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TÜRKiVE'DE UYGULANAN SULAMA METOTLARI 

1- G R Ş: 

Hızla artan dünya nüfusunun yiyecek ve gi
yecek ihtiyacının karşılanmasında modern tarım 

teknikleri yanında sulu tarım önemli bir yer tut
maktadır. iyi planlanmış ve organize edilmiş su
lama sistemleri, sulamanın nimetlerini insanlığa 

sunmaktadır . Su kaynaklarının , toprak •kaynak
larına nazaran daha sınırlı oluşu, sulama suyu
nun dikkatli kulanılmasını gerektirmektedir. Böy
lece değişik sulama yöntemlerinin ehemmiyeti or
taya çıkmaktadır. 

Bugün, gelişmekte olan diğer ülkelerde ol
duğu gibi, Türkiye'de toprak ve su kaynakların

dan maksimum faydanın temin edilmesi gayreti 
içindedir. Bilhassa son on yıldan beri etkin bir şe

kilde sürdürülen beşer yıllık kalkınma planları, 

sulu tarıma öncelik vermiş ve büyük sulama pro
jelerinin gerçekleştirilmesi ·için bütçeden önemli 
yatırım payları ayırmıştır. 

Türkiye'de su ve toprak kaynaklarının en et
kin ve uygun biçimde değerlendirilmesi ve ger
çekleştirilmesi için, Devlet Su işleri, TOPRAKSU ve 
Tarım Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ve çok sa
yıda Kooperatifler ve Sulama Birlikleri görev al
mışlardır. 

Türkiye 'nin toprak varlığı ve bunların kullan

ma şekli 1 numaralı tabloda verilmektedir. 

Bu tablodan görüleceği üzere, tarım alanının 

genişletilmes· i , öncelikle tarıma müsait olmayan 
arazinin , tarıma uygun bir hale getirilmesi ile müm
kündür. Ancak bu, uzun vadeli ve büyük yatırım

ları gerektirmektedir. Diğer yönden, çayır ve mer'a 
ara~isir.~n tarım araz·isi şeklıine dönüştürülmesi 

ise halihaztr :kullanma ve taydalanma durumu do
layısıyle tavsiye edilmemektedir. Bu durumda ar
tan yurt ihtiyaçlarının karşılanmasında en uygun 
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yol, bir taraftan tarıma uygun olmayan arazinin 
tarıma uygun bir hale getirilmesi faaliyetleri ya
nında , mevcut tarım arazisinden elde edilen ve
rimin arttırılması olarak görünmektedir. Bu ise 
modern tarım tekniıkleri ve sulama tatbiki ile el
de edilebilir. 

TABLO: 

Türkiye'de, 1967 Yılında Uygulanmakta Olan 
Arazi Kullanma Şekli 

Arazinin Kullanma Şekli 

1. Ziraata uygun arazi 

(a) işlenen arazi 

(1) Ekili arazi 

[2) Nadasa bırakılan arazi 

(b) Bağ ve bahçe arazisi 

2. Çayır ve Mer'a arazisi 

3. Ormanlar 

4. Ziraata müsait olmayan arazi 

[a) Islah ile ziraata elverişli ola
bilir arazi 

(b) Ziraata elverişli olmayan arazi 

Arazinin 
Büyüklüğü 

(1000 Ha.) 

23.539 

21.200 

14.170 

7.030 

2.339 

30.839 

10.584 

13.096 

4.000 

9.096 

ll. TÜRKiVE'NiN SU VE TOPRAK KAYNAK
LARI: 

A - Su Kaynakları : 

Yıllık yağışların Türkiye'ye sağladığı su mi~

tarının. 518 milyar metreküp olduğu hesaplanmış

tır. Bu miharın 166 milyar metre küpü akış haline 
geçmekte ve gerisi sızma ve buharlaşma ile yeral: 
tına ve atmosfere dönüşmektedir. Akışa geçen 
miktarın 80 milyar metre küpünün bugünkü . koşul

lar altında ekonomik olarak kullanılabileceği an
laşılmıştır. Diğer taraftan, yeraltı su kaynakların
dan istifade edilebilecek su miktarı ise 8 milyar 
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metre küptür. Buna göre, Türkiye'nin bugün için 
ekonomik olarak geçerli BB milyar metre •küp su 
potansiyeli mevcuttur. 

B - Toprak Kaynakları: 

Türkiye'nin, tarıma elverişli 27.5 milyon hek
tar (275 000 km2) arazi varlığı mevcuttur. Bu mik
tarın takriben yarısı 13.2 x 106 Ha. sulanabilir özel
liğe sahiptir. V.ine bugünün koşulları altında eko
nomik olarak sulanabilir arazi miktarı ise B.5 x 106 

Ha. olarak rhesaplanmaktadır. 

Türkiye toprakları, kıyılarda dar bir şerit ha
linde, nehir ağızlarında mümbit ·deltalar ve yüksek 
Orıta Anadolu'da plato halinde •kendini göste~ir. 

Değiş.ik toprak ve i•klim çeşitleri; halkın değişik 

tarım teknikleri uygulamasına sebep olmuştur. 

lll. TÜRKiVE'DE UYGULANMAKTA OLAN SU
LAMA YÖNTEMLERi : 

Bugün Tül'kiye'"(je gerek Devlet eliyle ve ge
rekse kooperatifler, birl·ikler ve halk tarafından 

2 milyon hektar arazide sulama tatbik edilmek
tedir. 197B yılı sonuna kadar, buna ilave olarak 
560 000 hektar arazinin sulanması planlanmış ve 
uygulama alanına konmuştur. Böylece 197B yılı 

sonunda, 2 560 000 Ha. araziye sulama hizmeti gö
rülmüş olacaktır. 

Türkiye değişik topoğrafya, toprak ve ıiklim 

çeşitlerine sahip bir ül·kedir, ve bunun tabii bir 
neticesi olarak değişik sulama metodları tatbik 
edilegelmektedir. Aşağıda Türkiye'de halen tatbik 
edilmekte olan sulama yöntemleri ve bunların kri
tiği verilmektedir. 
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A - Yüzeysel Sulama Yöntemleri : 

- Salma Yöntemi ile Sulamalar : 

a) 

b) 

c) 

Serbest salma 

Kontrollu salma 

Göllendirme (Tava) 

d) Şeritvari salma 

2 - Karık Yöntemi ile Sulamalar : 

a) Yüzeysel karık 

b) Derin karık 

c) Tesviye eğrili karık 

d) Zikzak karık 

3 - Yağmurlama Yöntemi ile Sularnalar : 

a) Portatif 

b) Sabit 

Bunların dışında sızdırma ve damlama yön
temi ile yapılan sulamalar, Devlet Araştırma is
tasyonlarında deneme safhasında bulunmaktadır. 

Türkiye 'de ençok kullanılan sulama yöntemi, 
yüzeysel sulama yöntemidir. Salma yöntemi su
lama, bugün, ancak tesviye edilmemiş tarım alan
larında kullanılmaktadır. Yağmurlama yöntemi su
lamanın henüz tam anlamıyle yerleşmemiş olduğu 

ülkemizde, bu topoğrafyayı haiz tarım arazisinde 
mahzurlarına rağmen salma yöntemi sulama en 
geçerli sulama yöntemi olarak görünmeMedir. Di
ğer taraftan, rbitki tohumıınun serpme şeklinde 

ekildiğ· i yerlerde de geçerliliğini korumaktadır. Mah
zurları; fazla su tatbikini gerektirmesi, toprak eroz
yonuna sebep olması ve işçilik masraflarının faz-

Resim: 1 
Şeker pancarı karık 

yönteminde ekilip 
ycığmurlama ile 
sulanmaktadır. 



lalığı, gübre yıkanmasına sebep olması olarak ifa
de edilebilir. 

Tesviyeye ihtiyaç olmayan veya tesviye edil
miş tarım arazisinde tarım araç ve gereçleri
nin de kullanılmasıyla, karık yöntemi ile ·sulama 
imkan dahiline girmiştir. Karık yöntemi sulama, 
bugün, genellikle Devlet eliyle işletilen sulama 
sistemleri içindeki tarım arazilerinde pek yaygın 

olan sulama yöntemidir. 

Karık yöntemi sulama, az meyilli veya tes
viye edilmiş bir arazide ekonomik bir durum arz
etmektedir. 

IV. TÜRKiYE'DE UYGULANMAKTA OLAN SU
LAMA YÖNTEMLERiNiN KRiTiGi : 

A - Cazibe Sulcımasının Türkiye'de Yaygın 

Oluşunun Nedenleri : 

Türkiye'de en yaygın sulama yönteminin ca
zibe sulama yöntemi olduğu , bir önceki bölümde 
belirtilmişti. Türkiye'de bu yöntemin yaygın olu
şunun başlıca nedeni, sulama suyunun genellikle 
bol olması, diğer bir deyimle su ve toprak kay
nakları arasında uygun bir dengenin bulunmasıdır. 

Esasen, Devlet tarafından ele alınan sulama pro-

jelerinde, ülkenin bu özelliği dikkate alınmakta 

ve sulama projeleri halen cazibe sulama sistemi

ne göre planlanmaktadır. 

Türkiye'de cazibe sulamasının yaygın oluşu

nu, su olanaklarının bol olması yanında aşağıdaki 

faktörler de etkilemektedir. 

1 - Sulama alanları toprak ve topoğrafya özel

likleri yönünden cazibe sulamasına oldukça elve

r.işli bulunmaktadır. 

2 - Cazibe sulaması diğer yöntemlere göre 

Tü rkiye için halen daha ekonomik görülmektedir. 

Nitekim; yağmurlama ve damlama sistemlerinde 

ilk tesis ve i şletme masrafları cazibe sulamasın

dan daha fazla olmaktadır. Tesis ve işletme mas

raflarının, ilgili sanayinin gelişmemiş olması ve 

enerji kıtlığı yanında fiyatlarının da fazla oluşu , 

maliyeti yükseltmek·tedir. Öte yandan , işçi ve üc

retleri cazibe sulamasını ekonomik hudu.tlar içe

risinde tutacak seviyede bol ve ucuz bulunmak

tadır. 

3 - Mevcut bitki deseni ·ekonomiık yönden 

genel olarak cazibe sulaması dışındaki yöntemler 

için (batı ve güney ·kıyı şeridindaki münferit sa

halar hariç) henüz teşvik edici olmamaktadır . 
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Resim: 2 
Salma ile tahıl sulaması. Sifon 
ile yandan geçen kanaletten. 

B - Cazibe Sulamalarındaki Gelişmeler : 

Türkiye'de cazibe sulamalarındaki gelişme, son 
20 yıl içerisinde vahşi salmadan, daha ileri yön
temlere doğru (karık, tava ve tesviyeli karık) hızlı 

bir ·değişim göste~miştir. Bu hızlı değişimi, son 
yıllarda makineli tarım ve bitki deseninin geliş

mesine bağlamak mümkündür. Önceleri, sulama 

alanlarında % 80 'e kadar varan hububat tarımı, son 

yıllarda değişen bir takım ıkoşullara bağlı olarak 

yerini endüstri bitkilerine terketmiştir. Nitekim, 

endüstri bitkilerin in ekim oranı Devlet sulamala

rında % 60'a •kadar yükselmiştir. 

Diğer taraftan çeşitli sulama yöntemleri, TOP· 

RAKSU Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma istas· 

yonlarında incelenmekte ve bölge için en uygun 

olanı tespit edilerek, bu yöntemin kullanılması çift

çilere önerilmektedir. 

Orta Anadolu bölgesinde bulunan Eskişehir 

TOPRAKSU Araştırma istasyonunun buğday ve pan· 

car bitkisi üzerinde 4 yıllık araştırma sonuçları 

aşağıda verilmektedir. 
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Bitki Cins i : Buğday (1 967- 1970 yıllarına ait) 

Yağ

mur
Susuz 

Yapılan masraf toplamı Tl. 116 

Yalnız sulama masrafı TL. 
' 
Sulama adedi 

Verilen su mm. 

Alınan buğday Kg/ Da. 235 

Sağlanan kar TL./Da. 83 

1 Kg.'ının maliyeti TL. .50 

Tava 

131 

17 

2 

198 

308 

132 

.43 

lama 

187 

73 

2 

180 

344 

93 

.55 

Bitki Cinsi : Ş . Pancarı (1967- 1970 yıllarına ait) 

Tava 

Yapılan masraf top-
lamı TL. 449 

Yalnız sulama mas-
rafı TL. 

Sulama adedi 

Verilen su mm. 

Alınan Ş. Pancarı 

Kg ./Da. 

45.50 

4-5 

512 

4091 

Sağlanan kar TL./ Da. 254 

l<g .'mın maliyeti TL. .11 

Yağmur-

Karık lama 

410 

38 

4-5 

462 

3835 

246 .62 

.11 

553 

169 

4-5 

400.5 

4006 

125 

.14 

Her iki tabiodada görüleceği üzere ; cazibe su

lamasında , tava usulü daha avantajlı bulunmaktadır. 
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Ege bölgesinde Menemen Araştırma istasyo
nunda pamuk bitkisi üzerindeki 4 tekerrürlü bir 
denemeden aşağıdak i sonuç elde edilmiştir. 

Karık Yağmurlama 

Tekerrür (Kg/ Da.) (Kg/Da.) 

ı. 354.3 377.8 
ll . 361.8 392 .9 
lll. 362 .8 355.4 
IV. 345.9 373 .1 

Bu deneme sonucundan da yağmurlama su
l amas ında verim yönünden bir miktar far.klılık ol
makl a beraber, masraflar dikkate alındığında yine 
karık usulü sulamanın avantajlı olduğu görülmek
tedir . 

Orta- Kuzey bölgesindeki Tokat Araştırma is
tasyonunda Ş . Panoarına uygulanan değişik sula
m:ı yöntemleri sonuç ları ile a şağıda görüımektedir. 

Börder Yağmur-

(Tava) Karık lama 

Verilen su (mm.) 643 .0 621.4 646.0 

Sulama adedi 5 5 5 

Ekimde sıra a rası (cm) 40 40 40 

Verim (Kg/ dekar) 6638 6260 5842 

Bu denemeden de tava yönteminin verim yö

nünden en uygun sulama yöntemi olduğu anlaşıl

maktadır . 

Araştırma istasyonlarında yapılan çeşitli de

nemelerden, karık yöntemi sulamaların verim yö-

Resim: 3 
Güney Anadolu Bölgesindeki 
pamuk tarlalarına suyun 
kanaletlerle dağıtımı, 
işi çok 
pratikleştirmiştir. 



Resim: 4 
Yeraltı su kuyusundan 
tahıl ve meyvalıkların 

sulanması . 

nünden avantajı yanında salma yöntemi sulama· 
lara göre orta lama % 20- 25 oranında su tasarrufu 
sağladığı ·tespit edilmiştir . Bu bakımdan da sula
ma suyunun az ve işçiliğin pahalı olduğu bölge
lerde bu yöntem sulama uygun görülmektedir. 

Ancak, karık ve tava yöntemi sulama yöntem
leri tabii olarak düzgün veya tesviye edilmiş ara
zide başarı ile uygulanabilmektedir. Türkiye'de su
lamaya açılan sahalar topoğrafya yönünden genel 
olarak hafif ve kısmen ·de orta tesviyeye ihtiyaç 
göstermektedir. Hafif tesviye ·işlemi ise çiftçi •im
kanları ile yapılabildiğinden ·karık ve tava usulü 
sulamalar büyük ölçüde (tnhminen % 90) uygula
nabilmektedir. 

C - Diğer Sulama Metotları : 

Tesviye çalışmaları son yıllarda Devletin de 
katkısı ile hızla gelişmektedir. 

Sulama suyu sınırlı, buna •karşılık ekonomik 
değeri yüksek bitki türlerinin yetiştirilmesine el
verişli olan Akdeniz ve Ege denizi kıyı şeridinde

ki bazı cep şeklinde <küçük ova ve karstik teras 
alanlar ile suyun pahalıya sağlandığı pompaj su
lamalarında su ekonomisini sağlayan yağmurlama 

ve damlama sularnalarına karşı çiftçiler büyük ·il
gi göstermektedir. Bunlardan yağmurlama sulama
sı çiftçilerin uzun süreden beri bildiği fakat tesis 
ve işletme masraflarının yüksekliği yanında lüzum
lu malzemenin taminindeki güçlük nedeniyle, ge
lişmesi gereken bölgelerde bu olanağı bulamamış

tır. 

DSi TEKNIK BÜLTENI OCAK 1975 SAYI 30 

Damlama usulü sulama henüz Araştırma is
tasyonunda deneme safhasında bulunmakla bera
ber, bilhassa güney illerimizde sera sulamacılı

ğında kayda değer gelişme göstermektedir. 

