r

ma kaybı, Blaine incelik değerl e ri gösteri lmiştir . 

Karı· 

şım Pozzolan 
No. 

--
B -

- -
F 1 Tunçbile k 
F 2 Uçucu kül 
F 3 

T 1 
T 2 Tr as 
T 3 

- -
s 1 Yü ksek 
s 2 Fırın 

s 2 Curufu 
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TABLO: 4 
HiDRATASVON JSISJ DENEY SONUÇLARI 

0/o Blaine Kuru çimen- Kuru çimen- Hidratasyon ısısı 

jncelik to kızdırma to çözün· 
Karı· kaybı me ısısı 7 gün 28 gün 
şım - - - -

Cm2 / gm % Kal/ gm Kal/ gm Kal/ gm 

- 3280 2.90 586.28 53.12 67.90 
- - ·-

10 3420 2.59 557.70 41.00 61.28 
20 3570 2.54 534.04 28.1 2 50.27 
30 3720 2.48 524.07 24.02 44.03 

- -- - - -
10 3440 3.38 543.02 45.70 74.73 
20 3590 3.22 506.00 40.34 74.15 
30 3750 3.10 472 .25 40.38 71.29 

10 3280 3.00 558.28 33.66 63.41 
20 3270 2.33 585.00 - 52.96 
30 3260 2.28 595.00 33.00 50.54 



7. DENEY SONUÇLARININ DEGERLENDiRiLMESi 

Çeşitli çimento pozzolan karışımiarı üzerinde yapılan hidratasyon 
ısısı deney sonuçları Tablo : 4 te gösterilmişti. Bulunan sonuçlar yardımı 
ile çimento- pozzolan karışımılarının hidratasyon ısısı değişim eğrileri 

çizilmiştir. 

Şekil : 5 de Tunçbilek uçucu külünün hidratasyon ısısına tesiri gös
terilmiştir. Şekildende görüleceği gibi 7 ve 28 günlük hidratasyon ısıları 

karışırndaki kül yüzdesi ile orantılı olarak azalmaktadır. Yüzde 30 uçucu 
küllü karışımın 7 günlük hidratasyon ısısı değeri, baz karışımın 7 günlük 
hidratasyon ısısı değeri 53.12 kal/gr dan 24.02 kal/gr. a, 28 günlük hid
ratasyon ısısı değerleri ise baz karışımda 67.99 kal/gr dan 44.03 kal / gr a 
düşmüştür. 
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Şekil : 6, aynı şekilde yüksek fırın curufu karışımiarı için hazırlan
mıştır. Artan pozzolan yüzdesi aynı şekilde 7 ve 28 günlük hidratas
yon ısısı değerlerini düşürmektedir. Fakat, hidratasyon ısısı değerlerin

deki bu azalma küllü çimentolarda olduğu nisbette değildir. 

Çimento- Tras karışımlarında elde edilen neticeler (Şekil : 7) grafik 
halinde gösterilmiştir. 7 günlük hidratasyon ısısı değerleri, tras yüzde
si arttıkça azalmaktadır. Azalma küllü veya curuflu çimentolara nisbeten 
daha azdır. Diğer taraftan 28 günlük hidratasyon ısısı değerlerinin pek 
az da olsa arttı ğı görülmektedir. 
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Tunçbilek uçucu külü, yüksek fırın curufu ve tras katkılı çimentolar
da hidratasyon ısısı değerleri, mukayeseli olarak görülebilmesi için, Şe
kil : 8 de müştereken çizilmiştir. Buradan Tunçbilek uçucu külü hidra
tasyon ısısına ençok, tras ise en az tesir etmektedir. 

Deneyler süresince meydana gelebilen muhtemel hataların tesiri 
dışında, çimento ve pozzolan karışımlarının hidratasyon ısıları literatür
de verilen değerlerden daha düşük görülmektedir. Bu durum kullanılan 

çimentonun yüksek kızdırma kaybına atfedilebilinir. Tablo: 4 te göste
rildiği gibi 1 kullanılan çimento karışımlarının kızdırma kayıpları % 3 ci
varındadır , ki bu çimentonun deneyden önce havadan aldığı rutubet ne
deniyle kısmi hidratasyona uğradığını gösterir. Daha önce de belirtildiği 

gibi % 1 kızd ı rma kaybını takip eden her bir yüzde için hidratasyon ısısı 5 
kal / gr düşmektedir. Böyle bir düzeltme ile baz karışımın 7 ve 28 günlük 
hidratasyon ısıları sırasıyla 63 ve 77 kal/gr olarak bulunur. Diğer taraf
t;:ın, Tablo: 3 te verilen komponent yüzdelerini Tablo: 1 de verilen fak
törlerle çarparak çimentonun 7 ve 28 günlük hidratasyon ısıları sırasıy

la 80 kal/gr ve 90 kal/gr bulunur. Bulunan bu teorik değerler ortalama 
15 kal / gr bir yaklaşımla pratik sonuçları doğrulamaktadır. 