V - SONUÇ VE ÖNERiLER : 

1 - Türkiye'de su ve toprak kaynaklarının kul
lanılması yönünden , bugün •için uygun bir denge 
görülmektedir . Nitekim; mevcut koşullarda , eko
nomik ol arak sulanması olanağı bulunan 8.5 mil
yon hektar araziye karşı . 88 milyar m3 yerüstü ve 
yeraltı su razervi bulunmaktadır. 

2 - Gelecekte, sulama alanlarının daha da 
gelişmesi halinde. suyu sınırlı olan havzalara su
yu bol havza lardan su aktarılması olanaklı görül
mekte ve halen bazı yeni projelerde bu husus 
şimdiden dikkate alınmaktadır . 

3 - Halen ::;u ve toprak kaynakları arasın

daki dengenin uygun olması nedeni i le, sulama 
suyu olana k l a rı sınırlı ülkelerde uygulanan ve ilk 
t esis ve y ıllık işl etme- bakım ma s rafları yüksek 
olan sulama yöntemleri (Yağmurlama , damlamal . 
di~er bir çok avantajiarına rağmen şimdilik çiftçi
lerimiz ta rafından cazip bulunmamaktadır. 

4 - Esasen. sulama projeleri de genellikle 
yukarıda değinilen koşullara uygun olarak cazibe 
sulama yöntemlerine göre planlanmakta ve inşa 

edilmektedir . Bu arada; proje ekonomisinin hesap
lanmasında , sözü edil en sulama yöntemlerinin ge
reği olan sulama randımanları dikkate alınmakta

dır . 

7 
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5 - Yukarıda değinilen cazibe sulama yön
temlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi 
için, sulama şebekeleri inşası yanında, aynı za
manda arazi developmanı faaliyetleri de (Tesvi
ye, sulama ve drenaj kanalları, arazi toplulaştırıl

ması, çiftçi eğitim) büyük önem •taşımaktadır. 

6 - Akdeniz ve Ege denizi sahil şeritlerin
de, geniş delta ovaları dışında, ekonomi·k değeri 

yüksek narenciye ve turfanda sebze gibi ürünlerin 
yetiştirilmesine elverişli , küçük cep ovalar yanında 
karstik teraslar 'bulunmaktadır. Su rkaynakları ge

nellikle sınırlı olan bu gibi yerlerde, su ekono~isi 

bakımından cazibe sulama yöntemleri yerine yağ

murlama ve özellikle seralarda damlama sulama 

yöntemleri hızla gelişmektedir. 

Sulama yöntemleri her ülkede olduğu gibi, 

Türkiye'de de tarımsal gelişmeye paralel olarak, 

değişim göstermektedir. Konu bu açıdan incelen
diğinde daha uygun sulama yöntemlerinin yaygın

Jaşabilmesi için aşağıdaki önerileri vermek ola
ğandır. 

1 - Uygun bitki deseninin yerleşmesi 

2 - Arazi developmanı (Tesviye, sulama ve 
drenaj yöntemler·i, toplulaştı~ma) 

3 - Yeterli işletme sermayesi 

4 - Örgütlenme, pazar ve pazarlama tedbir-
leri 

5 - Çiftçi eğitimi 

Hizmetlerinin daha etkili hale getirilmesi me

yanındaki tedbirler, gelişmekte olan diğer ülkeler

de olduğu gibi, Türkiye riçin de geçerli ve kaçınıl

maz tedbirler arasında bulunmaktadır. 
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KONYA KAPAll HAVZASINDA VERALTI SUYUNDAN 
YAPILAN SULAMALARDA SULAMA SUYU 

MALiVETLERiNiN BiTKi CiNSLERiNE GÖRE OACILIMI 

1. GiRIŞ: 

Bu araştırma, son yıllarda nüfusu hızla art
makta olan Türkiye'mizde birim alandan temin edi
len geli~in artırılması yönünde Kalkınma Planla
rıııda da yer alan su kaynaklarının geliştirilmesi 

konusunda yeraltısuyundan yapılan sulamala:rda , 
Konya Kapalı Havzasında çiftçi hizmetine sunu
lan yeraltısuyu potansiyelinin bitkiler 'itibarıyle m3 

maliyetlerini ortaya çıkarmak üzere hazırlanmıştır . 

Konya Kapalı Havzasında Çumra, Karapınar, 

Karaman- Ayrancı, Beyşehir- Kaçakl ı, Altıneki n, Ku
lu- Cihanbeyli- Yeniceoba , Ilgın- Atlantı, Altınova

Sarayönü, Yunak, Ereğli - Bor, Obruk - Sultanhanı 
ovalarında tak~iben 2.500.000 Ha . mertebesinde 
ova rkarakterinde arazi potansiyeli mevcuttur. An
cak bu potansiyelin •takriben 1.500.000 hektarı su
lanabilir arazi ,karakterinde tespit edilmiştir. Hav
z<ının adı ·geçen ovalarında mevcut yerüstü ve ye
raltısuyu kaynaklarının toplamı ile takriben 310.000 
hektar arazinin sulanabileceği hesaplanmıştır. Bu 
miktarın yeraltısuyundan sulanabilecek kısmı 

120.000 hektar olarak hesabedilmiştir ki, bu da su
lama imkanı olan toprak kaynaklarının % 39'u gi
bi büyük bir miktarını teşkil ettiğinden yeraltısuyu 
potansiyelinin Havza 'daki önemini belirtmektedir. 
Bu günkü durumda mevcut yeraltısuyu potansiyeli 
nin havzanın belirli yerlerinde satha boşalması 

(Arap Mezarlığı, Hotamış v :b. gibi) ve Karapınar 

gibi rüzgar erozyonunun görüldüğü sahalarda da 
yer alması, bu potansiyelin Havzada zi-raat araz·isi 
kazanmak yönünden de <kullanılmasının önem ve 
gereğini göstenmektedir. 

• Ziraat V. Müh. , DSI Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları 
Dairesi, Planlama Projelendirme ve Rezerv Kontrolü Fe~ 

Heyeti Zirai Ekonomi Başmühendisi 

Yazan: 
Erdinç BAŞTEPE* 

Memleket-imizde yeraltısuyu potansiyelinin çift
çilerin hizmetine sunulması •işi 1966 yılından iti
baren DSi, TOPRAKSU ve T. C. ZiRAAT BANKASI 
Genel Müdürlükleri arasında tanzim edilen 3.3.1966 
tarihi i • işbirliği Protokolu • esasları dahilinde • Top
rak ve Su• Kooperatifleri kanalıyla yapılmaktadır . 

Bu şekilde •Toprak ve Su • Kooperatifleri kanalıy

la memleketimizde 1.7.1973 tarihi itibarıyle 214 
kooperatifte 2249 adet ·kuyu ile 1.033.005 dekar 
arazinin sulanması planlanmıştır. Konya Kapalı Hav
zasında ise durum 27 kooperatifte 429 kuyu ile 
214.590 dekardır . 

Yukarıda verilen izahattan da anlaşıldığı gibi 
Havzada bugünkü durumda mevcut yeral,tısuyu po
tansiyeli ile sulanabilecek arazi miktarının ancak 
% 18'i için proje yapılmıştır. 

Toprak kaynağı bakımından büyük bir potan
siyele sahip olan Havzada yeraltısuyu •kaynağının 

% BO'ninin atıl vaziyette bulunmasının nedenlerini 
şöyle sıralayabiliriz . 

- • Toprak ve Su · Kooperatiflerinin kurulma
sında karşılaşılan güçlükler 

- Elektrik enerjisi imkanlarının kısıtlı olması 

- Elektrik enerjisi birim fiyatının yüksek ol

ması 

Görüldüğü gibi devolope edilmesi yerüstü su 

kaynaklarına göre -çok kısa bir ıinşaat süresine 

müncer olan (2- 3 yıl) yeraltısuyundan sulamala

rın gelişmesinin çok yavaş olmasında çiftçilerin 

kooperatif kurmalarında da tesir icra eden elekt

rik enerjisi fiyatlarının yüksekliğidir. 
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işte bu nedenlerle Konya Kapalı Havzasında 
sulanabilecek bitkiler ve bunların sulama suyu ma
liyetleri araştırılmış ve bu maliyetlere elektrik 
enerjisi masrafl a rının iştira k nisbetleri çıkarılmış

tır . 

2. METOT VE KRiTERLER : 

Araştırmada DSi Genel Müdürlüğü tarafından 
ye raltısuyundan sulama için hazırlanan projelerde 
uygulanmakta olan metot ve kriterler kullanılmış

tır . Bu metot ve kriterler aşağıda kısaca izah edil
mektedir . 

2.1. Yıllık Zirai Fayda Artışı : 

Yıllık zirai fayda art ı şlarının tesbitinde ·bitki 
bütçe analizi• metodu kull <.: nılmaktadır . 

«Bitki Bütçe Analizi» : Proje sahalarında biz
zat çiftçi nileleri ile yapılan anket sonunda tespit 
edilen bi t ki e kiliş nisbetleri, verimler ve satış fi
yatları ile bitki maliyet cetvelleri , sahaya · en ya
kın mücavir sayılabilecek sulanan sahalarda yapı 

lan diğer çalışma sonucu projeli şartlarda yetiş

tirilebilecek bitki cinsler1, verimleri, çiftçinin te

mayülü ve pazar imkanları araştırılarak birim sa

hadan elde edilen mevcut net gelir ile projenin 

tahakkuku sonunda birim sahadan elde edilebile

cek net gelir hesaplanır. 

Projel·i şa rtlarda elde edilebilecek net gelir

den mevcut durumda elde edilmekte olanın çık a

rılması ile bulunan net gelir artışı, çiftçinin sulu 

ziraate intibak ı için geçecek zaman olarak nitelen

dirilen inkişaf periyodu faktörü ile çarpılarak proje 

ömrü içinde her y ıl için ortalama eşdeğer olarak 

bulunur. 

Ancak bu metot ile hesaplanan net gelir ar

tışı, proje sahasının % 30'dan fazlası şeker pan

carı ve yem bitkisine tahsis edildiği takdirde hay

vancılık gelirlerindek i artışa karşılık olmak üzere 

% 10 nisbetinde a rtırılır. 

Tesis Unsuru 

Kuyu 
Elektromotopomp 
Motopomp barakası 
Elektrifi•kasyon şebekesi 

Kanal şebe kesi 

işletme tesisleri 

10 

Ömrü 
(Yıl) 

15 
20 
50 
25 
30 
50 

Yine bu metodla bulunan net gelir artışının 

poojelerin ·ekonomik jüstifikasyonunun tayininde 
• Proje faydası.. olarak ·kullanılması •Su ücreti • 
ve •arazi kirası • yönünden dublikasyona sebebi
yet verdi ğ i ve bu iki bitki istihsal masrafının 

sıhhatli olarak etüdü zaman ve elemanı gerektir
d i ğind en bu iki kalem •istihsal masraflarında dik
kate alınmamaktadır. 

Bitki istihsal masraflarının tesbitinde serma
ye faizi , % 10 'dan 6 aylık olarak değerlendirilmek

tedir. 

2.2. Yıllık Masraflar: Yer alan tesis unsur-
larının faiz ve amortisman masrafları % 7 faiz nis
betiyle fayda lı ömürlerinden gidilerek yıllık eşde

ğer miktarları olarak tespit edilmektedir. Aşağı 

daki tabloda tesis unsurlarının ömürleri ile bunla
ra ait faktörler verilmiştir . 

Yıllık ba kım ve tam ir masrafl arının hesabında 

da yu karıdaki tabloda verilen % 'l er kullanılmak

tadır . 

Enerji masraflarının hesaplanmasında memle

ketimizde bugün cari olan Kwh enerji bedeli ·kul

l a nılmaktadır . 

Personel masrafı bugüne kadar yapılan proje

lerden gidilerek dekar başına düşen ortalama mik

tardan bulunmaktadır . 

2.3. Ekonomik Analiz : 

Projelerin ekonomik jüstifikasyonunda Fayda 

Masraf Oranı (Benefit- Cost Ratio) metodu kul

lanılmaktadır . Bu oranda yer alan değerler yuka

rıda~i kısımlarda hesaplanma tarzları açıkla nan yıl 

lık eşdeğer fayda artışı ile , yıll ık eşdeğer mas

raflardır . 

Yeralt ı suyu n dan sulamalarda proje ömrü 30 

y ıl kabul ed ilmektedir. 

Fayda- Masraf Oran ı nın 1'den büyük olması 

hal inde projeler uygulanmaktad ırl ar . 

% 7 faiz nisbetiyle Yıllık Bakım ve 
Faiz ve Amortisman Tamir 

Faktörü Faktörü 

0.10979 0.020 
0.09439 0.010 
0.07246 0.010· 
0.08581 o.oto -
0.08059 0.010 . 
0.07246 0.010 . 



2.4. Sulama Suyu ihtiyaçları : 

Sulama suyu ihtiyaçları halen DSi Genel Mü

dürlüğünce sulama projelerinde ku l l anılmakta olan 

·Blaney- Criddl e• metodu kullanıl a rak tespit edi l

miştir. 

Yeralt ı suyundan su lamalarda, kanal uzun lukla

rı nı:ı kıs:ı ve kapasiteleri nin küçük olmas ı nedeniy

le sistem su lama suyu ihtiyaçları yerine çiftlik 

sulama suyu ihtiyaçları kullan ılmaktadır . A raştır

mada çiftl ik sulama randıman ı % 65 kabul edil 

m i ştir. 
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3. NET GELiR ARTlŞLARI : 

Konya - Kapal ı H avzasında , bugünkü durumda 
Hububat - Nadas ikili münavebesi uygulanmaktadı r. 

Ekoloj ik şart l a r ve çiftçilerin geleneksel görgüleri 
ve mevcut sulama şebekele rinin incelenmesi ne
ticesinde su lu ziraat şartl arı nda hububat, bostan, 
fasu lye, sebze, ayçiçeği, yonca, şeker pancarı (Pa
tates ile alternati f nebattır) ve meyva ziraati ni n 
yapıl abi l e ceği tespit edi l miştir . 

Aşağıda Tablo : 1 'de mevcut ve proje li şart

larda ziraatı yap ılan ve yapılacak olan bitkilerin 
ek iliş nisbetleri, verimleri, fiyatla r ı, brüt geli r le•i, 
isti hsal masrafları ve net gelirleri ve~ilmiştir . 

TABLO: 1. KONYA KAPALl HAVZASINDA MEVCUT VE PROJELi ŞARTLARDA ZiRAi EKONOMiK 

DURUM 

1. Mevcut Durum : 

Ekiliş Birim istihsal Nisbetli 
Bitki cinsi nisbeti Verim 

fiyatı değeri 
Masraf Net gelir net gelir 

% Kg/ Dk. TL/ Kg. TL/ Dk. TL./Dk. TL/ Dk. TL. 

1 

. 
----

ı Hububat 60 ı 130 1.00 130 85 45 27 
-

Nadas 40 -

TOPLAM 100 ı 27 

2. Projeli Şartlardaki Durum : 

ı Ekiliş Birim istihsal Net Gelir TL/ Dk. Nisbetli 
Bitki cinsi nisbeti Verim 

fi yatı değeri Masraf Net gelir 
Kg./ Dk. TL / Dk. TL/ Dk. Düzel-

' Düzeltilmiş TL. % 
mern iş ---- --- --

Hububat 

ı 
40 350 1.00 350 160 190 178.40 71.35 

Ş. Pa ncar ı 15 5000 0.20 1000 645 355 313 .10 46.95 

Bostan 10 ı 2000 0.45 soo 340 560 493.90 49.40 

Sebze 5 2000 0.70 1400 880 520 458 .65 22 .90 

Ayç içeğ i 10 175 2.10 367 .50 190 177.50 156.55 15.65 

Fr. sulye 5 175 3.50 ı 612.50 290 322 .50 284.45 14.20 

Yonca 10 950 0.50 570 240 330 291 .05 29.10 

Meyve 5 1000 1.10 627 280 347 347 
ı 

17.35 

ı 
--

ı-
----

TOPLAM 100 266 .. 90 

Not: Gelir Düzeltme Faktörleri : 
Bostan, Fasulye , ·Sebze, Ayçiçeği Yonca , Ş . Pa ncar ı : 0.882 

Buğday 0.939 

M~a o~ 

11 
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TABLO: 2 -BITKiLER iTiBARIYLE VE TAKRiBi BiTKi PATERNiNE GÖRE NET GELiR ARTlŞLARI 

Mevcut 
(*) lnkişaf 

istihsal Net gelir Düzeltilmiş 
periyodu 

Brüt gelir Net gelir durumdaki tatbikiyle 
Bitki cinsi masrafı Net gelir artışı Net gelir net gelir 

artışı artışı 

TL/Dk. TL/ Dk. 