8. SONUÇLAR 

Araştırma süresince bulunanları özetliyecek olursak aşağıdaki so
nuçlara va rı la bil in ir; 

1. Türkiye'de yaygın pozzolanik katkı maddeleri, (Uçucu kül, öğütül
müş tras, öğütülmüş yüksek fırın curufu) harç ve beton yapımında hidra
tasyon ısısını düşürmek için başarı ile kullanılabilir. 

2. Bu malzemeler arasında, Tunçbilek uçucu külü hidratasyon ısısını 

en fazla, Tras ise en az düşürmektedir. Uçucu kül ve curuf çimentoya 
% 30 nispetine kadar katıldığında, hidratasyon ısısı katkı nispetlerine oran
tılı olarak düşürülmektedir. Tras ise % 30 nispetinde dahi 28 günlük hid
ratasyon ısısını değiştirememektedir. 
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THE EFFECTS OF POZZOLANIC ADMIXTURES ON 
HEAT OF HYDRATION OF PORTtAND CEMENT 

By MEHMET ARAÇ O> 

1. INTRODUCTION 

During the past decade, the rapid rate of increase in volume of 
construction project has created a shortage of Partiand Cement in 
Turkey. This shortage could be partially overcome by making use of 
the pozzolanic materials as admixture in cement and concrete. 

On the other hand , fly ashes, as a by product. Of thermal power 
plants are deposited araund the power plants. They occupy space and 
provide a menace to the cultivated or inhabited area in the region . 
Thus getting rid of ash becomes on economical . burden. 

Nowadays, several researches have been done on local pozzolanic 
mı:üe ri als to investigate the feasibility of their use in concrete pro
duction, but almost no substantial research on heat of hydration have 
been done. 

To day, a large portion of the pozzolanic admixtures produced in 
Turkey can find use in practice , such as Gökçekaya Dam Construction 
and Porsuk Dam Heightening Projects . 

In mass concrete construction the heat of hydration is important. 
In reducing the heat evolved, several methods are used. They are usu
ally expansive and time consuming ones. 

In addition to the use of fly ash, Blast Furnace slag and Trass as 
the main pozzolanic materials of Turkey can find use in cement pro
duction specified by Turkish Standards organization. 

Considering the above facts this study was carried on in Research 
laboratories of DSI to obtain enough information about the effect of 
pozzolanic admixtures on heat of hydration and help to the use of pozzo
lanic admixtures in Partiand Cement. 

2. HEAT OF HVDRATION AND ITS IMPORTANCE 

In the course of reactions which take between the cement compo
unds and water, resulting in the setting and hardening of a paste, a con-

c ıı BS, MS in civil Engineering 
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siderable amount of heat is liberated. Under the usual conditions of conc
rete construction, the heat is dissipated rapidly by radiation, and the 
structure are relatively slight and probably of little consequence. But 
in the structures of large mass, the low thermal conductivity of the conc
rete prevents the rapid radiation of heat and the mass of concrete may 
then attain high temperatures. The temperature rises couse expansion 
while the cement is hardening and may result in contractions and crac
king when the eventhol cooling to the eventhol cooling to the surraun
ding temperature take place. 

Following the easting of concrete, it gradually ceasses to be plas
tic and becomes elastic. In mass concrete, where little heat can escape 
this transition from the plastic to the elastic state occurs while at an 
elevoted temperature and subsequent cooling to equilibrim temperature 
results internal contraction and tendeney to from cracks. 

The possible methods of keeping maximum temperatures at low 
value can be stated as follows : 

1. Using a !ean mix. 

2. A slow rate of placing, thus permitting much of the heat dis-
sipated. 

3. Using a cement having low heat of hydration 

4. Providing a low initial temperature. 

5. Refrigeration by an embedded system after some heat had 
been generated. 

Stuudies indiceted that under the rigid conditions surraunding cons
ruction of the dam, the first three methods either alone or in combinati
on, would be inadequate to secure normal internal temperatures at the 
end of easting concrete. Slow placement may be unecomomical, but such 
reduction in the rate of placement with reasonable economy can be spe
cified. The use low heat cement may offer great possibilities, but in 
practice this also do not decrease the rate of heat evolution sufficiently. 
The use of low initial temperatures obtained by precooling concrete ma
ter ials was considered; but studies showed if this method were emplo
yed, it wolud be necessary to remove additional heat by some process 
such as embedded cooling system, after the concrete was in placed. 

For all of these conditions of construction, it is important to know 
the quantity of heat which may be evolved from cement and specially 
the rate at which this heat is liberated. 

lt has been found that as cement hydrates, each major compound 
combines with water more or less independantly. The rate and the total 
amount of heat generatian also differs for the various compounds. Thus 

42 



from the chemical analysis it is possible to predict the approximate heat 
of hydration if conditions as regards to fineness ot grinding, water ce
ment ratio, method ot curing ete. are known. In the following seetion 
the influences of some of these factors will be given in detail. 

3. METHODS OF DETERMINING HEAT OF HVDRATION 

Two methods are employed to determine the heat of hydration or 
heat generatian of cement during hydration. These methods are as 
follows : 

3.1. Heat of Solution Method : 

The heat of hydration is measured by dissolving identical unhydra
ted and partially hydrated samples in acid. The difference in heat libe
rated during solution by unhydrated and correspanding hydrated sarnp
fes is taken as the heat of hydration. For this test a heat of solution 
calorimeter, given in ASTM C 186, is employed. 