ı 
TL/Dk. TL/Dk. TL/Dk. TL/ Dk. TL/ Dk. 

Buğday 350 160 190 27 163 153.05 135 

ı Bostan 900 340 560 27 533 470.10 414.60 

Fasulye 612.50 290 322.50 27 295.50 260.65 229.90 

Sebze 1400 880 520 27 493 434.80 383.50 

Ayçiçeği 367.50 190 ı 177.50 27 150.50 132.75 117.10 

Yonca 570 240 330 27 303 267.25 235.70 

Ş. Pancarı 1000 645 355 27 328 289 .30 255.15 

Meyva 627 280 347 27 320 320 282.25 

-----
Takribi ı 294.45 27 ı 268.45 239.90 211 .60 
Patern 

(*) Gelir Düzeltme Faktörleri : 

Buğday 0.939 
Bostan, Fasulye, Sebze, Ayçiçeği 
Yonca, Ş . Pancarı 0.882 
Meyva 0.570 

Not: 1. Brüt Gelir hesabında cari fiyatlar kullanılmıştır . 

2. istihsal Masrafları Hesabında : 
- Tarla kirası dikkate alınmıştır. 

- Arazi vergileri 1972 yılı cari arazi fiyatlarından gidilerek alınmıştır. 

- Su ücreti istihsal masraflarında dikkate alınmamıştır. 

- Makineli masraf kalemlerinde cari 1k•ira bedelleri alınmıştır . 

- Çok yıllı-k bitıkilerin masraflarında tesis yılı maliyetinden gidilmiştir . 
3. inkişaf periyodu 5 yıl kabul edilmiştir . 

4. SULAMA SUYU iHTiYAÇLARI : 5.2. Motopomp Karakteristikleri : 

Blaney Criddle metodu ·kullanılarak tespit edi
len sulama suyu ihtiyajları aşağıda Tablo 3'de ve
rilmiştir . 

Derin 'kuyu türbin tipi elektromotopomp kul

lanılacaktır . Bu motopompa ait karakteristikler şöy

le olaca<ktır. 

5. PROJE KARAKTERiSTIKLERi : 

Yeraltısuyundan sulamada proje unsurlarının 

karakteristikleri üniteler 'itibarıyle aşağıdaki gibi 
tespit edilmiştir. 

5.1. Kuyu Karakteristikleri: 

Derinlik ...................... . .. .. 
işletme debisi .... . .. ...... .... . 
Statik seviye ................ .. 
Dinamik seviye ... .... .. .. .. .. 

12 

125m. 
50 lt/ sn . 
10 m. 
40m. 

O =50 lt/ sn . 

Hm = 40 m (St. Sv.+ Düşüm+Girlşim + St. Se

viye değişimi+pompa alt ucu) 

n=% 54 (Po m pa randımanı x Motor randımanı 

ve kayıplar) olduğuna göre; motopomp •gücü, 

olacaktır. 

50X40 
N=-----49.4 PS 

75 X 0,54 
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TABLO: 3 - BİTKİLERDE VE TAKRiBi BiTKi PATERNi iTiBARIYLE ÇiFTLIK SULAMA SUYU 

iHTiYAÇLARININ AYLARA GÖRE DAC'iiLIŞI 

ÇiFTLiK SULAMA SUYU iHTiYACI (mm.) Randıman : %65 

Tene~büt 
(f) 

AYLAR 
Bitki cinsi Fak· 

müddeti törü Mayıs Hazi. Tem. Ağ us. Eylül Ekim Kasım Yıllık 

------------

Buğday 20/ 10-30/ 5 1.11 198 223 - - - 10 17 448 

Bostan 15/ 5-31/8 1.20 15 127 257 226 - - - 625 

Fasulye 15/5-31 / 8 1.33 26 215 401 268 - - - 910 

Sebze 1/5-31 / 8 1.20 24 143 327 252 - - - 808 

Ayçiçeği 1/5-31/8 1.17 21 152 254 179 - - - 606 

Yonca 15/4- 15/ 10 1.125 147 244 336 303 170 30 - 1.230 

Ş. Pancarı 15/ 4-15/ 9 1.09 52 193 351 338 92 - - 1.026 

Meyva 15/4-15/ 10 1.33 121 239 339 279 99 - - 1.077 
--------------

Takribi 
114 201 191 162 36 7 7 718 - -

Patern 

1. Blaney- Criddle Metodu kullanılmıştır. 

a) Sıcaklık Konya (34) yıllık ortalamalarına göre alınmıştır. 

b) Yağış Konya (36) yıllı·k ortalamalarına göre alınmıştır. 

c) (k) Katsayıları ·aylara göre graNklerden çıkarılmıştır. 

d) Çiftlik Randımanı % 65 .kabul edilmiştir. 

el (f) Sulama suyu tuzluluğunu yıkama faktörü : 

EC= 1000 mic~omhosjcm. ıkabulüyle !bitkilerin tuz .tolerans larından gidilerek hesaplan
mıştır. 

Bitkilerin ve takribi patern •itibarıyle moto
pompların yıllık çalışma saatleri aşağıdaki gibi he
saplanmıştır. 

5.3. Motopomp Barakası : 

Elektromotopomplara ait tip barakalar kulla

nıl acakt ır. 
Yıllı·k Su ihtiyacı (mJ/Da.) x Bir kuyu 
ile sulanacak saha (Da.) 

Ç. Süresi = -
Kuyudan bir saatte çek·ilebilecek su 
miktarı (mJ/saat) 

Yukarıdaki formülle hesaplanan çalışma süreleri : 

Buğday 1310 saat/yıl 

Bostan 1650 saat/yıl 

Fasulye 1545 saat/y ıl 

Sebze 1660 saat/ yıl 

Ayçeçeği 1600 saat/ yıl 

Yonca 2530 saat/ yıl 

Ş . Pancarı 1965 saat/yıl 

Meyva 2155 saat/yıl 

T. Patern 2335 saat/yıl olarak bulunmuştur . 

5.4. Elektrifikasyon Tesisi : 

Elektrifikasyon tesis·i olarak kuyu başı tesis

leri dikkate · alınmış ve kuyu başına 80.000 TL. ma

liyet kabul edilmiştir . 

5.5. Sulama Şebekesi : 

Sulama suyunun tarlaya naklinde beton kap

lamalı açık kanal sisteminin kullanılmasının uy

gun olacağı kanaatine varılmıştır . Halen hazırla

nan raporlarda 1972 yılı için dekara 5 m kanal ve 

8'J TL/ m. tul maliyeti kullanılmakta olduğundan ay

nı kabuller burada da geçerli sayılmıştır . 
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.p. 

Bitki cinsi 

Buğday 

Bostan 

Fasulye 

Sebze 

Ayçiçeğ i 

Yonca 

Ş. Pancarı 

Meyva 

Takribi Patern 

TABLO: 4 - BiTKiLER VE TAKRiBi BiTKi PATERNi iTiBARIYLE YILLIK MASRAFLAR, ml SU 

MALiYETLERi iLE RANTABiLiTE EMSALLERi 

Çiftlik Su ihtiyacı Yıllık Masraflar (TL/ Dk.) 

Maksimum ihtiyaç (*) 
Sulama Amor. ml 

Yıllık sahası faiz Suyun 

/ miktarı 
Modül Enerji Perso. Toplam ihtiyaç Geniş. bakım 

masrafı 
maliyeti 

mm. lt/ sn./ (Da.) taınlr 
Mas. masraf 

krş. Ayı 

1 

mm. ha. 1--- Mas. 

448 Haziran 223 0.95 90.25 41 .90 ı 5.00 137.15 30.6 ı 525 

625 Temmuz 257 1.05 475 95 .75 58.35 5.00 159.10 . 25 .5 

910 Temmuz 401 1.65 305 127.95 85 .10 5.00 218.05 24 .0 

808 Temmuz 327 1.35 370 112.15 75.35 1 5.00 192.50 23.8 

606 Temmuz 254 1.05 475 95.75 56.60 5.00 157.35 26 .0 

1230 Temmuz 336 1.35 370 112.15 114.85 5.00 232 .00 18.9 

1026 Temmuz 351 1.45 
ı 

345 117.50 95.70 5.00 218 .20 21.3 

1 077 Temmuz 339 1.40 360 114.20 100.60 5.00 219 .80 20 .4 

718 Haziran 201 0.85 585 84.90 ı 67.05 1 5.00 ı 156.95 21 .9 

Net 
gelir 
artışı 

TL/ Dk. 

135.00 

414 .60 

229 .90 

1 

383.50 

117.10 

235 .70 

255.15 

282 .25 

211.60. 

(" ) Modüller : Maksimum su ihtiyacı olan a} 'çi nd~ motopompların günd~ (22) saat çalışacağı düşünülerek hesaplanmıştır . 

Ranta-
bilite 

emsal i 

0.98 

2.61 

1.05 

1.99 

0.74 

1.02 

1.17 

1.28 

1.35 

ı 
ı 

ı 

i 

o 
(J) 

;;1 

"" z 

"" tD 
C : 
r
-< m z 

o 
() 
:ı> 

"" 
"' <il 
(J) 

:ı> :s 
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5.6. işletme Tesisleri : 

işletme tesisleri (işletme binası , atölye, am· 
bar, bekçi evi v.s .) 'nin kooperatifler tarafından in· 
şa ettirileceği k·abul edilerek yalnız gerekli işlet
me teçhiztı için daha önce yapılan projelerden bu
lunan dekar başına 5 TL. değeri alınmıştır. 

6. TESiS MALiYETi : 

Bitkiler ve takribi bitki paterni Hibarıyle he
saplanan t esis maliyetleri aşağıda verilmiştir . 

Buğday 459.500 TL. 

Bostan 439.000 TL. 

Fasulye 369.300 TL. 

Sebze 395.950 TL. 

Ayçiçeği 439.000 TL. 

Yonca 395.950 TL. 

Ş . Pancarı 385.700 TL. 

Meyva 391.850 TL. 

Takribi Patern 484.100 TL . 

7. EKONOMiK ANALiZ: 

Bitkiler ve takri bi bitki paterni itibarıyle yıl 

lık masraflar ve dağılışı, net gelir artışları, mJ su 

maliyetl eri , ve rantabilite emsalleri aşağıda Tab

lo : IV 'de veri .lmiştir . 
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Bitkiler ve takribi bitki paterni itibarıyle su

lama suyu maliyetlerinin bitki istihsal masrafları 

içnideki nisbetleri ile net gelir artışları aşağıda 

Tablo : 5'de verilmiştir . 

8. NETiCE: 

Konya Kapalı Havzasında takriben 1 x 109 m3jyıl 

olarak tahmin edilen ve belirli yerlerden satha 

boşalan yeraltısuyu potansiyelinin işletilerek çiftçi 

hizmetine sunulması zorunludur . Bu zorunluluk, 

h avzanı n memleketimiz milli z:iraat gelirine mev

cut toprak ·kaynağı ile sulu şartlarda büyük bir kat

kıda bulunabilecek durumda olmasından ileri gel

mektedi r . 

Sulama suyunun m3'ü için bulunan rakamlar

da enerji masrafının % 43 gibi büyük bir nisbet 

gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Zaten mahsul sa

tış fiyatlarının isNkrarsız ve düşük olduğu mem

leketimizde , bitki istihsal masraflarında büyük bir 

meblağa ulaşan sulama suyu maliyetlerinin düşü

rülerek çiftçilerin net gelir artışlarının dolayısıy

le yaşama standardının yüksel·tilmesi enerji fiyat

larında tarım sektörü için bir indirim uygulaması 

ile mümkün olacaktır . 

TABLO: 5 - BiTKiLER VE TAKRiBi BiTKi PATERNi iTiBARIYLE BRÜT GELiRLER iSTiHSAL 

MASRAFLARI VE SULAMA SUYU MALiYETLERi N iN BiTKi iSTiHSAL MASRAFLARI 

iÇiNDEKi NiSBETi 

istihsal Masrafı 
Tl./ Dk. Su ücretinin Sulu şartlarda 

Brüt gelir Su ücreti istihsal mas- net gelir 
Tl./ Dk. Su ücreti Su ücreti Tl. / Dk. rafları için TL./Dk. 

hariç dahil nisbeti% 

Buğday 350 160 297.15 137.15 46.2 52.85 

Bostan 900 340 499.10 159.10 31.9 400.90 

Fasulye 612.50 290 508.05 218.15 42.9 104.45 

Sebze 1400 880 1072.50 192.50 17.9 327.50 

Ayçiçeği 367.50 190 347 .35 157.35 45.3 20.15 

Yonca 570 240 472 232 49.1 98.00 

Ş. Pancarı 1000 645 863.20 218.20 25.3 136.80 

Meyva 627 280 499.80 219.80 44 .0 127.20 

Takribi Patern ı 605.70 ı 310.25 467.20 156.95 33.6 138.50 
ı 



DSI TEKNiK BÜLTENI OCAK 1975 SAYI 30 

Nitekim sanayide kalkınmış olan ülkelerde bi
le enerji fiyatlarında özel tarım tarifesinin uygu
lanmakta olduğu bir gerçektir. (Fransa'da· Yeşil 

Tarife, italya'da ·Tarım Tarifesi• ABD'de •Recla
mation Tarifesi• gibi) 

Tarım sektörü için enerji fiyatlarında yapıla

cak indirim yanında, iyi bir zirai yayım politika
sıyla 'hububat ekili sahaların diğer endüst~i ve 
çapa bitkileri ekilişine kaydınlarak azaltılmasına 

çalışı lmalıdır. 

FA YDALANILAN YA YlNLAR : 

1 - Konya- Kapalı Havzasında mevcut «Top· 

rak ve Su» Kooperatiflerinin fizibilite raporları 

(32) adet) 

2 - Konya Kapalı Hııvzasında Planlanan «Top

rak ve Su» Kooperatifierin su ihtiyaçları cetvel

leri (30 adet) 

3- DSi Yeraltısuları Dairesi, Yeraltısuyundan 

Sulamalar Konusunda Hazırlanacak Fizibilite Ra· 

porlarına Ait Rehber. 1969 

4 - DSi Etüt ve Plan Dairesi , Türkiye istik· 

şafi Arazi Amenajman Raporu, 1970 

5 - IECO ve AKNIL Engineers : Konya· Çum· 

ra Basın Master Plan for Water Resources Deve

lopment, lnterim Report May 1967 
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6 - DSi işletme ve Bakım Dairesi : Sulama 
Oranları ve 1972 Yılı Sulama Hedefleri Değerlen

dirme Raporu 

7 - DSi Etüt ve Plan Dairesi : Konya Ka
palı Havzasında yapılmış Planlama Arazi Tasnifi 
Raporları (22) ade!) 

8 - DSi Yeraltısuları : Konya Kapalı Havza· 

sında yapılan Detaylı Hidrojeolojik Etüt Raporları 

(6 adet) 

9 - DSi Yeraltısuları : Konya Kapalı Havza· 

sında Yapılan Hidrojeolojik Etüt Raporları (3 adet) 

10 - DSI Etüt ve Plan Dairesi : Mutasavver 

Sulama Sistemleri Için Su Ihtiyacı Tayini ve Su 

Blançosu, Hidroloji Semineri Tebliği, 1966 



YÜKSEK DÜ$ÜLÜ BARAJLARIN MANSABINDAKi 
TABAN OYULMALARI 

1. GiRiŞ 

Son yıllarda yurdumuzda ve diğer ülkelerde 
düşü yüksekliği gittikçe artan barajlar inşaa olun
maktadır. Bilindiği gibi, baraj rezervuarında depo
lanması mümkün olamayan fazla sular (özellikle 
taşkın suları) dolusavak yardımıyla barajın mansap 
tarafına aktarılır . Dolusavakların bir kısmı çoğun

lukla kemer barajlarda olduğu gibi suyu serbest 
jet halinde, diğer bazıları ise bir düşü ·kanalı ve 
nihayetindeki bir deflektör yardımı ile sıçratarak 

meyilli bir jet halinde akarsu yatağı üzerine düşü
rür. (Şekil : 1) Düşen su yatağa ulaştığı anda 
önemli bir enerjiye sahiptir. 

Yüksek düşülerin ve büyük debilerin söz ko
nusu olması halinde, suyun enerjisinin enerji kır

ma havuzu veya benzeri bir yapı ile kırılması hem 
hidrolik ve hemde yapı tekniği yönünden güç 
problemler ortaya çı·karır. Düşen su, yatak üzerin
deki alüviyal malzemeyi kısa zamanda sürükler ve 
arkasından kaya tabanı oymaya başlar. Oyulmanın 

gelişmesi ile birlikte doğal bir enerji •kırma havuzu 

oluşur ve suyun enerjisi oyulma hacmi ile orantılı 

olarak kırılır. Bu sırada oyulmanın baraj gövdesine 

mesafesi ve derinliği gövdenin ve diğer ek yapı

ların stabilitesini tehlikeye düşürebilir. 

Baraj mansabındaki akarsu taban malzemesinin 

taneli ve kohezyonsuz malzemeden oluşması ha

linde yetersiz de olsa oyulmaların saptanabilmesi 

için bazı çalışmalar yapılmıştır. Yapısal ve jeolojik 

özellikleri karışık olan .kaya zeminierin oyulmasına 

ait bilgilerimiz günümüzde yok denecek düzeyde

dir. 

• Doç. Dr. MOh .• DSI Araştırma Dalresi Başkan Yardımcısı 

Yazan: 

Şahap AKSOY" 

Bu incelemede, yüksek düşülü barajların arka

sındaki taban oyulmalarının önemi bir örnek ile 

sunulacak ve oyulma derinliğinin önceden saptana

bilmesi için günümüzdeki mühendislik bilgilerimiz 

tartışılacaktır . 

Bu konuda, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır

ma Kurumu'nun desteği ile yazar bir araştırma ça

lışması yapmaktadır. Çalışma halen devam etmek

tedir. Bu yazıda söz konusu çalışmadan elde olu

nan verilere değinilmeyecektir. 

(al 

Şekil : 1 - Yüksek düşülü barajların 

mansabındaki taban oyulmaları 
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2. KARISA BARAJININ ARKASINDAKi OVULMA(1) 

Zambezl nehri üzerinde inşaa olunmuş bu
lunan Kariba Barajı , Orta Afrika'da, eskiden İngil
tere tarafından yönetilen Rodezya'nın iç bölgesin
de ve Zambezi nehl'i'nin Hint Okyanusu'na dökül
düğü yerden takriben 1000 km. içerdedir. Bugün 
Zambezi nehri ülkeyi iki ayrı bağımsız ülke olarak 
fkiye ayırmakta ve eski Kuzey Rodezya Zambiya 
ve Güney Rodezya da Rodezya olarak anılmaktadır. 
Zambezi Nehri Viktorya Çağlayanı'ndan Hint Ok
yanusu'na kadar uzanan yaklaşık 1500 km.lik bir 
mesafe içinde içinde 900 m. lik bir düşü imkanı 

ile önemli bir hidroelektrik potansiyele sahiptir. 

Kariba Barajı 128 m. lik düşü yüksekliğine sa
hip olup arkasında 280 km. uzunluğundaki rezervu
arı Içinde 160 milyar m3 faydalanabilecek suyu 
tutabilmektedir. Zambazi nehri'nin akıttığı suyun 
% 85 i Kariba Barajında enerji üretimi ·için kullanı

labilmelcte, % 9,5 su göl yüzeyinden buharlaşmakta 
ve % 5,5 luk bir kısım da dolusavaktan enerjiye 
çevrilmekslzin geçmektedir. 

Barajın Inşaa olunduğu yerdeki Kariba Vadlsi, 
tabanında 200 m. lik bir genişliğe sahip olup, Gü
ney Rodezya'nın gnays platosu içinde oyularak oluş
muştur. Kariba Barajı çift yönlü eğriliğe sahip bir 
kemer baraj olup yüksekliği 128 m. ve ·kret uzunlu
ğu 650 m. dir. 

Enerji üretimi Için vadinin her ·iki yanında ·iki 
ayrı yeraltı santralı öngörülmüştür. Bunlardan Ro
dezya tarafındaki santral 1959 yılından beri 600 
MW. lık bir güce sahip olarak 6 Francis türbini ile 
enerji üretmektedir. Zambiya tarafındaki santral da 
yaklaşık olarak aynı güce sahip olacak bir şekilde 
gelişmektedir (1972 yılındaki durum). Her iki ta
raftaki enerji tesisleri nihai durumlarını aldıktan 

sonra yıllık üretim yaklaşık 8,2 milyar KWh ola
caktır. 

Biraz sonra değineceğimiz oyulma problemi ile 
ilgili olan şu konuyu da açıklamak faydalı olacak
tır. Yeraltı santralının saçilişinin nedeni, inşaat 

sırasındaki taşkın sularının bütün vadi genişliğini 

kullanarak geçirabilme zorunluğudur. Böylece Ro
dezya tarafındaki yeraltı k·uwet santralının inşaa

sı, baraj gövdesinin belirli bir yüksekliğe erişme

sinden sonra mümkün olabilmiştir. Baraj eteğine 

yakın bir yerde inşaa olunacak santralın, taşkın 

sularının geçişi sırasında yer alabilecek oyulma
nın (ki bu oyulmanın hiçbir zaman bugünkü ·kadar 
derin olacağı tahmin olunmamıştı) etkisi ile tehli
keli bir duruma düşeceği gözönünde tutulmuştu. 

Baraj yerinde yapılan 8 yıllık gözlemler Zambazi'nin 
8500 m3/sn'lik bir maksimum debiye sahip olduğu

nu vermiştir. Halbuki daha sonra inşaat sırasında, 

Mart 1958 d"e inşaat yerinden 16000 m3/sn lik bir 
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debinin geçtiği Izlenmiştir. 4 haftalık bir süre için
de toplam yıllık su miktarına denk olan 40 milyar 
mJ su baraj inşaatı üzeiinden aşmıştır. 

Kariba barajında, taşkın sularını mansap tara
fına boşaltmak amacıyla kemer gövde içine 6 tane 
9 x 9 m . lik kapaklı sava k tertiplenmiştir. Savakla
rın tabanı maksimum rezervuar seviyesinden 27 m. 
aşağıda bulunmakta ve dolayısiyle boşaltım savak
ları basınçlı olarak çalışmaktadır. Böylece basınç 

altında geçen su baraj eteğinden daha uzak bir 
mesafeye düşmekte ve oluşacak oyulma çukuru
nun mesafesi de baraj eteğinden uzağa itilmiş ol
maktadır. Savakların boşaltım kapasitesi maksimum 
göl seviyesinde 8400 m3/sn dir. 

Savaklardan boşalan su )etinin, nehrin kaya 
tabanına ulaşıncaya kadar düşü yüksekliği 100 m. 
ve yatay yöndeki tırlama mesafesi 85 m. dir. 

Kariba barajının mansabında yer alan oyulma 
çukuru (Şekil : 2) de görülmektedir. Oyulma çu
kurunun derinliği, 1971 yılında baraj temel seviye
sinden itibaren 60 m. yi aşmıştır. Su jeti 80 m. yi 
geçen bir su yastığını delerek tabana ulaşmakta 

ve oyulma halil oluşmaktadır. Yapılan kaba hesap
lar ve tahminler herhangi bir tedbir öngörülmezse 
oyulma çukurunun derinliğinin 80 m. yi bulacağını 

göstermektedir ( 1). 

3. OYULMA OLUŞUMUNUN MEKANIZMASI (1, 2) 

işletmeye açılan ve üzerinden taşkın geçen 
birkaç barajdan elde olunan gözlemler, hemen ilk 
taşkından sonra birkaç saat içinde önemli ölçüde 
oyulmalar ile bu çukurlardan koparılmış ve metre 
ile ölçülebilen mertebede blokların bulunduğunu 

göstermiştir. Buna dayanarak, tabanın tahrip olma
sının hiçbir surette yüzeysel erozyan nedeniyle 
yer almayacağı, buna karşılık başka kuwetlerln 
rol oynaması gerektiği sonucuna varmak mümkün
dür. Kariba Barajında da rastlanan ve iki defa ye
dişer haftalık savaklanmadan sonra ortaya çıkan 

26 m. derinliğindeki oyulma derinliğinin yüzeysel 
erozyondım oluşamayacağı anlaşılır. 

Bu •kadar kısa zamanda oluşan bir oyulma çu
kuru iç in mantıksal ve kabul olunabilir bir açıkla

ma, düşen su jetinin çatiaklı kaya taban üzerindeki 
dinamik basıncına dayanılarak yapılabilir. Bir sıvı 

yastığı içine dalan bir sıvı jetinin dinamik basınç 
etkisi büyük sıvı derinliklerine kadar nüfuz etmek
te karşısında yer alan katı bir yüzey üzerinde di
namik basınç_ oluşmaktadır. 

(Şekil : 3) te basınç etkisinin rolünü açıkla

yabilmek amacıyla şematik olarak Iki ayrı durum 
gösterilmiştir. Dinami·k basınç, şekilde görülen ya
rıklı ve boşluklu tabakalara bir hidrolik pres gibi 
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Şekil : 2 - Kar'iba Barajı'nın mansabındaki oyulma çukuru 

Çatiakii kaya 

o 
Şekil : 3 - Dinamik jet basıncı sonunda yer alan kuvvet etkileri 

19 



DSI TEKNiK BÜLTENI OCAK 1975 SAYI 30 

etkiyerek doğan büyük kuvvetler altında parçalan
malara yol açar. Taban kayası bir defa kırılır, bün
yesindeki yapısaf özelliklerini ve kohezyonunu kay
beder ise, bundan sonra düşen jetin oyma enerji
sine karşı direncini de o ölçüde kaybeder. Erozyon, 
dinamik basınç etkisine ekfenerek tabana etkiyen 
yükü daha da arttırır . 

4. DÜŞEY DALIMLI JETiN DiFÜZYONU, HiDROLIK 
DEGERLERiN DEGiŞiMI (2, 3) 

Durgun bir su yastığının içine serbest bir je
tin düşmesi esnasındaki difüzyonda serbest jet 
türbüfansına dair teori uygulanarak hidrolik olayla
rın incelenmesi mümkündür. Bu teori, durgun bir 
sıvı içine bir yarıktan bir jetin dalması olayında 

birçok defalar ele alınmıştır. Hartung- Hiiusler'de 
yapmış oldukları laboratuvar incelemelerinde dai
resel serbest jet için bu teorinin geçerliliğini sap
tamışlardır. 

Prototipte, modeldekinden farklı olarak, jetlrı 

hava içindeki düşmesi esnasındaki momentum 
transferi nedeniyle belirli bir hava karışımı olmak
tadır . Bu durum düşü esnasında jetin dolusavak ile 
çarpma noktası arasındaki enkesit alanını etkile
diği gibi bir kısım enerjinin de kırılmasına yol aç
maktadır. Bu durumu model için bir emniyet kat
sayısı olarak ıkalmaktadır. 

Literatürde, jetin mansap suyu ıçıne dalımına 

dair değ i şik temsil şekilleri vardır. Bunlar (Şekil : 
4) de ifade olunduğu gibi kısaca şöylece özetlene
bilir. 

Bir jet sonsuz derinlikli aynı bir sıvı içine dal
dığı zaman yer alan dispersiyonun şekli aşağı yu
karı lineerdir. Jetin hızı dolayısiyle çevredeki sı

vının bir kısmı, momentum transferi esnasında jet 
tarafından sürüklenmekte ve böylece kütle akısı 

derinli-k boyunca giderek artmaktadır. 

Jet içinde çekirdek diye isimlendirilen bir böl
ge bulunup bunun sınırları tamamiyle linerdir. Çe
kirdek Içindeki hızı, jetin durgun sıvıya daldığında 

sahip olduğu hıza eşittir. Bunun ötesinde, deney
sel ve teori-k incelemelerden de görüldüğü gibi bü
tün jet bölgesi dahilinde hidrostatik bir basınç da
ğılımı yer alır. Son olarak, hız ve basınçlarla ilgili 
jet eksenine dikey ölçüm değerlerinin, ölçüm ha
taları sınırlarında olmak üzere normal Gauss dağı

lımına uyduğu görülür. 

Statik basınç dağılımının yer alması halinde 
dış kuvvetlerin toplamının sıfır olduğu kolaylıkla 

gösterilebilir. Jetin momentumu, jet boyunca top
lam jet bölgesi için sabit olup giriş momentumuna 
eşittir. 
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Temel bağıntılar aşağıdaki gibi yazılabilir: 

j /,
00 

v2 dF 
- = ----=1 
iu V/ Fu 

(1) 

Yukarıdaki ilişkilerde, j ile impuls, v ile jet 

ekseni yönündeki hızlar, F ile alan, Q ile debi ve 

E ile enerji gösterilmiştir. u indisi ile ise jetin da

lış esnasındaki değerleri ifade olunmuştur. 

Çekirdek kenarı çizgisinin düşeyle yaptığı açı

nın tanjantından yararlanarak, çekirdek boyu için 

aşağıdaki -bağıntı lar verilmiştir: 

Bu 
tga.= - veya 

' Yk 
(2) 

Birçok araştırmacıların da gösterdikleri gibi, 

çekirdekle ilgili iç difüzyon açısı Reynolds sayısı-

x,r 
{ ı; )-.-~-~~-#'\,;;_~-"-H'-t--- -·--e--

Şekil : 4 - Sınırsız bir su yastığı fçine dalan 
jetin görünümü 



na bağlı olarak 4 • - 6• dir. Uygulamalı hidrol tk prob
lemlerinde : 

tg ll'; - 0,1 0 (3) 

alınması yeterlidir. Bu değer hem dikdörtgen en· 
kesitli yarık ve hem de dairesel enkesitler için 
geçerlidir. 

(Tablo : 1 l de jet ile ilgili hidrolik değerler 

topluca verilmişti r . Tabloda p, y derinliğinde bir 
düzlemsel yüzey bulunması halinde buradaki dina
mik basıncı gösteriyor. 

Dikdörtgen 

Vz 
ı 

V u 

Pz 1 Du 

jet 

o y 
O u 1 + 0.414 """'Yk 

Y L. Yk 
E 

1-0.184 :k ~ 
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Bu çalışmanın temel sonuçları aşağıdaki gibi 
özetlenebilir : 

a - Daha önce çekirdekle ilgili olarak verilen 
tg a; değeri ile çekirdek uzunluğu için : 

Yk-5 (2Bul ve Yk-5 (2Rul (4) 

yazılabilir . Yukarıda 2Bu ve 2Ru ile jet genişliği ve 
jet çapı ifade olunmuştur. 

b - Jet çe.kirdeğinin yok olduğu Y= Yk derin
liğinde, jetin mansap suyuna dalışı esnasında sa
hip olduğu başlangıçtaki E" enerjisinin : 

Dairesel jet 

1 

1 

y y )2 
1 + 0.507 Yk + 0.500 { --yı; 

y y )2 1-0.550--y; +0.217 t Yk 

V -'IT {f+~.l!L- ~ )2 - j_{ 1+ L . ..2'.!!_ - _h )2 --
Vz e 8 Bu Y Y e 2 Ru y Y 

p TT { x )z __ 1 {-r )2 
p; e-16 Bu e 2 Ru 

~ ~ Yk 
V u T 

Pz Yk ( ~k )2 Tu y 

o f.414 ~ 2 y 
o; Yk" 

y::::::.... yk 

0.816 If 0.667 ~k E 
~ 

V e- TT ( _x_. __!!.. )2 e- _t (-r-. 2!. {· 
Vz 8 Bu Y 2 Ru Y 

p - JL ( _x_ . ..1!.. )2· - _f ( _r_ . 2.!t )z --
Pz e 16 Bu y e 1 Ru y 

Tablo : 1 - Jet ile ilgili hidrolik büyüklüklerin degişimi 
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- dikdörtgen enkasitlerde % 20'si 

- dairesel enkasitlerde % 30'u ·kırılmaktadır. 

Bunun sonucu olarak denilebilir ki, jet çekirde
ğinin mevcut olduğu mansap derinliği bulunması 

halinde jet diffizyonu ile enerjinin küçük bir kısmı 
azalmaktadır. 

c - Jet tabana çarpıp yönünü değiştirirkan 

taban üzerinde yeralan basınç dağılımından 

Xp= o -4 Bu ve (S) 

değerleri saptanmıştır. Bu değerler, taban üzerin
de su yastığının bulunmaması durumunda jetin sap
tırılınası hali için de geçerlidir. 

d - En önemli sorunlardan birisi, jetin man
sap suyu içinde hangi derinliğe kadar uzandığı ko
nusudur. Acaba, jet'in ekseni doğrultusundaki hızı 

dolayısiyle dinamik basıncı hangi derinlikte yok 
olmaktadır. Teorik olarak 

(6) 

derinliğin sonsuz olması gerekir. Fakat buradan, 
dispersiyonun tamamiyle oluşması Için jetln son
suz derinliğe dalması sonucuna varılmamalıdır. Zi
ra, teori, jetin bütün derinliği boyunca olayı izah 
etmemektedir. 