3.2. Adiabatic Calorimeter Method : 

The heat of hydration is determined in a direct manner by precisely 
maasuring the temperature rise during hydration of cement paste or of 
large concrete specimens cured in adiabatic calorimeters. 

The validity of the adiabatic calorimeter method could not be ques
tioned, becouse the values of heat generatian are obtained from speci
ment which are normal with respect to aggregate distribution, water
cement ratio, and conditions of mixing and which are cured under condi
dions closely simulating those existing in a rapidly cast, massive canc
rete structures. However, this tethod is only applied for very specific 
purposes, becouse of its relatively high cost of operation. The advantage 
of the heat of solution method is in economy of testing, although the 
original cost of the calorimeter is relatively high. 

The basic principle of the heat of solution method is that is that 
the difference in heat of solution which occurs during any period of ce
ment hydration is equal to heat energy liberated during the same period. 

lt should be emphasized that the use of adiabatic calorimeters de
termine the temperature rise in mass concrete specimens. Whereas the 
use of the heat of solution method measures the amount heat generated 
by a unit quantity of cement. Canversion from one unit to the other in-
volues the specific heat of the concrete. · 

4. Effect of Composition On Heat of Hydration : 

The effect of composition of cement on heat of hydration was in
vestigated by several researchers. 
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In 1932, Woods, Steinnour and Starke CJ found that the rate of heat 
liberation was chiefly dependant upon the chemical composition. They 
found that the greatest contribution to heat of hydration is due to C3A 
and following successively to C3S, CAF and C2S 

In 1934, Learch and Bogue (2) measured the heat evolved from pas
tes for a period of 24 hours after mixing. The resul ts obtained showed 
that increase in C3A percent provide marked increases in the rate and 
amount of heat liberation. Calculation of the contribution of C3A, C3S 
and C4AF to the heat liberated at 48 hours gave the following values 
for each per cent of compound per gram of cement. 

COMPOUNS: 

3 CaO. Ab0 3 (C3A) 
3 CaO. SiOı (C3S) 
4 CaO. Ab0 3 Feı03 (C4AF) 

OXIDES: 

Ca O 
Si02 
Ab03 
Fe20 3 

1.50 cal 
1.00 cal 
0.40 cal 

4.08 cal 
7.61 cal 
2.75 cal 
2.76 cal 

A study was made for the same purpose at the Engineering Materi
als Laboratories of University of California (3). lt was first assumed that 
the four major compounds were reponsible for all the heat evolution. lt 
was further assumed that the amount of heat liberated by each compo
und is directly proportional to the percentage of the compound in the 
cement. Computations were made for ages of 7, 28, 90, 180 and 365 days. 
The results computed for 18 special cements having 1200 cm2/ gm fine
ness, are given in the table : 1. 

TABLE: 1 

CONTRIBUTION OF MAJOR COMPOUNDS TO HEAT OF HYDRATIONS 

Contribution of each percent of compound 

Age 
to heat of hydration 

Cal/ gm of cement 
day s ----

C3S C2S C3A c.AF 

7 1.1. 0.2 2.4 0.0 
28 1.2 0.4 2.3 0.1 
90 1.3 0.6 2.1 0.1 

365 1.3 0.8 2.1 0.0 
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5. EFFECT OF OTHER FACTORS ON HEAT OF HYDRATION 

5.1. Effect of Glass Content : 

lnvestigations were fi rst done by Learch (4), us ing the heat of so
lution method and a vacuum- flask colorimeter. The glass content of 
the materials used, ranged from O to 3 percent in the slowly c.~ed clin
kerso The heats of hydrations were determined at 3, 1, and 28 dayso lt 
is found that the heats of hydration up to 28 days were dependant chi
efly upon the composition of the c linker and glass contento 

At ages of 7 and 28 days the cements of highest glass content had 
targer heats of hydration then corresponding cements of lower glass 
contents; at 3 days this relat ion ship was uncertain o 

5.2. Effect of Fineness "! 

Berkeley (3) investigations showed that fineness of the cement ef
fects the heat of hydration considerablyo In figure 1 the heats of hydrati
on of 3 different types of cement with different fineness values were 
determined and plottedo lt is clearly seen that increasing fineness incre
ases t he heats of hydration in Partiand Cement o 

5.3. Effect of water · cement ratio : 

In Berkeley (3
) al so the effects of W / C ratio ranging from 0020 to 

Oo60 heats of hydration were determined for the ages of 7, 28, 90 and 
180 dayso As shown in figures 2 and 3 a smai l increase in water cement 
ratio causes a large increase in heat of hydrationo Also the increase is 
the same for all ageso 

The effect of water cement ratio on Heat of Hydration was also 
examined by Carison and Forbrich (5) o The values obtained are shown 
in Figure 20 The results confirmed the findings of Berkeleyo 

5.4. Effect of Loss on lgnition : 

The effect of loss on ignition is to reduce the heat of solution af the 
dry cement approximately 5 calories per gram for each percent increase 
in loss on ignition (3) o The reasson is that the cements having larger 
loss on ignition are partially hydrated, so an increase in loss on ignition 
decreases the heat of hydration of Portland Cemento 