Yazarların kendi araştırmalarına göre, dairesel 
en kesitler için y- 20 (2Ru) Için jet etkisini kay
betmektedir. Bundan sonraki hız ve basınçların ta
mamiyle ortadan ıkalkması için yalnız kısa bir me
safeye ihtiyaç hasıl olmaktadır ki, bunu da •kesin 
olarak saptamak imkanı yoktur. Cola'nın (4) de
neysel incelemelerine göre dikdörtgen enka
sitil jetlerin etkisini kaybettiği derinlik olarak 

y ,.._ 40 (2B) kabul olunabilir. 

Bu derinliklerdeki enerji kırılması Ise: 

Jet sönüm derinliği : Jet enerji kaybı : 

• Ye'""' 40 (2 Bu) ~E,... 0,70 Eu (7) 

e Ye-20 (2 R) ae_.._o,as Eu 

Jetin çekirdek uzunluğu 

Çekirdekten sonuna •kadar ·kırılan enerji 

Jetin ulaştığı mesafe 

Jetin ulaştığı mesafe sonundaki kırılan enerji 
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e - Dinamik basınçların enlemesine yayılma 

sınırı olarak jetin çekirdeğinin bulunduğu bölgede 
aşağıdaki değerler verilebilir. 

(8) 

5. TABAN OYULMASININ ÖNCEDEN SAPTANMASI 

5.1. Jet Enerjisinin Sönümüne Bağlı olarak Oyulma 
Derinliği ( 1, 2) 

Mümkün olan en derin oyulmanın sınırı, jetin 
enerj isinin oyma yapamayacak bir düzeye inişi ile 
belirlenebilir. Bu düşünceden hareket edilerek ve 
bir önceki bölümde belirtilen enerji bağıntısı göz
önünde tutularak enerjinin tamamen sönümlendiği 

derinlik için : 

E 
- ::=0 ->- y:= 00 

E u 

(9) 

bulunur. Teori, difüzyon olayının oluştuğu bütün 
derinliği kapsamadığı için enerjinin sönümü Için 
y== oo derinliğini vermektedir. Bu difüzyon olayının 

sona ermesi için sonsuz bir derinliğe gerek olduğu 
anlamı çıkmamalıdır. Pratik olarak difüzyon belirli 
bir derinlikte sona erer. 

Hartung ve Hausler yapmış oldukları deneyle
re dayanarak, dairesel enkesitli jetlerin difüzyon 
olayını kapsayan teorinin y ,.._ 20 (2Ru) derinliğine 

kadar geçerli olduğunu saptamışlardır. Bundan son
raki derinliklerde, hala mevcut olan hız ve basınç

lar önemsiz ve derinli·k artışı ile ilişkisi kurulama
yacak mertebededir. Böylece jetln ulaşabildiği en 
uzun mesafe yaklaşık olarak, olayın teorik yöntem
lerle ele alınamayacağı mesafe olarak .kabul oluna
bilir. 

Cola (4) nın yapmış olduğu laboratuvar çalış

malarına göre dikdörtgen enkesitli jet halinde, di
füzyon olayının teorik olarak incelenebileceği böl
ge için y- 40 (2Bu) olarak ·kabul olunabilir. 

Yukarıdaki bağıntılara dayanılarak, mühendis
ler için olayın en kısa yoldan belirlenmasini sağla
yabilecek yaklaşık formüller verilebilir: 

Dikdörtgen jet (Şerit) Yuvarlak Jet 

YK'""' S (2 B) YK-5 (2 R) 

.6.E,...0,2 Eu .6.E,...0,3 Eu 

Ye-40 (2 B) Ye-20 (2 R) 

.6.E,...0,70 Eu .6.E,...,0,85 Eu 



Tabloda (2Bul ile dikdörtgen enkesitli ve (2Rul 
lle dairesel enkesitli jetlerin mansap suyu seviye
sindeki kal ınlık ve çapları gösterilmiştir. Hartung 
ve Hausler'e göre, eğer herhangi koruyucu bir ted
bir alınmamış ise , oyulma derinliği zamanla jetin 
ul aş tı ğ ı mesafeye kadar ge lişecektir . 

5.2. Serbest Düşen Bir Jetin Küpsel Bloklardan 
Oluş~n Tabandaki Oyma Deri nliği (5) 

Martins, serbest düşülü jetlerin etkisi ile oyu
lan kaya zeminierin oyulma derinliğini hesaplaya
bi lmek amacıyla laboratuvar içi deneysel incele
meler yapmış ve bir bağıntı geliştirmiştlr. Bulunan 
sonuç bazı sınırlamalarla kullanılabilir. Deneyler
de söz konusu olunan jet basit, zaman Içinde sabit 
konumlu ve hava karışımsız kompakt bir jettir. De
neyler dikdörtgen enkesitli bir kanal içinde yapıl

mış ve tabana bloklar elle yerleştir i lmiştir. Elle 
yerleştir i len blokların kompaksiyonu kontrol olu
namamıştır. Oyulmanın hemen arkasında oluşan 

önemli büyüklükteki bar uzaklaştırılmamıştır. 

90 adet deney yapılmıştır. Bu esnada üç ayrı 

jet düşme açısı, jeti kanaldan uzaklaştıran kapak
lıırın üç ayrı •konumu , iki ayrı blok iriliği , beş ayrı 

su yastığı derinl i ği çeş i tiemeleri yer almıştır. 
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Oyulma ile ilgili değişkenler : 

f ı (t, O, H, a , e, a, r , . p, g) =O 

olarak saptanmıştır. Yukarıda : 

(10) 

f=tabanın başlangıç konumundan it ibaren ölçü
len oyulma derinliği 

O=toplam debi 

H =düşü yüksekliği 

a=Jetin düştüğü andaki yatayla yaptığı açı 

e= mansap su seviyesinden ölçülen su yastığı 

derinliği 

a= küpsel blokların kenar uzunluğu 

p, =blokların birim ·kütlesi 

p=suyun birim kütlesi 

g=yerçekimi ivmesi 

Deneylerde a=40°-70° arasında değişmiş ve 
bunun sonuca pratik etkisi görülmemiştir. Böylece : 

fı (f, O, H, e, a, p,, p, g) =0 (11) 

Deneysel sonuçlardan elde olunan oyulma de
rinliği denklemi : 

f 0,36 
- =0,70+0,28 N.- --
e N. 

(12) 

Ve 3""""~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-r-r~ 
& 

( C L -.,.~~ A 

u 
o=3.0cm 

If o 
o =4.7cm 

1 y 

o 2 3 4 5 

Şekil : S - Maksimum oyulma derinliği eğrisi 

o-
~-

0-

·-&.-
6 

lT =0.28 

tX: 40° 
lt = 55° 
« = 70° 

« = 400 
«= 55° 
tX: 70° 

7 Ne 
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olarak saptanmıştır. Burada N.: 

N = (~)317 (H r/14 _1 _ 
e P, • p g J e . a2/ 7 

(13) 

olarak verilmiştir. (12) bağıntısı ile deney sonuç
ları (Şekil : 5) de görülmektedir. Denklemdeki bo
yutsuz parametrelerin değişim aralığı : 

N. =O,S - 5,5 

f/e=0,1-3 

a=40° -70° 

(14) 

dir. Oyulma derinliği bağıntısı yukarıda belirlenen 
sınırlar için geçerlidir. 

5.3. Savak Sırtından Sıçrayan Bir Jetin Nehir Ta
banındaki Oyma Derinliği (6) 

Laboratuvar incelemelerine dayanılarak yüksek 
düşülü barajların mansabındaki hidrolik rejim ve 
kaya zeminlerdeki yersel oyulmalar incelenmiştir. 

Bu çalışmada su yapılarının boyutlandırılması ama
cıyla hız katsayısı, dolusavak akımının havalanma 
derecesi, sıçrayan jetin düşme mesafesi ve çat
Iakiı kaya zeminler için oyulma çukurunun boyut
larını saptamak için bağıntılar verilmiştir. 

Oyulma çukurunun yerinin ve boyutlarının sap
tanmasına ait çalışınalar aşağıda özetlenmiştir . 

Oyulma derinliği ve şekli, nehir tabanına etkiyen 
hidrolik parametrelere, nehir tabanının ·kendisinin 
oluşum ıkarakteristiklerine ve oyulma olayının sü
resine bağlıdır. Akım parametreleri; v hızına, je· 
tin dalış açısına, jetin havalanarak parçalanması

na ve h su derinliğine bağlıdır (Şekil : 6). Söz 
konusu bu akım parametreleri, oyulma çukuru için
deki akımın basınç salınımlarının genlik ve fre
kanslarını belirler. Bu basınç kayaya etkir ve bu 

da oyulma şiddetini tayin eder. Dolusavak arka
sındaki kaya malzemenin r, birim ağırlığı, kaya 
mukavemeti, derzli malzernede bloklar arasındaki 

C linear boyutu, derz kalınlığı 3, ·kaya blokların ya
tay la yaptığı ..p yataklanma açısı. tabakalaşma doğ

rultusu, oyulan malzernede bir bar'ın mevcudiyet! 
ile •karakterize olunur. 

Oyulma çukurunun boyutları çok sayıda fak
törlere bağlı olduğundan, projeciye bir formül ve
rebilmek için bu faktörleri kapsayan, laboratuvar 
ve arazide geniş ölçüde teorik ve deneysel ·ince
lemelerin yapılması gerekir. 

ilk olarak laboratuvarda, paralel kenar şeklin
d.eki biribirinden derzlerle ayrılmış bloklar çeşitli 

şekilde yerleştirilerek deneyler yapılmıştır. Malze
menin özgül ağırlığı olarak tabiattaki özgül ağırlık 

ve boyutları için de tabiatta rastlanabilecek boyut

lnr seçilmiştir. Dolusavaklar arkasında yapılan de

neyler iki boyutlu bir problem için aşağıdaki sonuç

ları vermiştir. 

Maksimum oyulma derinliği Için : 

d ( T )3/4 1 lr z ]4/3 
- = 3 7 c ıp - 0 

- - ıp 2 - - (1 · ıp2) 
h ' D F,/; s h 

oyulma çukurunun uzunluğu için : 

- (1. ıp2) ] } 

Yukcırıda D ·ile derzli blokların hacmine eşdeğer 

olan kürenin çapı ifade olumuştur. 

Şekil : 6 - Yüksek düşlilü bir baraj dolusavağı mansabındaki oyulma ile ilgili değerler 
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e ve A. katsayıları, değişik bireysel katsayıların 

çarpımından oluşmaktadır : 

ve 
A.= >-e · A.a: · A.,h · A.d 

Bu ·katsayıların yaklaşık değer leri şöyledir: 

a) Jetin 6 dalı ş açısı ile ilgili olan re ve A. e 
katsayıları : 

{ 
.ee = 1 

6 = 30 " ,...., 70" 
>-e = 1 ,B . co s 6 

b) Jetin dağılı ş ı ve havalanması ile ilgili olan 
• a: ve A.;ı: katsay ıl arı : 

{ ' rx = 0,8 
Havalanmas ı z 

~(x =1 ,0 

{ ro: =0,5,...., 0,7 
Haval anmalı 

A.o: =1,0 

c) Derzli blokların şekli i le ilgili 'sh ve A.,h 

katsayıları : 

Küp şekilli ve 1 : 1.5 : 2.0 oranlı bloklar; 
Blok No.: 1 

1 : 5.0 : 5.0 oranlı bloklar; Blok No. : 2 

1 : 2.75 : 6.5 oranlı bloklar ; Blok No. : 3 

olduğuna göre : 

Blok No.: 
{ 'sh= 1,0 

A.,h= 1,0 

Blok No. : 2 ~ ' hs= O,B 

Blok No.: 3 l_ A,h= 1,1 

d) Tabakaların :konumu ile ilgili katsayılar 

ed ve A.d: 

Akım eksenine göre yatay bloklarda 

{

rd= 1,0 

. A.d=1,0 

Bloklar diklemesine durduğuna göre : 

Blok No.: 

Blok No. : 2 rd= 0,9,...., 1,30 

Blok No.: 3 ed=0,7,...., 1,00 

Xd= 0,65,...., 1,0 

Xd= 0,65,...., 1,0 

e) ep hız katsayısı (Şekil : 7) de verilmiştir. 

Şekildeki eğriler, beton bir dolusavak sır· 
tında yer alan sürtünme kayıplarına göre 
çizilmiştir . Bu esnada sıçratma ucunun 
merkezkaç rkuwetleri de gözönünde tutul
muştur. 

3 q,m/'aec.111 
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1oo~~~~rr .. 701 ~ .. ~~n-r7ı-v~ 
1 J L ll 

tQO 300S,m 

Şekil : 7 - Hız katsayısının, q özgül debisi ile 
S dolusavak (beton) boyuna göre değişimi 

6. OYULMAYA KARŞI VE OYULMADAN SONRA 

AllNABiLECEK TEDBiRLER 

Ba rajın inşa olunduğu vadinin dar olması halin· 
deki kemer barajda, baraj gövdesinin statik ne· 
denlerle sahip olduğu form nedeniyle, taş·kın su· 
larını serbest düşülü bir jet halinde mansap tara· 
fına geçirmesi zorunludur. Bu ha~e hava içinde 
serbest olarak düşen jet baraj eteğine yakın bir 
mesafede t abana ulaşır . Oluşan oyulmanın baraj 
stabilitesini tehli·keye sakmaması için jetin taba· 
na çarptı ğ ı yerin mümkün olduğu ·kadar uzakta bu· 
lunması arzu olunur. (Şekil : 8) de, bir ·kemer ba-

raj üzerinden suyun mansaba düşürülmesi için de

ğ ' şik durumlar gösterilmiştir. (Şekil : 8 b) de gö· 

rülen çözüm yardımı ile jetin tabana çarpma mesa

fesi arttırılabilmekte ise de, bu tür gövde formu 

statik sakıncalara sahiptir. (Şekil : 8 c) de dolu· 

savağın hemen arkasına bir sıçratma ucu yerleşti· 

rilmiştir. Dolusavak üzerinden düşen suyun l<azan

dığı hız yatay hız haline dönüştürülerek jetin taba

na çarpma mesafesi arttırılabilir. (Şekil : 8 d) de 

ise boşaltım savağı bir dip savak haline dönüştü· 
rülmüştür. Böylece basınç altında oluşan jet daha 

uzak bir mesafeye düşürülebilir . Sonuncu halde 

sava k kapaklarının güvenli bir açma· •kapama me

kanizması ile donatılması zorunludur. Bilindiği gibi 

dolusavakların kapak donatımı ve bunların işletil· 

mesi dip savaklara oranla daha güvenli ve basittir. 
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J l-
Je1in corpmo 
mesofesı kısa 

(o) (b) (c) (d) 

Şeltil : 8 - Kemer Barajlarda çeşitli boşaltma durumları 
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Büyük debiler 
KtJciik debiler 

Sapftrro beloo hile 
( Calderwoocl baro;i) 

Şekil : 9 - . Oyulmaya karşı tedbirler 

Yukarıda belirtilen tedbir alındıktan sonra bü
yük düşülü barajlarda boşaltım savağının çalışması 
oranında sağlam taban kayasının bulunması halin
de bile oyulmalar olacaktır . Savaklarından sık sık 

boşaltım yapan barajlarda jetin tabana çarptığı böl
gede tabanı korumak veya jeti saptırmak için ted
birler alınabilir. Buna ait örnek (Şekil : 9) da gö
rülmektedir. (Şekil :9 b) de ayrıca su yastığını 

yükseltmek amacıyla küçük bir topuk barajı da dü
zenlenmiştir. 

Ağırlık barajlarında problemin çözümü biraz 
daha elverişlidir. Statik nedenlerle yapı daha enli 
bir enkesite sahiptir. Bu halde savaklanan suyu 
baraj sırtındaki bir düşü kanalıyla mansaba rkadar 
iletmek ve uygun olarak yerleştirilecek bir sıçrat

ma ucu ile yapıdan oldukça uzak bir yere düşür

mek mümkündür. Suyun hızı, dolusavak sırtındaki 

düşü kanalındaki sürtünmeler ve hava karışımı ne
deniyle azalır ve üç boyutlu bir sıçratmadan sonra 
da su havada parçalanıp hava ile okarışarak daha 
az bir oyma enerjisi ile tabana düşer. Tabanda oyul
ma oluşuyor ve barajın veya çevresindeki yardımcı 
yapıların stabilitesini tehlikeye düşürüyorsa, ör
neğin (Şekil : 10) da görülen bir saptırıcı öngeri
limli beton yüzey düzenlenebilir. 

ikinci tür problemlerde, yani taşkın sularının 
bir düşü kanalı ile akarsuyun mansap tarafına ile
tilebildiği hallerde diğer etken bir çözüm yolu da 
enerji kırma havuzlarıdır. Büyük debiler söz konu
su değil ve yapı boyutları yönünden anormal de
ğerler ortaya çıkmıyor ise yüzeysel sıçrama ile 
enerji kırılması elverişli olabilir. 
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Şekil: 10 - Oluşmuş bir oyulmanın gelişmesini önleyici bir tedbir 

7. S O N U Ç 

Akarsu tabanını oluşturan kaya ne kadar sağ

lam olsa da yüksek düşülü barajlardan büyük taş

kın debilerinin geçirilmesi sırasında taban oyul
ması yer alabilir. inşaatı tamamlanmış bulunan 
veya yeniden inşaa olunan barajlarda oyulmanın 

yeterince önemsenerek projelerinin buna göre ha
zırlandığı söylenemez. 

Birçok projelerde kuyruk suyu seviyesinin çok 
iyimser bir yaklaşımla saptandığı, mansap tarafın

da düşünülen su yastığının pratikte hiçbir zaman 
oluşmadığı da bir gerçektir. Özellikle, taşkın sula
rının savaklandığı başlangıç sürelerinde mansap 
su yastığı hiç mevcut değildir. O halde taban 
oyulmasına karşı mansap su yastığına koruyucu 
faktör olarak güvenilmemelidir. 

Taban oyulmasının, barajın ·kendi stabilitesine 

veya yardımcı yapılara zararlı etkisi söz <konusu ise 

oyulmaya karşı mutlaka başlangıçta tedbir alınma-

!ıdır. Çünkü dolu savak çalışacaksa, oyulma mut
laka yer alacaktır. Tabanda oyulma başladı-ktan son
ra tedbir alınması gerekirse işletme sırasındaki 

inşaat hem zor ve hem de pahalıya mal olacaktır. 

Oyulmaların önceden saptanmasına dair mü
hendislik bilgilerimiz çok yetersiz bir düzeydedir. 
Bu incelemede verilen hesaplama yöntemleri kul
lanılacak olursa, her yöntem çok farklı ve hatta 
birbirinin ·katı olan derinlikler vermektedir. Formül
ler yetersizdir. 

Problem yalnız hidrolik bir problem olmayıp, 

taban kayasının dinamik etki karşısındaki davranış

larını da ·kapsamaktadır. Taban kayasının mekanik 
özellikleri jeolojik oluşum ve malzemenin cinsine 
göre büyük değişimler gösterir. Bu nedenlerle ola
yın hidrolik modeli üzerindeki incelemelerinden ni
celiksel sonuçların sağlanamayacağı açıktır. Ancak 
modelde bazı yaklaşımlarla niteliksel· bilgiler' edi
nilebilir. 
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TASOCAGI PATLAMALARlNDA EMNiYETLi PATLAYlCI 
MADDE MiKTARLARI VE UZAKLIKLARI 

1. GiRiŞ: 

istanbul Anadoluhisarı Elmalı ll. Barajının tah
kimi için ikinci· kısım inşaatta 25.000 m3 anroşman 
taşı gerekmiştir. Anroşman dolgunun baraj rezer
vuarının en d,üşük olduğu kısa bir sürede (Kasım 

ayı) yapılma zorunluğu ve ekonomik faktörler pa.t
latmanın büyük olmasını gerektiriyordu. Diğer ta· 
raftan taşocağının meskün yerlere ve Elmalı Baraj
Iarına yakınlığı emniyetli patlayıcı madde miktarını 

sınırlıyordu. Optimum miktarı tesbitinde daha önce 
Baraj (Keban), liman inşaatları (Antalya, Haydarpa 
şa) ve kireç fabrikası (Ömerli) Ocak l arında ya pıl 
mış atım değerlerinden faydalanılmış, patlayıcı 

madde miktarları, ilgili bütün yönlerden kontrol 
edilmiş, uygulama sırasında Kandilli Rasathanesin
de ölçme yapılarak sonucun ön tahminlerle karşı · 

laştırılması olanağı sağlanmıştır. 

Bu yazıda, anr<ışman inşaatı Için gerekli taşı 

çıkarmak amacı ile düşünülen 10 tonluk bir amon· 
yum nitrat atımının, barajlar bakımından tehlikeli 
olup olmayacağı sismoloji bilgilerinin ışığı altm
da incelenmiştir. 

Elmalı 1 barajı inşaatı 1893 yılında tamamlan
mış, kısmen kargir ağırlık, kısmen toprak dolgu ti
pinde bir baraj olup, karakteristikleıi aşağ ıdaki gi
bidir · (1). 
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Zeminden yükseklik 
Temelden yükseklik 
Kret yüksekliği 

Toprak dolgu kısmın kret genişliği 

Toprak dolgu kısmın kret uzunluğu 

Kargir kısmın kret genişliği 

Kargir kısmın kret uzunluğu 

Toplam kret uzunluğu 

19.75 m 
22 .00 m 
34.00 m 

4.65 m 

179.80 m 

3.25 m 

118.60 lll 

298.40 m 

Yazan : 
Muzaffer iPEK * 

Elmalı 1. Barajı, toprak dolgu kısmında toprak 
kayması ve sellerden meydana gelen hasarlar ne
deni ile 1916 ve 1926 yıllarında iki defa onarılmış 

ve 1948 yılında maksimum rezervuar yüksekliği 

29.60 m den 32.40 m ye çıkacak şekilde yükseltil 
miştir. Barajın patlama noktasına mesafesi takriben 
1750 m dir. 

Elmalı ll Barajının proje ve inşaatı Etablisse
ment Billiard isimli Fransız fitması tarafından ya
pılmış ve 1955 yılında tamamlanmıştır. Elmal 1 Ba
rajının 1.5 km menba tarafında, nervürlü beton ağır
lık barajı tipindedir. Bölgenin jeolojisi esas itibarı 

ile silüriyen kuartzit olup, kuvartzit, kuvartzitli gre, 
greli şist ve arkaziara raslanmaktadır. Ancak bu 
kayalar ar?sında görülen dasit ve diyabaz entrüs 
yonları gibi volkanik formasyonlar nedeni ile zemin

de önemli gayrimütecanislik göze çarpmaktadır. Ba

rajın karakteristikleri aşağıdaki gibidir. 

En alt ·temel seviyesinden itibaren 

yükseklik 49.00 m 

Zemin seviyesinden itibaren yükseklik 42.50 m 

Kret yüksekliği 68.50 m 

Kret uzunluğu 

Kret genişliği 

238.75 m 

4.60 m 

Elmalı ll Barajının patlama noktasına mesafesi 

takriben 2500 m dir. Şekil . 1 de barajlar ve patlama 

yapılacak nokta 1/25000 ölçekli bir harita üzerine 

işaretlenmiştir. 

Her iki baraj da istanbul'un Anadolu yakasının 

su ihtiyacı için kullanılmaktadır. 

• Doç . , Dr . Müh . , Istanbul Teknik Üniversitesi 
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Özellikle kargir ve toprak dolgu yapıların sar
sıntı tesirlerine karşı hassas oldukları bilinmekte
dir. Toprak dolgu veya kargir kısımda meydana ge
lebilecek bir çatiağın barajı uzun süre fonksiyonunu 
yapamaz duruma düşürmesi ve büyük masraflara 
yol açması ihtimali düşünülerek, problemin mev 
cut sismoloji bilgileıinin ışığı altında değerlendiril

mesi istenmiştir. 

2. KONU iLE iLGiLI FORMÜL VE KRiTERLER : 

Depremlerle ilgili geniş literatürde maalesef 
sun'i patlamalarla ilgili ancak birkaç tane ara~tır

maya rastlanmaktadır . 

a) Ref. 2 de patlamalardan doğacak küçük 

zemin titreşimlerinin yapılarda hasar meydana ge

tirmesi konusu incelenmekte ve daha evvel yapıl

mış bazı çalışmal arın sonuçları grafik halinde su-
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nulmaktadır. Şekil 2, Crandell ve Edwards a North· 
wood'un hasar başlangıcına tekabül eden tahmini 
mesafe, - patlayıcı madde mikdan bağıntısını gös
termektedir. Şekil : 3 de muhtelif mühendisler 
tarafından verilen mesafe - emniyeti! patlayı c ı 

madde mikdarları bir araya toplanmış bulunmakta
dır . Bağıntılar (300 metrenin altında) çıkarılmış-tır . 

b) Ret. 3 de maksimum ivme, maksimum dep· 

lasman, mesafe ve patlayıcı madde arasında bazı 

bağıntılar verilmektedir. 

Log a = 0.75 Log W + 2,97- 2 Log D (1) 

Log A = 0.75 Log W + 3,57 - 2 Log D (2) 

(0.3- 3 km) 

Bu formüllerde, 

a = Maksimum ivme (yer ivmesi cinsinden) 
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A = Maksimum deptasman (cm) 

W = Patlayıcı maddenin eşdeğer TNT mikdarı 

(ton) 

D = Patlama noktasına mesafe (m) 

Yukarıdaki formüller 10 - 50 ton TNT patlama
rından elde edilmiş olup, 19,000 ton TNT infiliıkı so 
nuçları ile uygunluk göstermektedir. 
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c) Yine Ref. 2 de hasar kriteri olarak Edwards 

Northwood tarafından sarsıntı esnasında zemin hı
zının 5 cm/sn yi geçmemesi tavsiye edilmektedir. 

Northwood tarafından sarsıntı esnasında zemin hı 

sar kriteri olarak sarsıntı frekansı ile maksimum 

genlik değeri arasında bir tablo verilmiş olup 

verilen değerler, sarsıntı harmonik hareket kabul 

edildiği takdirde zemin hızının 5 cm/sn olmasına 

ELMA~I II 1 
ı -' 

ELMALI I 
/ 

----' 
1 

ll 
/ 

VI 
ll 

5./ V 1 -/; 1 
1 

V 1 
V 

1 ll 
1 

2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2COO 5000 
MESAFE (m) 

1 - Crandell, 2 - Teıcmann & Westwater (Kil) 

3 - Langefors (Kaya) 4 - Edward & Northwood 

5 - New Jersey Yönetmeliği 

Şekil • 3 

31 
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tekabül etmektedir. Bu bakımdan iki hasar kriter
yumu üstüste düşmektedir. Bu kriterin kullanıla

bilmesi için sarsıntının frekans özelliklerinin bi
linmesi veya gerçeğe yakın olarak tahmini gerek
mektedir. 

d) Yapılar peryot ve söndürmesi birbirindeıı 

farklı dinamik sistemler olduklarından sarsıntının 

maksimum ivmesi veya hızını esas alan kriterler 
yeterli olmamaktadır. Sarsıntı kaydından hesapla 
bulunan mukabele spektrumları belli bir peryot ve 
söndürmeyi haiz yapının bu sarsıntıda ne kadar 
bir kuvete maruz kalacağını verebilmektedir. Ancak, 
bu kriteri kullanabilmek için yapının üzerinde bu
lunduğu zeminde sarsıntının spektrum eğrisinin bi
linmesi veya gerçeğe yakın olarak tahmini , ayrıca 
yapının titreşim peryodu ve söndürmesinin tayini 
gerekmektedir. Ref. 3 deki bir formül bu kriterin 
yaklaşık olarak uygulanmasına imkan vermektedir. 
Makalede bahsedilen Iki patlamanın aletsel kayıt

larından hesaplanan spektrum eğrileri ile % 10 
kritik söndürmeli sistemlerin mukabelesi için me
safe, sismik enerji ve ortalama maksimum spek
trum hızı arasında aşağıdaki ampirik bağıntı elde 
edilmiştir. 

Es = 11 .32 1oıo Sv D1·7B 

Burada; 

Es = Toplam sismik enerji (erg) 

D = Mesafe (m) 

(3) 

Sv = D mesafesinde ortalama maksimum 
spektrum hızı (cm/sn, peryot aralıgı 

0.1- 2 sn) . 

3. KULLANILAN PATLAYlCI MADDENiN TNT 
EŞDEGERi 

Ref. 1 de adı· geçen patlayıcı madde cinsi açık 
bir şekilde belirtilmemiş olmakla beraber bunun in
filak şiddeti 1 kabul edilen TNT olduğu tahmin edil
mektedir. 

Elmalı'da kullanılması düşünülen patlayıcı mad
de amonyum nitrat olup, Ref. 4 de bu çeşit patlayı

cı için infilak şiddetinin 0.34 olduğu belirtlirnek 
tedir. 

Şu halde 10 ton amonyum nitrat enerji bakı 

mından 10 X 0.34 = 3,4 t TNT ye eşdeğer olmakta
dır. 

4. ENERJI VE MANYiTÜD TAYINI 

20 KT bir bombanın enerjisinin takriben 1021 

erg olduğu bilinmektedir. Ayrıca Ref. 3 de 5 KT ve 
19 KT luk iki yeraltı nükleer patlaması ile ilgili 
enerji hesaplarında 19 KT TNT nin enerjisinin 1020-9 
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erg olduğu hesaplanmıştır. (1 KT - 1 kiloton - 1000 
ton) Daha hassas olduğu tahmin edilen bu değer

den hareket edilirse 10 ton amonyum nitratın eş-

değeri olan 3.4 ton TNT nin enerjisinin. 

3.4 
E = - - X 1020·9 = 1.42 X 1017 erg 

19000 

cıvarında olacağı bulunur. 

Gutenberg ve Richterin depremierin enerjisi 
ile manyitüdü arasındaki bağıntıyı veren 

Log E = 9.4 + 2.14 M - 0.054 m2 

formülü kullanılırsa 

M= 4.02 

bulunur. Şu halde 10 tonluk bir amonyum nitrat 
. patlaması, manyitüdü 4 olan bir depreme tekabül 

etmektedir. Bu manyitüdde bir deprem çok küçük 
bir deprem sayılır. 

5. FORMÜL VE KRiTERLERiN MEVCUT DURUMA 
UYGULANMASI 

a - 1) Şekil- 2 de C randel tarafından veri
len bağmtıya göre hasar yapacağı tahmin edilen 
minimum patlayıcı madde miktarları (zemin şartları 
verilmemiş). 

Elmalı 1 . L = 1750 m 

Grafikten P = 6.05 ton TNT 

Amonyum Nitrat P = 6.05/ 0.34 = 178 ton 

Elmalı ll . L = 2500 m 

Grafikten P = 8.35 ton TNT 

Amonyum n iıtrat P = 8.35/0.34 = 24.5 ton 

a - 2) Şekil- 2 Edwvards Northwood tara
fından verilen bağıntıya göre hasar yapacağı tahmin 
edilen minimum patlayıcı madde miktarları (zemin 
şartları verilmemiş) 

Elmalı 1 Grafikten P = 34 ton TNT 

Amonyum Nitrat P = 34/0.34 = 100 ton 

Elmalı ll Grafikten P = 55 ton TNT 

Amonyum nitrat P = 55/ 0.34 = 162 ton 

a - 3 Şekil- 3 kaya zemin için Langefors ta
rafından verilen emniyetlf patlayıcı madde mik
tarları 

Elmalı 1 Grafikten P = 3.25 ton TNT 

Amonyum nitrat P = 3.25/0.34 = 9.55 ton 

Elmalı ll Grafikten P = 5.43 ton TNT 

Amonyum nitrat P = 5.43/ 0.34 = 16 ton 

bl 10 ton amonyum nitrat için Ref. 3 de veri 
len formüllere göre maksimum ivme ve deplasman 
hesabı : 



Elmalı 1 

w 
D 

3.4 ton (TNT) 

1750 m 

Log a 0.75 Log 3.4 + 2.97 - 2 X Log 1750 

0.75 X 0.531 + 2.97- 2 X 3.242 
=- 3.118 

a ·= 0.00076 g = 0.736 gal 

Log A = Log a + 0.6 
=- 2.518 

A = 0.003 cm 

Bulunan değerler çok küçük çıktığından Elmalı 
ll için hesap yapmaya lüzum yoktur. 

c) Ref. 2 de verilen 5 cm/ sn lik hasar kriteri : 

Sarsıntının büyük genlikli k ısmı harmonik bir 
dalga olarak kabul edilecek olursa hız 

2 '7i 
V = A - T- 0.8 T olur. 

V = 5 cm/sn olması için genlik 

ST 
A = --= 0.8T 

2'7i 

olmalıdır. 

Sarsıntının frekans özellikleri bilinmemekte-
dir. Ancak 1750 m gibi bir mesafede T nin en fazla 
0.2 - 2 sn arasında değişebileceği kabul edilebili r. 
Bu takdirde, 

T dalga peryodu 0.1 sn için A 

T dalga peryodu 2.0 sn için A 
elde edilir. 

0.08 cm. 

1.60 cm . 