6. LABORATORY STUDIES AND TEST RESULTS 

As was mentioned in the previous chapter, during the setting and 
hardening of Portland Cements accompanying the hydration proces a 
considerable amount of heat is liberatedo In reducing the heat liberated, 
cements with low heat of hydration, such as ASTM type IV, pozzolanic 
cements with pozzolanic admixtures are recommendedo 
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In this study the effects of pozzolanic admixtures, such as fly ash, 
slag and trass, on heat of hydration of Partiand Cement investigated 
using •Heat of Solution .. method and considering various admixing per
centages. 
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For the experiments one type of normal Partiand Cement, Eskişe

hir NPÇ, was used. As pozolanic admixture materials fly ash produced 
at Tunçbilek Power Plant, ground trass obtained from Niğde, and Ground 
blast furnace slag obtained from Karabük steel Plant were used. 

6.1. Tests On the Properties of Materials: 

a) Normal Portland Cement : Eskişehir NPÇ 350 cement was sub
jected to chemical analysis and the percentages of the major oxides 
and its lass on ignition were determined. Using Bogue's formules the 
compound composition was alsa computed. 

The specific gravity of the cement was determined according to 
ASTM C 188 - 44 test method. The fineness of the cement was determi
ned according to ASTM 204- 55 test method by using an Air Permeabi
lity apparatus. 

b) Pozzolanic Materials : Fly ash, ground Trass, and ground slag 
were subjected to standard chemical analysis. The specific gravity and 
Blaine fineness values for these materials were alsa determined by 
procedures similiar to those used for cement. 
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The results of al l t hese cement and pozzolana tests are presented 
in Table 2. 

TABLE: 2 
PROPERTIES OF MATERIALS USED 

Major oxides Eskişehir Tunçbilek Balast furnace 
% by weight Portland cem e nt Fly· ash Tr ass slag 

Si02 20.42 54.90 71.05 34.59 
Alp3 5.90 22.78 14.30 17.49 
Fe,0 3 4!.96 9.22 3.70 1.12 
Ca O 63.55 2.15 6.40 36.95 
M gO 1.70 4.65 0.37 5.97 

803 2.55 - - -
lnsoluble Residue 0.65 3.79 - -
Los s on lgnition 2.71 2.52 - 0.20 

Sp. Gravity 
gm/cm3 3.02 1.95 2.59 2.87 

Fineness cm2jgm 3280 4750 4850 2750 

TABLE: 3 
COM POUND COMPOSITION OF PORTLAND CEMENT 

Major compounds ı 0/o 

G3S 
C2S 
C3A 
C4AF 

by welight 

50.08 
20.27 
8.94 

12.05 

Figure 4 
Test set up for the 
heat of hydration 



6.2. Tests on heat of hydration: 

a) Preparation of the Specimens : Test specimines were prepared 
in the following manner; 

A 200 g. sample of the mixture was prepared acording to the spe
cified proportions of cement and pozzolanic admixture. 150 g. of the 
sample was mixed with 80 cc of diluted water for a few seconds. The 
solution was poured in four bottles . The bottles were closed tightly, and 
their corks were covered with paraffine to protect against carbonisati
on form air. The remaining dry sample was placed in two bottles and 
the bottles were corked in a similar manner. The bottles were kept un
til the time of testing. 

b) Test Procedure and Calculations: The heat of hydration tests 
were performed on the 7 th and 28 th days after the preparation of the 
specimens the of Solution" of the dry and hydrated specimens and the n 
calculating the heat of hydration of the mix. The method could be sum· 
marized as follows : 

Before the test the «heat capacity» of the system, that is, the num
ber of calories required to raise the temperature of the calorimeter and 
its contents by 1 °C was determined. This was possible by measuring 
the corrected temperature rise obtained by dissolving 5.25 g of ignited 
Zinc Oxide in a special acid mixture. This acid mixture was prepared by 
mixing 8.0 ml. of 48 % Hydrafloric acid with sulficient amount of 2 N Nitric 
acid so that the total weight of the solution was 318.75 g. Temperatures 
were recorded to the nearest 0.001 oc using a Beckman thermometer. 
Corrected temperatures and the heat capacity were calculated by using 
the following expressions : 

Where : 

Ro= tıo -to 

R = Ro- (t4o -tıo) 

C = 256.1 (W) 
R 

to = Calorimeter temperature when sample was introduced (°C) 
tıo= Calorimeter temperature at the ent of the solution period (°C) 

t40 = Calorimetere temperature at the end of the rating period (°C) 
W= Weight of Zinc Oxide (g) 
Ro = Observed temperature rise (°C) 
R = Corrected temperature rise (°C) 
C = Heat capacity (CalsjCC) 

Heat of solution determinations for the dry and hydrated samples 
were performed by a similar procedure. Except, 3.00 g. of dry cement 
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and 4.18 g. of hydrated cement (passing 30 sieve) were introduced into 
the acid mixture. Using the following expressions the heat of solution 
values for the dry and partially hydrated samples could be determined : 

Where: 

- A Wı ---W 
B 

Hı= 
R.C 
W ı 

Hı = 
R . C 
W ı 

R .C = Same as in the previous set of expressions 
A = Weight of ignited sample (g) 
B = Weight of sample before ignition (g) 