Yukarıdaki her iki değerin de b) de bulunan A 
değerinden çok büyük olduğu görülmektedir. 

d} Yapı mukabelesi kriteri : 

(3) Formülünün uygulanabilmesi ıçın Es sis 
mik enerjinin bilinmesi gerekmektedir. Ref. 3 de 
patlama noktasından 1 km mesafedeki sismik ener
jinin, patlayıcı maddenin toplam enerjisinin % 0.4 ü 
kadar olduğu hesaplanmıştı. Emniyetli bir hesap 
olmak üzere Elmalı 1 için 1750 m mesafede E5/ E 
= % 1 kabul edilecek olursa, 

Es = 0.01 X 1.42 X 10 ı7 = 1.42 X 10 ıs erg 
bulunur. 

(3) formülünden Sv çözüleıek 

s = V 

E~ 
11.32 X 1 o ıo X Dı -78 

elde edilir. Bu for-

mülde Es yerine bulunan değer, D yerine 1750 m 
kanacak olursa 
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Sv = 0.0212 cm/sn 

Yapının maruz kalacağı yatay kuvvet katsayısı 

2'7i sv 
C = - - dir. Burada T yapının per

Tg 

yodudur. 

Elmalı 1 in toprak dolgu kısmına ait enkesit öl 
çüleri temin edilemediğinden peryot hesaplanması 
mümkün olamamıştır. Ancak 34 m yüksekliğinde 

böyle bir yapının peryodu en fazla 0.3 sn ile 1 sn 
arasında değişebileceğinden 

T 
2 'li X 0.0212 

0.3 sn için C = - -----= 0,000453 
0.3 X 981 

T = 1.0 sn için C 

bulunur. 

6. SONUÇ 

2 'li X 0.0212 

1.0 X 981 
= 0,0001358 

1 -(a) Bağıntıları gerek hasar yapması muh
temel patlayıcı madde miktarı, gerek emniyetli pat· 
layıcı madde miktarını çok ·düşük vermektedir. Bu 
durumun aşikar nedeni bu bağıntıların kısa mesa
feler için çıkarılmış olmalarıdır. Halbuki uzak me
safelerde enerjinin büyük bir kısmı absarbe olmak
tadır. Örneğin yukarıda da belirrtildiği ·gibi 1 knı 
mesafede sismik dalgaların enerıısı açığa çıkan 

toplam enerjinin binde dördüne düşmektedir. 

ll - Elmalı ll barajı için Langefors tarafından 

verilen en muhafazakar bağıntı dahi emniyetli pat 
layıcı madde miktarını 16 ton olarak vermektedir 
ki, buradan baraj için hiçbir tehlike olmadığı anla
şılmaktadır. 

lll - Daha uzak mesafeler için kullanılan 

b) formülleri Elmalı 1 için maksimumu ivmeyi 0.746 
gal , maksimum deplasmanı 0.003 cm olarak ver
mektedir. Bu ivme değeri görüldüğü gibi çok dü
şüktür . Ayrıca, bulunan deplasman değeri c) ye gö 
re hesaplanan emniyetli deplasman deqerlerinden 
küçüğü olan 0.08 değerinin çok altındadır. 

IV - d) bendinde hesapl~nan en büyük yatay 
kuvvet katsayısı olan C = 0.00045 değeri de çok 
küçük oluo, sarsıntıdan dolayı Elmalı 1 barajının 
ihmal edilebilecek kadar küçük kuvvetiere maruz 
kalacağı görülmektedir. 

Sonuç olarak 10 ton amonyum nitratın patla· 
masından 1750 m mesafede bulunan Elmalı 1 bara
jında meydana gelecek sarsıntının bu yapı için · çok 
önemsiz değerde kalacağı anlaşılmaktadır. 

Elmalı ll de ise sarsıntı muhtemelen hiç hisse
dilmeyecektir. 



DSi TEKNIK BÜLTENI OCAK 1975 SAYI 30 

7. TAVSiYELER 

1 - Gerek kullanılan ampirik formüllerin tah· 
kiki, gerek böyle önemli bir tecrübenin sonuçların 
dan ileride faydalanmak amacı ile sarsıntı, Elmalı 

1 barajının biri ·toprak dolgu kısmının kreti üzerin· 
de, diğeri mansap tarafında tabii zemin üzerinde 
iki tane aynı tip hız sismografı tarafından kaydedıl· 
melidir. Kayıt esnasında tambur hızı maksimumda 
tutulmalıdır. 

ll - Elmalı ı barajı· patlamadan evvel bir in 
şaat mühendisi tarafından iyice incelenmeli, dolgu 
kısmında, krette veya diğer herhangi bir kısımd3 
hasar belirtisi veya çatlak görüldüğü takdi·rde bit 
raporla durum tesbit edilmelidir. Ayrıca hasar veya 
çatiağın fotoğrafı· da çekilmelidir. Patlamadan son
ra hasar iddiaları vaki olduğu takdirde bu rapo-r ve 
fotoğraflar gerçeğin ortaya çıkarılmasında faydai: 
olabilir. 

7. UYGULAMA VE ÖN HESAPLAR iLE KARŞI· 
LAŞTIRMA 

Elmalı ll Barajı tahkimi işi için 9.10 .1972 Pa
zartesi günü saat 10.30 ve 11.00 de Anadoluhisar 
Nevhane deresi mevkindeki taşocağında açılmı~ 

olan 4 adet galerlde iki amonyum nitrat patiatması 
yapılmıştır. Bu patlatmalardan Kandilli rasathanesi 
de haberdar edilerek mağnitüd tayini yapılması 

sağlanmıştır. 

Nevhane deresindeki patlama yerine Elmalı 1 
1600 m, Elmalı IL Barajı 2500 m., Kandilli Rasat
hanesi ise yaklaşık 3700 m dir. Birinci patlama için 
üç galeriye yerleştirilen toplam 448 kg jelatin , 5608 
kg. amonyum nttrat kullanılmıştır . 

Galerilere göre dağılım aşağıda gösterilmiştir. 

Amonyum 
Jelatin kg Nitrat kg 

1. Galeri 130 1925 
2. Galeri 118 1475 

3. Galeri 200 2500 

448 5600 

ikinci patlama tek galeride yapılmış ve 150 kg 
jelatin, 1825 kg amonyum nitrat kullanılmıştır. 

Kandilli Rasathanesi birinci patlama için Wood 
·Anderson Sismometresi ile doğrudan doğruya mag· 
nitüd (M) tayini yapmıştır. M = 2,7 değerini bul· 
muştur. (ikinci patlama çok küçük olduğundan 
üzerinde durulmamıştır.) 

Patlamanın. Elmalı 1 ve Elmalı ll Barajiarına te 
siri olup olmıyacağı daha önce incelenmiş ve bit 
sakınca olmıyacağı neticesi alınmıştır. Patlama son· 
rası da bu tahmini doğrulamıştı.r. Hesaplar tasarla
nan 10 tın amonyum nitrat üzerinde yapılmıştır. 

Uygulamada 0,448 ton jelatin + 5.600 ton amon· 
yum nitrat = 2,15 x 0,448 + 5.600 = 6,560 ton 
amonyum nitrat kullanılmıştır. Böylece daha da em
niyetli hareket edilmiştir. 

Aşağıda, kullanılan 6,500 ton amonyum nitrata 
göre gerekli hesaplar tekrar yapılmıştı-r. 

L Kullanılan patlayıcı maddenin TNT eşdeğer, 

lnfilak Şiddeti 0,34 
Amonyum Nitrat 6.560 ton 
6,560 X 0,34 2,23 TNT 

ll - Enerji ve Magnirtüd Tayini 

E 
2,23 

X 1 ()20· 9 

19 000 

E = 9.32 x 1016 erg (enerji) 
Log E = 9,4 + 2,14 M- 0,054 M2 
16,970 = 9.4 + 2,14 M- 0,054 M2 

M (Magnitüd) = 3.9 

Formüllerle bulunmuş bu değer Kandilli Rasat 
hanesinde kaydedilen 2,7 magnitüdünden daha bü 
yüktür. Bu durum formül uygulamasının emniyetli 
tarafta olduğunu gös·termektedir. 1967 Adapazarı 

depreminin magni-tudu 7,1 (şiddet Xl 1970 Ge
diz depreminin magnltüdO 7,1 (şiddet IX] dur. 

NOT : Uygulama , DSI XIV. Bölge Müdürlüğünce Ali Rıza 

Çarmıklı . Aydın Parmaksızoğlu Müteahhitliğine yapt ı -

rılmış , Kandilli Rasathanesi tarafından da ölçülere< 
izlenmiştir . 
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POMPA TESiSLERiNiN BASMA BORU HATTlNDAKi 

BASlNÇ DARBESi TESEKKÜLÜNÜN ETÜDÜ 

A- GiRIŞ: 

Artan ·ihtiyaç karşısında su temin eden tesis
lerin tevsi edilmesi, şebekelerin genişletilmesi su
retiyle su hızının çoğalması ve su borusu uzunlu
ğunun artması dolayısile, basınç danbesi sorunu, 
zamanımııda daima ön planda önem .kazanmıştır. 

Bu mevzuda erişilmesi gereken ilk hedef be
lirli bir boru hattı şebekesinde, dinamik basınç 

yükselmesi sebebile bir tehlikenin mevcut olup ol
madığının; ınevcutsa, bu basınç darbesi teşe'kküiü
r.ün zararlı tesirlerini ortadan kaldırmak için ne 
gibi tedbirlerin alınmasının zorunlu bulunduğunun 

büyük bir hesap külfetine katianmadan çabucak tes
pit edilebilmesi meselesinin çözümüdür. 

Basınç darbesi hesapları için metotların tam 
anlamı ile tatbik edilebilmesi , Hidrodinamik ana 
kanunlarının, bilhassa dalga yayılma esaslarının 

mutlak surette iyi bilinmesini icabettirir. Ancak on
dan sonra esaslı bir uygulamaya geçiş ve Basınç
Hız değişimi grafi·kler ine nüfuz etmek mümkün ola
bilir. 

B - TEORiK iNCELEME : 

1 - Euler Formülü : 

c hızının x, y ve z e-kseni doğrultuların

daki bileşenleri sıra ile u, v ve w ile gösterildiğin-

Mak. Yük . Müh. , DSi Makine ve ikmal Dairesi Uzmanı 

Bu makale Österreıchısche ingenieur Zeitschrift, Sonderd
ruck Heft 3 1961 den çevrilmiştir . 

Yazan : H.P. Lewiıtsky · Kesslitz 

Çeviren: Kemal GÖNEN 

de, sürtünme nazarı itibara alınmaksızın akışkanlar 

için genel hareket prensibi Euler Formülüne göre 

şöyle ifade edilir. 

au au au ou 1 o p 
- + u - +v - +w - =X- -- · 
o t ox o y oz p ox 

o v o v o v o v 1 o p 
- +u - +v - +w - =Y- --• 
ot ox oy o z ,p ay 

ow ôw aw v w 1 v p 
- +u - +v - +w - =Z- -- · 
ô t ax ay az p uz 

Buradaki X, Y, Z akışkanın birim .kütlesi üzerine 

etki yapan dış kuvvetin bileşenleri ve p Akışkanın 

özgü l kütlesidir. 

Şayet problemi ıbasitleştirmek için tek boyutlu 

özel hal düşünülürse, yani hız bileşenlerinden v, 

w=o lmbul edilirse u=c yazılabilir . Böylece: 

olur. 

a c oc 1 a p 
- +c -=X- -
ot ox pô x 

(1) 

Formülün gösterdiğine 
oc 

göre - kısmı, akış 
o t 

oc 
durumunda, zamana bağlı olarak değişmekte, c h 
kısmı ise, zamana bağlı olmayıp, sadece yere bağlı 
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olarak değişmektedir. ~ basınç yüksekliği değişox 
mesinden ileri gelen ve akışkan zerreleri üzerine 

o x doğrultusunda etkiyen kuwettir. 

Hızı zamana bağlı olarak değişmeyen akımlar

da, mesela : bir zaman içinde, bir difüzörden akan 

cı kışkanın debilerinin sabit olduğu durumlarda, 
oc 
-=o olur. ve Euler formülünün integrasyonu soot 

P c2 
nucu: h+ - + - = sabit (2) olarak tanınmış 

y 2g 
Bernoulli formülü .bulunur. 

Zamana bağlı olarak değişmeyen akım durum

ları bizim mevzumuzu ilgilendirmiyor. Bizim, konu

muz daha ziyade ilk harekette ve durdurma anla

rında yahut kısma hallerinde zuhur eden, zamana 

b ıığlı olarak değişen akım durumlarını kapsıyor. 

Bu durumu şimdi daha yakından teferruatlı 

olarak inceliyelim : 

ll - Zamana Bağlı Olarak Değişen Akım : 

Basınç d&ğişmeleri : 

m c 2 

m -kitlesi C
0 

hızı ile hareket ederse, --0 de-
2 

ğerinde hareket enerjisi (Kinetik enerji) hasıl eder. 
Şayet buradaki hız C

0 
iken Cı olursa, -kitleye tesir 

c 2. c 2 

eden dış kuvvet vasıtasile , m 0 ı değerinde bir 
2 

iş meydana getirir. 

Bu enerji prensibi, bir boru hattından, 
y 'ii 02 

m=- x-- x L 
g 4 

kütlesi ile akan bir akışkana da tatbik edilebil-ir. 

Şekil : 1 deki B mevkiindeki bir ventil aniden 

kapanırsa, burada hız hemen sıfır olur, ki B mev

kiinde böylece bir :basınç yükselmesi meydana ge

lir. Bu basınç yükselmesi t.p, boru hattı boyunca 

(a) ses hızı ile yayılır. 

B de meydana gelen, bu sabit akım durumu

nun aniden kesilmesinin tesiri , .boru hattının diğer 

L 
ucunda t= - wman sonra meydana gelir, yani, 

a 
L 

A noktasında - zaman sonra hissedilir. 
a 

Bu t zamanı esnasında, Ventilin kapanışından 

itibaren, boru hattının içine, t.L=C0t mesafesi ka-

36 

dar daha, A dan giren A'kışkan kısmı, C
0 

hızı ile 
akmaya devam eder. 

Borudaki suyun ağırlık noktası böylece 

mesafesi kadar, yani S den S'ye ıkayar. 

t.L 

2 

Böylece enerji prensibine göre (Kinetik ener

ji değişimi=Kuvvetxyol) 

y 0 2 C 2 D27i t. L 
-- L ~= --t. p- eşitliği yazıla bil ir. 
g 4 2 4 2 

Şekil : 1 - Boru hattı sistemi A. içeri Akış 
mevkii B. Kapatma organı mevkii 

t. L =Co t= C
0 

_!:._ ve Basınç yüksekliği t.H = t. p 
a Y 

a 
olarak ifade edilirse, buradan t. H= - C

0 
bulunur: 

g 
Keza hızın sıfıra değil de C

0 
dan Cı e, yani t. C 

a 
h ::dar değiştiği düşünülürse, t. H= t. C (3) 

g 
formülü :bulunur. 

Joukovsky Kanunu olarak tanınan bu formül 

bütün Basınç darbesi etütlerinde temel·i teşkil 

eder [1 ], [2]. 

Su borusu hatlarında, genellikle (a) ses hızı 

1000 m/ san. olarak alınır. 

Ses hızının uygun değerini hesaplamak için 

şu formül kullanılır. 

1425 
a= ~;==== 

• /1+ E_ _Ew_ 
V s E 

(4) 

Burada : Ew Akışkanın eliistikiyet modülünü 

ifade eder ki, su için değeri; takriben 2.07. 10B 

Kg/m2 olarak yerine :konabilir. 

E Boru malzemesinin eliistikiyet modülünü ifa

de eder ki, değerleri : 



Çelik için 
Dökme demir için : 
Beton için 

D Boru hattır.ın çapını 

2,2. 1oı o Kg/ m2• 

1 ,O . 1 o ıo Kg/mı. 

2..;.- 3 . 109 dır. 

S Borunun cidar kalınlığını ifade eder. 

Joukovsk .kanununa göre basınç yükselmesi 
-'ı H, hıza bağlı olarak doğru orantılı olarak değ i

ş i r . Buna göre, basınç değişimi bir H- C Diyagra
mı nda , ıbir doğru olarak çizilebilir. 

Bu grafik metot üzerine iyice nüfuz edebilme
miz için , evvela dalga yayılmas ı mekaniğini şema

tik olarak incelememiz lazımdır : 

Şek il : 2 deki B mevkiindeki bir Ventil aniden 

kap8nınca , basınç yükselmesi (~H = 
a 

Co) 
g 

olur. Bu basınç yükselmesi .boru hattı vasıtasile B 
L 

den Aya a ses hızı ile yayılır ve t = zamanı 
a 

zarfında A noktasında hissedilir. 

Şekil : 2 a, sabit akım durumundaki basınç 

seyrini gösteriyor. 