W = Weight of calorimetric sample (g) 
H ı = Heat of solution of dry cement (Cals/ g) 
Hı= Heat of solution of partially hydrated sample (Cals / g) 

Finally, the heat of hydration of the sample could be determined as : 

Hh = H ı -Hı 

Equipment set up for the heat of hydration tests are shown in Figu
re 4. 

c) Test Results : The results of the heat hydration tests for each 
of the ten cement- pozzolan mixtures are shown in Tabi e 4. On this tab
le, in addition to the 7 and 28 day heat of hydration values, heat of 
solution and loss on ignition values for the dry cement and Blaine fine
ness value for the mixture are indicated. The fineness values are com
puted directly from the individual values for the cement and pozzolan. 

TABLE: 4 
RESULTS OF THE HEAT OF HVDRATION TESTS 

c .. Dry cement Heat of o 
·;: C-g B la ine Dry cement Q) Q) hydration lU 

E ~ fineness ıgnition heat ot soln c Pozzolan cı Gl- los s )( ·u; u c. 7 day s 28 day s 
- Q) 

Q) - - - - -
:E o ~ ı:ı:: 

Cm2/ gm Cal/ gm cal/ gm cal/ gm o 0/o --
B - o 3280 2.90 586.28 53.12 67.90 

-- --
F 1 

Tunçbilek 
10 3420 2.59 557.70 41.00 61 .28 

F 2 Fly ash 20 3570 2.54 534.04 28.12 50.27 
F 3 30 3720 2.48 524.07 24.02 44.03 
-- ----

T 1 10 3440 3.38 543.02 45.70 74.73 
T 2 Trass 20 3590 3.22 506.00 40.34 74.15 
T 3 30 37.50 3.10 472 .25 40.38 71.29 
-- ------ - - -- -

s 1 10 3280 3.00 558.28 33.66 63.41 
s 2 Slag 20 3270 2.33 585.00 - 52.96 
s 3 30 3260 2.28 595.00 33.00 50.54 
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7. DISCUSSION OF THE TEST RESULTS 

The results of heat of hydration tests performed on various cement
pozzolan mixture were listed in Table 4. 

Using these results several graphs could be prepared showing the 
effect of each of the pozzolanic materials on 7 and 28 days heat of 
hydration values of the cement paste as a function of the quantity of 
material replacing the cement in the mixture. 

In figure 5. the effect of Tunçbilek fly ash on heat of hydration of 
the cement paste was illustrated. As could be seen from the figure, 
7 and 28 day heat of hydration values were !owered in direct proportion 
as the percentage of ash in the were increased. When the cement rep
lacement reached 30 %, the heat of hydration of the base mix reduced 
from 53.12 cal/ g to 24.02 cal / g at 7 days and from 67.99 cal/g to 44.03 
cal / g at 28 days. 
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FIGURE 5 VARIATION IN HEAT OF HYDRATION VALUES 

Figure 6. was prepared in the same manner for the cement- blast 
furnace slag mixtures. The effect of increasing the slag content was 
again lowering the 7 and 28 day heat of hydraion values, in direct pro
portion. However, the reduction in the heat values were not, in general, 
as large as those caused by the Tunçbilek ash. 
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The results obtained from the cement- trass mixtures were illustra
ted in Figure 7. At 7 days the heat values were !owered as the trass 
content increased. The reductions were not as large as those caused 
by slag and Tunçbilek fly ash. On the other hand, at 28 days, the effect 
of adding trass to the mixture was toincrease the heat of hydration va
lues slightly. 

The test results on Tunçbilek ash, slag and trass were illustrated 
in Figure 8. in a comparative form, to show that Tunçbilek ash was most 
and Trass was the least effective in reducing heat hydration. 

Besides the influences of possible errors always associated with 
such experimental programs, the results obtained for Normal Portland 
Cement and cement pozzolana mixtures colud be seemed lower than 
the results given in the literatüre. This could be attributed to the high 
loss of ignition of Eskişehir Partiand Cement. As was indicated in Tab
le 4. Mixes had a loss on ignition of about 3 % which indicated possible 
prehydration by picking moisture from air before the testing According 
to Berkeley (3) investigations, for each percent of ignition loss above 
1 percent, the heat of hydration should be increased by 5 cal/gm with 
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such a correction the cement paste with no admixtures wolds have 7 
and 28 days heat of hydration volues of 63 cal/gm and 77 cal/gm res
pectively with this correction the results obtained colud be justified by 
the results given in literature. 
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8. CONCLUSIONS. 

Summarizing the findings of the research program the following 
conclusions could be drawn : 

1. The common pozzolanic materials in Turkey (fly ash, graund 
Trass and ground blast furnace slag) could be used effectively in mor
tar and concrete in making to reduce the heat of hydration. 

2. Among these materials Tunçbilek fly ash seemed to be the 
most and trass seemed to be the least effective in reducing the heat 
of hydration at 7 and 28 days of age. Fly ash and when added upto 
30 % of cement replacement level, reduced the heat of hydration in pro
portion to their admixing percentages. Trass, even at 30 % replacement 
level, did not significantly alter the heat values. 
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SU TABLASI SEViYELERi VE SÜZÜLME MiKTARl 

Yüksel K. Binsovı 

ÖZET 

Bu çalışmanın gayesi akiferin yağıştan ileri gelen beslenme yahut 
buharlaşmadan hasıl olan kayıp miktarının hesabıdır. 

Bunun için; 

1. Serbest bir akiferdeki yaklaşık dengesiz hal denklemleri genel 
akım denklemlerinden türetilmiştir. 

2. Süzülme faktörü ~~ olan dengeli halde tek yönlü akım için hid

rolik yük (h) ile mesafe arasındaki bağıntı kurulmuştu. Bu denklemde 
hidrolik yük; 

h = f ( x, ~ · -ı!!_) dır. Burada : 

W : Akiferin birim zamanda birim alana tekabül eden yağıştan bes-
lenme veya buharlaşmadan kayıp miktarıdır. 

qo: Akifere birim genişlikten birim zamanda giren su miktarıdır. 

k : Hidrolik kondüktivitedir. 

3. W 'nin ve qo'in yukarıdaki denklem ve W sabit kabul edilerek sa
hada bir hat üzerinde açılmış kuyulardan elde edilen donelerle nasıl he
saplanacağı gösterilmişti. 

Yukarıdaki geliştirmelerde akifer homojen ve izotrop kabul edilmiştir. 

GiRiŞ: 

Belirli bir sahada bir senede pompajla çekilebilecek optimum su 
miktarının ne olduğunu tespiti yeraltısuyu hidroliğinin ana problemini 
teşkil eder ki, bu da W değerinin hesabına bağlıdır . Eğer W değeri yeterli 
bir doğrulukla bilinirse bu sorunun cevabı doğru olarak verilebilir. Aşa
ğıdaki metotla W basit olarak hesaplanabilir ki, bu hesap uzun bir peri
yatta belirli bir sahada tekrar edilirse W'nin hakiki değerine yakın bir 
değer elde etmek mümkün olacaktır. 

1 DSI Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Jeoloji Y. Müh. 
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SERBEST AKIM iÇiN YAKLAŞlK DiFERANSiVEL DENKLEM : 

Homojen ve izotrop bir akiferde herhangi bir nokta için potansiyel; 

şeklinde olup burada, 

0 Herhangi bir noktadaki potansiyel , 

x, y, z : Noktanın koordinatları 

S, Özgül depolama 

k Akiferin hidro lik kondüktivitesi 

t Zaman 

Eşitl i ğin sol tarafı sabit olan k ile çarpı l ı rsa 

değerinin (2) 'de konması ile : 

~·d ç( (4) elde edilir. at 

( 1 } 

(3) 

Serbest bir akiferde özgül depolama ihmal edilebilir. Hızın belirlen
mesi için su tablası şekli mühim bir kriter teşkil eder. 

ı J \ı V~= V. ob 
~-r ~ c) 

f 
(5) 

(4) Denkleminden h ve f sınıfla rı arasında z'ye göre integrasyonla su 
tablası şekli hesaplanabilir. (Şekil : 1) 
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.... 

. . .. . . . . . . . . 

~ .·:·<.-:-: :.·: 

y 

Leibnitz formülüne göre : 

m=tg6-

Sekil : f 

(5) deki V. değerini (7) de yerine koyarsak : 

elde edilir. 

Taban kaya 

Su Tablası 

(1) (8) denkleminde su tablası şartları gözönüne alınırsa : 

(Hantush M.S.) 

burada Sy özgül verimdir. 

(9) 
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2. 

3. 

4. 

- "3ç1 
Ye,=-\< .o.S 

ve 

- d(- ) Vs= -k'.- ~+ M)r" 
ô~ 

( 1 O) yazılır. 

~ küçük olduğundan (-al!_) ~ daha küçük olup ihmal edilebilir. az az 

ifadeleri kullanılarak (8) denkleminden şu denklemler elde edili r. 

-{~ı~~c1~~x-)-{~~ c~~M)Ç)+ r'~f+k(~f- K~=o 

2.3,? (~-\-\'V\'.<")4- -:ıd ~~(1-+m'ı<") = ~-~(3~~)C) 
ô)C" QY:: o'c\ ô~ K ot 
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-
z yerine D (ortalama su derinliği) koyarsak son denklem : 

olur. 

Şimdi şu şartları gözönüne alalım : 

1. Tek yönlü akım şartı : 

a2z2 
----ayı = o 

2. Dengeli hal şartları : 
aı-zı 
at= O 

(12) 

3. Yağış yahut buharlaşma tesirlerinden ileri gelen su tablasındaki 

değişiklikler için süzülme faktörü ~w nin ilavesiyle (12) denklemi, 

-...'-'-0~ ~ - + ~ -r tı.w - O 
ô x-"1.. 'D a y:- --ç< 

(13) 

haline gelir. 

(13) Diferansiyel denkleminin çözümü: 

A - Yatay Bir Akiferde : 
-

Yatay bir akiferde m = O ve z = h olup (13) denklemi 

0'1 'rı"L 
__ -+ 2 uı ~ 0 · (14) olur. 

a x-'" ""' 
Bu diferansiyel denklemin genel çözümü 

w 
h2 = - - K- x2 + Cıx + Cı 

x = O iken h = ho ve 

h ~--~ ax - K 

sınır şartlarında (14) denklemi : 

h 2- h2 = _.Y!._ 2 + ~ 
o K x K 

h 

(15} 

olur. h 'nın ve X'in farklı iki değerini bilmekle ~ ve 
2~0 terimleri be-
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lirlenebilir. _3!_ ve ~nın ortalama deg- erierinin hesabı için h'nın ve K K -
X'in ikiden fazla değeri kullanılarak grafik metot uygulanabilir. Bunun 
için (15) denklemi, 

----== ~ y; -r 2 qo şeklinde yazılır. 
K \'< 

y ekseni olarak ho
2

- h
2 

alınıp h ve x'in muhtelif değerleri için çi
x 

zilen grafikten bir doğru çizgi geçirilirse bu doğrunun eğimi ~ 'yı doğ-

runun y ekseni ile kesim noktasının ordinatı ise_!qE- değerini verir (Şe
K 

kil: 2) . 

--~0+-----------------------~~ 
S~:~kil : 2 

Eğer pompa testi analizlerinden k biliniyorsa W ve q0 hesaplanabi
lir. W'nin pozitif olması süzülmenin mevcudiyetini, negatif olması ise bu
harlaşmanın mevcudiyetini ifade eder. 

B. Eğimli Akiferde : 

(13) Diferansiyel denkleminin genel çözümü 

-'2.. -fl,y;" 
3 == A..ı-'Be -~x

Ko< 

(Burada cx. = ~ dir) 

x = O iken z = Zo olup Zo2 = A + B 

olur. (16) denkleminin X'e göre birinci türevi alınırsa; 
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(18) 

-
z = h- f konulup 

(1A} 

elde edilir. 

'k - ah Qo x = O ı en z = Zo ve z -- = - --ax K 
Sınır şartları için 18 ve 19 denklemlerini eşitlersek: 

Bu değerlerin ( 16) da yerine konması ile; 
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Bu denklemde x ve z yerine çeşitli değerler konulup y ekseni olarak 
(1, Z2 -Z 2 e - a.X_1 

----=0
:.... • x ekseni olarak da kabul edilirse çizilen grafik-

2 X X 

ten bir doğru çizgi geçirebiliriz. Bunun eğimi ~ + zom - ...!!.._, y ekse-
. K Ka 

ni ile kesim noktasının ordinatı ~ dır. (Şekil : 3) . 
_z a 

"" r. _z(J 
~·-
2 X' 

o 

NETiCELER: 

tg & = q ~ +zo m - :a<. 
oT:--'!L 

1( 

Bu çalışmalar bir ovanın çeşitli yerlerinde uzun bir zaman periyodu 
içinde yapılırsa yağışlı mevsimlerdeki yüzey sularından akiferin beslen
me miktarı ile kurak mevsimlerde akiferin buharlaşma kayıpları hakkın
da sıhhatli fikir edinilebilir. 

Ayrıca dengesiz hal kabullerine dayanılarak ( 13) denklemi üzerin
deki çalışmalarla W hesaplanabilir ki, dengesiz hal kabulu şöyledir: 

()1.~-ı.. Wl d-::>~ 2w 
----. + ~ + - - s'<\. ~ f:.-ı. 
ax~ . u a 'i:" "< ~ Ö) t.. 
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WATER TABLE LEVELS AND THE 
AMOUNT OF INFILTRATION 

By Yüksel K. BiRSOY1 

ABSTRACT 

The aim of this paper is the calculation of the amount of water which 
the aquifer gains due to rainfall or looses due to evaporation. 

In order to do this : 

1. From the general flow equation, approximate nonsteady state 
equations of in an unconfined aquifer were derived. 

2. For unidirectional and steady state conditions with an infiltration 

factor _2~ , a relationship between hydraulic head h and distance was 

established. In this equation hydraulic head is 

h = f ( X .YY._ • _qE._) 
' k k 

where 

w : Amount of water which the aquifer gains due to rainfall or 
which the aquifer looses due to evapcration per unit time per unit area. 

qo : Amount of water which enters into the aquifer per unit : width 
per unit time. 

K: Hydraulic conductivitiy. 

3. Then it was shown how to calculate w and qo, with the above 
equation and the data of wells drilled on a straight line in the field, 
assuming w is constant. 

In all above derivations it was assumed that the aquifer is homo
geneous and isotropic. 

INTRODUCTION 

One of the important things in ground water hydrology is the cal
culation of the value of w which is the amount of water which the aquifer 
gains by infiltration or looses by evaporation. This is because one of 
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the main questions in the field is; what is the optimum amount of water 
which can be pu_mped from a certain plain in a year. If the value of .,..; 
is known accurately enough, then this question can be answered correctly. 

The method which is given below is a simple calculation of w . If 
this calculation is repeated over a long period in a certain area, it is 
possible to have a close value of w to the actual value. 

APPROXIMATE DIFFERENTIAL EOUATION FOR UNCONFINED FLOW: 

For any homogeneous and isotropic aquifer the potential at any 
point is: 

where 

0 is the potential at any point 

x, y and z are the coordinates of the point 

s. is the specific storage 

K is hydraulic conductivity of the aquifer 

t is the time 

By putting K which is a constant to the left; 

(1} 

2_ [a tK~)} + 'd [d (k(25J],. ~ [ 0 (\<-a1)l = s . -aV!S .... {ı> 
ô)Ç ôx- "~ Ô'<\ -a~ o~ J 6. -at 

S ince 

(3) 

and subsituting (3) into (2), equation (4) is obtained. 

o Vt: d V~ d V~ --+ -+~=.-
ôx- d~ ô~ 

(4) 

In an unconfined aquifer the specific storage is negligible. 
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Since the shape of water table is the important criterion, defining 

velocity as 

(5) 

and integrating equation (4) between the points h and f with respect to 
z, an idea about the shape of the water table may be obtained. (See 
figure 1) . 

m=tg & 
Fıgure: ı 

The integration of equation (4) is 

By using LEIBNIZ's formula 

Substituting equation (S) into equation (7) . 

Bed Rock 

(6) 
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Now 

1 - Applying the condition on the free surface of an unconfined 
aquifer (Hantush- p. 21) (9) to the equation (8) 

Where Sy is specific yield. 

2- Since 

C)çd 
V!>.: -i< ·o..s 

3 - Si nce~ is smail (~)
1 

az az 
4 - Also note the following : 

/ 

(9) 

( 1 O) 

can be negligible. 

After applying these 4 operations to the equation (8) . the following 
equations are obtained. 

-;~ ~~(~+M~)-,]'8~ (~-Hv\x) + K(~';)ı+f.(~;YL+ 

-tjmvx-lf-.K~i -\V3\t =O 
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-
Replacing z = D (average depth of water) the final equation is. 

YV'l -u 

Now consider the following conditions . 

1 - Unidirectional flow 
az2 

--=0 
ay2 

2 - Steady state conditions. 

az2 

--= 0 
ôt 

and 

( 12) 

3 - If an infiltration factor 2; added for the water penetrating 

from ground surface due to rainfall or leaving due to evaporation. 

The n the equation ( 12) becomes 

"'"':\'"2.-'-
0 "2 ...... ~ ~ + ~ o -\" tıw = O 

ô x-'" D o 'IC" \< 
( 13) 
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SOLUTION OF THE DIFFERENTIAL EQUATION (13) : 

A - In a Horizantal Aquifer : 

In a horizantal aquifer m =O and z = h. then the equation (13) be
comes. 

(14) 

The general solution of thıs differential equation is. 

For the boundary conditions. 

h = ho when x = O 

when x =O 

the final solution of (14) becomes 

~ı.- ~'t- (15) 

By knowing 2 different values of h and x the terms ; and ~~~ 
may be determined. 

For more than 2 values of h and x a graphical method can be applied 

for the calculation of the average values of ~ and .1. ~o -

The procedure is as follows. 

The equation ( 15) can be written in the form. 

-----

If for various h and x values this is platted assuming 

axis, a straight line is obtained. The slope gives the value 

distance on y axis gives value of ..L~ (Figure 2.) 
K 
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tg & =.:!!..._ 
1< 

OT = 2 QO 
k 

----~--------------------------~~ o 
Figure :2 

If from pumping test analysis the value of K is known, then the 

value of w and qo may be calculated. 

( + ) values of w means that infiltration exists and (-) values 

means that evaparation exists. 

B - In an lnclined Aquifer : 

The general solution of the differential equaüon (13) 

is - assuming a. = m 
D 

For the conditions ; z = zo when x = O 

Zo2 = A + B 

Taking first derivative of the equation (16) 

Note that z = h - f, then 

(16) 

(17) 

( 18) 
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the n 

• 

(19) 

Equate the equations (18) and (19), and for the boundary cond itions 
- ah qo 
z . -- = - - - and z = Zo when x = O ax K 

Substituding these values into the equation (16) 

2... ( ~-\-~oM- ~ )+ 2. (qo -t ~ VY\-~ \e...JI..y:' 
o<. K Ko<. o<. 'ı< o \..;.,.,) 

_ 2w x
\<.Dl 

z.ı '-_ 37: = ~ ( ~ ~ -ı,.rvı-:;:) (e"'~ ı)- ~ır 

If for various values of x and z the equation (20) is plotted, assuming 
-<XX 

a. z2- Zo2 . . d e - 1 . . . h ı · . b . d Th 
ıs y axıs an -- ı s x axıs, a straıg t ıne ıs o taıne . e 

2 X X 
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slope gives the value of ( ~ + zom - _.!!__) and the distance on y 
X Kcı. 

axis gives the value of w 
K 

. (See figure 3.) 

ı 
6- ı 
-- __ _j 

-----r--------------------------q~ o e -ı 
Fıgure: 3 -r 

CONCLUSIONS 

If these studies are done on several places in a plane over a long 
period of time, then one can obtain a good idea about the amount of 
water an aquifer acquires from surface water during rainy seasons and 
looses due to evaparation during hot days. 

Some other attempt can be made on calculation of •W• by studying 
equation (13) which becomes with the non-steady state assumption : 

-
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