Cl 

b 

c 

d 

e 

f 

5 , 

H. 

'"~ ---· ---------

1 

' L 
:---~ 

l. 

ı 

H. ' 
ı 
1 

ı 

~~. : 

H. : 
ı 

11·1 
ı 

Ho : 
ı 
1 
ı 

' 

' 
ı 

H. , 

1 

Ho ' 

Şekil : 

.r 
c..--. t=o 

ı 
ı 

.cır c.o,l{,+AH~ c..- t·~ • .;ıııı 

c:o 1 H.uH ~ ta .b. 
ı ı cı 

c.- ff c so, H.-~ Allı t -~ 1 - .. 
ı 

~- ı t l!-
ı 

: • Cl 

c.- ı ' sL 

4 ~ t.-c-t~, H.-" z.,. 
ı j t·~ c =t~, II.~AH : 
ı 

C•~ ı : t TL-

~ Cd 1 1/.-.6~ •i« 
c.- 1 f ~ •es. 

L 
2 - - Zaman aralıklarında boru hattı 

2a 
sistemi içindeki oluşlar. A. Içeri akış mevkii B. 

Kapatma organı mevkii 
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Şekil : 2b den 2 i ye kadar, Ventilin kapanma
L 

sından sonra, - zaman aralıklarındaki boru hattı 
2a 

içindeki durumları gösteriyor ki bunlar : 

b) 

c) 

d) 

L 
t= - zamanı zarfında borunun A - C k ıs-

2a 
mında henüz normal Ho basınç yüksekli
ğindeki Co hızındaki su bulunmaktadır, bu
na mukabil C- B kısmında hız sıfıra düş

müş ve bu kısımda ~ H yüksekliğinde di· 
namik bir üst basınç teşe~kül etmiştir. 

L 
t=- z2manı zarfında boru hattı tamamen 

a 
sıkışmış akışkan ile doludur ki bu esna
da hız da kısı:ı bir an için sıfırdır. Bu an· 
da , boru hattı içinde, sabit akımdaki du-

02rı 0 2'17" L 
ruma nazaran -- tı.L= -- Co. - hac-

4 4 a 
minden dolayı fazla bir sıvı kitlesi mev
cuttur. O halde, toplam kinetik enerji, ge
rilmiş bir yay gibi, şekil değiştirme ener
jisine dönüşmüştür. Bundan sonra su tek
rar A dan deponun içine geri akmaya baş

lıyacaktır. 

3L 
t = - zaman ı zarfında borunun A - C 

2a 
kısmında, A doğrultusunda -Co hızı ile 
akan su bulunur. 

Bu esnada borunun C-B -kısmında 

sıkışmış olarak bulunan suyun hızı henüz 
sıfırdır. 

2L 
e) t= zamanından sonra toplam şekil 

a 
değiştirme enerjisi tekrar hareket enerji
sine dönüşür. 

A - B Boru hattının tamamında, normal Ho 
basıncında ve - Co hızında su bulunur, 
burada dikkat edilecek husus meseleyi ba-

. sitleştirmek için sürtünme tesirinin ihmal 
edildiğidir . 

Bas ınç dalgasının hızı - Co olan ön yü
zünün B noktasına yani Ventile ulaşma sı 

ile orada gene ani bir hız değişmesi olur 
ve buarda hız sıfır iken aniden - Co 

olur. Böylece bura~a ( - Co : ) büyük

lüğünde bir basınç değişmesi vukubulur, 
yani alçak basınç dalgası teşkil olur ki 
bu dalga da B den Aya doğru ses hızı 

ile i terler. 

3~ 
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f) 

g) 

h) 

SL 
t= 

2a 
zamanı zarfında , borunun B-C 

kısmı , statik yükseklik olan Ho dan AH 
.kadar noksan olan düşük bir basınçtaki su 
ile doludur. 

3L 
t= zamanı zarfında, borunun B-C 

a 
tında, statik yükseklik olan Ho dan AH 
.kadar noksan olan düşük bir basınçtaki, 

hızı sıfır olan su bulunur. 

Bu anda. boru hattı içinde normal denge 
02'77" L 

durumuna göre -- Co - hacmine teka-
4 a 

bül eden bir akışkan kütlesi kadar eksik
lik vardır. Bu sebeple daha sonra su de
podan, boru hattına Co hızı ·ile tekrar ak
maya başlar. 

7L 
t= - zamanı zarfında alçak basınç dal-

2a 
gası boru hattının ilk yarısını terketrneğe 

başlar. 

4L 
i) t= - zamanından sonra tekrar ilk çıkış 

a 
durumu zuhur eder. Böylece ·toplam enerji, 
sürtünme ve anafor kayıpları vasıtasiyle 

tükenineeye kadar bu izah edilen hadise 
tekrar eder [3]. 

Ventil kapanması ani .alarak değil de, bir ak
setme zamanı aralığında kesintisiz olarak cereyan 
ettiği düşünülürse , bu halde olay bir seri kesinti
li, tali, ani kapanma hallerine irca edilerek resme
dilebilir. 

Şekil : 3, bir aksetme zaman aralığında cere

yan eden ve kesintisiz cereyan eden bir kısımda

ki A H Basınç değişmesini göstermektedir. 

1 

c;-:::' 

ı .-· .(o 

3 .---ı ·----- JJH 
ı--:::.,. J-1- 2 A 

1- - - - .: :::-::, -2 
H 

1--- L ___ _:-:-, ·3 
L __ ~ ____ - :...:.-::::-.... -11-

L--1-- ---+----:...:::..~ 

b-----c------·~ ~ 
L ; ~ z : 2 

A CPJ B 

Şekil : 3 - Basınç darbesinin aksetme zamanı 
içinde tedricen kısma esnasındaki basınç 

yükselmesi. 
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Mesela : 2 Kısmi dalgası P den Aya gider

ken , -1 negatif kısım A dan P ye gider. 

Böylece alçak ve yüksek basınç dalgaları ·kıs

men denkleşiri er ve Şekil : 3 de gösterilen basınç 

yüksekliğinin L boru uzunluğuna göre seyri bir 

doğru olarak çizilebilir. 

B noktasında t= 
2L 

zamanının üst basınç , 
a 

2L 4l 
- dan- zamanına kadar alt basınç hüküm sü-
a a 

rerken, borunun açık tarafı olan A noktasında dai· 

ma normal statik basınç hüküm sürer. 

Boru hattının orta noktası olan C noktasında 

ise basınç, sivri basınç noktalarının yarısı kadar

dır. 

AH 
Yani, basınç değişmeleri - dir. 

2 

H 

_,.----------------t------------------~-c 

Şekil : 4 - Basınç yüksekliği - Hız Diyagramında 

Joukovsky eşitliğinin gösterilmesi. 

a 
Joukovsky Formülü - eğimli bir doğru olarak, 

g 
bir H -C Diyagramı üzerinde resmedilebil ir . 

L 
Mesela : t=o ile - zamanı esnasında ,B nok

a 
tasındaki basınç Ho dan Ho+A H ya yükselir, son· 

L 2 L 
ra t= - ile - zamanı esnasında tekrar Ho'a dü-

a a 
şer. 

2 
L ile ~ zamanı esnasında ·tekrar Ho'a dü-

a a 
viyesine erişinceye ·kadar, düşrneğe devam eder, 

ve ~ iamanından · sonra tekrar normal · Ho basıncı 
a 



hüküm sürer, ancak sürtünme tesirlerinin ihmal 
eLHidiği bilinmelidir. 

Şekil : 4, mesela : kendiliğinden ·kapanan bir 
geri tepme vantilinin basınç darbesi diagramı ola
rak da çizilebilir. 

Özet olarak zamana bağlı olarak değişen akım 
durumlarında, Kısma- yahut ivme şartlarının hangi 

zrımar ı aralıklarında bulund uğunun, bunun ( t;ı: 2al) 

bir basınç dar.besi aksetme zamanından küçük ve
ya büyük olması hallerine göre tefrik edilmesi 
qnemlidir .: 

2L 
Şayet, t < - ise, mesela : ventil basınç dar-

a 
besi aksetme zamanında kapanıyorsa, 3 No. lu for
müldeki Joukovsky ·kanununa göre, boru hattında 
tam basınç yükselmesi zuhur eder. 

2L 
Eğer, t> - ·ise, yani, bir Ventil boru hattının 

a 
basınç · darbesi aksetme zamanı aralığından sonra, 

' 2 L . 
yavaş kapanırsa,- zamanından sonra, Ventile al-

a . 
çak basınç dalgası etki eder ve orada hüküm sü

ren üst basıncı azaltır . 

Bu akisler, tabii ki mükerrer olarak takip eder; 

ta ıki aksetme sayısı çoğald;kça, dinamik basınç 
yükselmesi de gittikçe azalır. 

2L 
Eğer t ~ - ise, mesela: Kapanma olayı boru 

a 
hattı basınç darbesi aksetme zaman aralığının on 

katı zamanda vukubuluyorsa, bu halde hadise ta

mamen elastik bir olaydır h ekseri bu halde artık 

basınç yükselmesi ihmal edilecek durumdadır ve 

kapatma organındaki basınç yükselmesi BERNOULLI 

formülüne uygun olarak hesaplanabilir. 

C - BASlNÇ DALGALANMALARININ PRATiK 

OLARAK BULUNMASI : 

Basınç darbesi sorununun analitik çozum yolu 

ya l nız basit hallerde kullanışlı olduğundan ve ma

tematik inceleme külfetini de icap ettirdiğinden , 

SCHNYDER [2] HERGERON [4] ve GANDENBER

GER [ 1) in grafik çözüm yolları eks·eri hallerde 

tercih edilir. · 

Bu grııfik metot, Joukovsky formülünün H-C 

diyagr_am:ı Uzerine bir doğru ol·arak resmedilmesi 

orensibine . jştinad. eder .ki tekabül eden basınç 
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darbesi doğrusunun, tertip edilen sistem karakte

ristik eğrisi ile ıkesişme noktalarından müteşekkil

dir. 

Bu, sistem karakteristi"kleri yahut boru hattı 

şebekesinin karakteristikleri, mesela: Boru hattı 

başlangıcında pompa karakteristik eğrisi (C-H 

eğrisi) ve boru hattı sonundaki bir ventilin kapan

ma ıkarakteristiği (C-Hw eğrisi) olabilir. Zaman 
mi kyası diyagrama parametre olarak bu meyanda 

girer. 

Bu usulü birkaç basit misal ile açıklayalım : 

1 - Ventil Kapanışı; Boru Hattı Sonunda: 

Şekil : 5 de, su, bir yüksek depodan L uzunlu

ğunda bir boru hattı vasıtasiyle bir ihtiyaç şebeke

sine akıyor. Vana tam açık ·iken, sabit (sürekli) 

akış halinde işletme noktası Bo olsun . Vana açık 

iken şebekenin B noktasındaki karakteristiği Wo 

olduğuna göre bir parabol olarak çizilir. A-B bo

ru hattının sürtünme direnç yüksekliği de B nok

tasında hw olduğuna göre diyagram da gösterilir. 

.. 
f 

-- H.--

. l_~Ab:::.-~=-=-·· =-~- ·=· =~~ij+ 
t--------L--- --

u 

(·C 

2L 
Şekil: 5 - t= -Basınç darbesinin aksetme 

a 
~manı içinde boru hattı sonunda bulunan 

ventilin _ k~panması -~H . 

39 
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B deki kapatma organ ı, basınç darbesinin ak
setme zamanı içinde kapanırsa, o zaman tam ba

a 
sınç yükselmes i H max = - Co meydana gelir. 

g 
Zira basınç yükselmesi , hız azalması ile orantılı

dır ve orantı faktörü, yani basınç yükselmesi eğimi 

( - : ) dir. a <.·~ısını yani basınç darbesi doğ
rusunun açısını elde etmek için en iyi yol, apsiste 

a 
hız ve ordinatta H ölçeğine göre - değeri alınır 

g 
ve bir doğru ile birleştir i l e rek kolayca elde edilir. 

(Şekil : 5) ( - : ) eğimi i le gösterilen doğruya 
pozit if basınç darbesi doğrusu denir. 

Ters istikametteki akımda , buna tekabül eden 
negatif bas ınç darbesi doğrusu aynı a açısı ile 

a 
seyreder. Burada dikkat edilecek şey - , a açısı

g 
a 

nın tanjantı değildir. Zira - birimsiz değildir . 
g 

2L 
Eğer Co hızı basınç darbesinin aksetme 

a 
zamanı içinde Ventilin kapanması suretiyle sıfır 

oluyorsa, pozitif basınç darbesi doğrusunun H 
ordinatı -ife kes i şme noktası, maksimum basıncı 

gösterir. 

Ventilin kapanması mesela : basınç darbesinin 

r.ksetme zamanının üç katı bir zaman içinde yani 

daha yavaş vukubulursa; (Şek i l : 6) o t akdirde 

b<13i nç birinci aksetme zamanı zarfında Bo nokta

n ından , önce bahsettiğimiz gibi, evvela pozitif ba-
2L 

sınç darbesi doğrusunu takip ederek yükselir. -
a 

zcma nı sonunda hız şimdi sıfır değildir , fakat, ka-

potma organının karakterine göre mesela C ı değe

ri ne düşmüştür . Pozitif basınç darbesi doğrusu 

il e zamana uygun olarak düze nlenmi ş olan kapat

ma sistemi ka rakteristiğine göre çizil en W ı para-
2L 

bolünün kesişme noktası , - zamanı sonundaki 
a 

bas ınç yükselmesini verir (B ı noktası) . 

Fakat bu andan sonra B de, A noktasından ak

seden negatif basınç dalgasına rastlanır. 

2L 
B deki basınç böylece , - zamanından sonra 

a 
3L 

il k oeryod z.amanında yükseldiği şekilde , - za-
a 

manı sonuna kadar, .. B noktasından çıkan dalga ön 
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yüzünün açık boru sonuna geldiği ana kadar, basınç 
düş rneğe devam eder. 

Bu zamanda dalga ön yüzündeki üst basınç 

sıfıra düşmüş olur. Dalga şimdi Ada akis yapar. 
Bu arada gene B deki ventilin tekrar kısılması su
reti le tekrar pozitif basınç dalgası hareket eder ve 
incelenen dalga önü basıncı tekrar tekabül eden 
pc:: itif basınç darbesi doğrusunca yükselir. 

Hadisenin buna benzer tekrarlanması suretile 
meşhur sage- diyagramı (testere- diyagramı) el
C:e ed ilir. (Şekil : 6) 

Bu diyagram B deki gerçek basınç değişmele

rını d eğil , müşahade edilen dalga ön yüzündeki 
basınçları gösteriyor. B deki gerçek basınçla BO, 
B1 , B2, B3 noktalarından geçen eğri gösterir. Bu 
cğriyi daha hassas elde etmek için zaman aralığını 

L 1 L 
mesela - yahut olarak daha kısa seçmek 

a 2 a 
gerekir. 

Diyagranı, basınçları, tehlikeye maruz olan 

Ventilde gösteriyor. Şekil : 3 e göre, boru hattı or

tasındaki basınçlar bu maksimum basınçların yarı
sı kadar olur. 

ll 
8( 

"· 

Şekil : 6 - Basınç darbesinin aksetme zamanının 
üç misli bir zaman içinde boru hattı sonunda 

ventilin kapanması hali. 

Şekil : 6 dan görüldüğü gibi, Ventilin yavaş ola

rak kapanmasile H max. maksimum basınç yüksel

m~si önemli şekilde azalmaktadır . 

Burada izah edilen basınç darbesi olayı, bir 

yüksek depodan akan ve boru hattı sonuna konan 



sürgülü bir vana ile yavaş olarak kısıldığına göre 
idi. Bunu bir işletme üzerine tatbik edersek yük
sek depo yerine, bir pompa vasıtasile suyun boru 
hattına basıldığı da düşünülebilir. Bu halde H0= 
sabit- olan sistem karakteristiği yerine, Pompanın 

(H- C eğrisi) karakteristik eğrisini n azarı itiba ra 
almak gerekir. Bu işletme halinde boru hattıının 

sonuna kanacak bir şamandıralı ventil, ceryan ke
silirıce, bir müddet dönecek olan pompaya uygun 
olarak yavaş kapanacağından , misalimize uyar. 

ll - Ceryan Kesilmesi Halinde Basınç Değiş

meleri: 

(Boru hattı başında Santrufüj Pompa ve geri 
tepme ventili olduğuna göre) : 

Boru hattının uzun olduğu hallerde, hattır. ba
sınç darbesi aksetme zamanı, pompanın durması 

için geçecek zamandan daha büyüktür. Yani porn
pan ın durdurulması veya ceryan -kesilmesi halin
de, pompanın devir sayısı , boru hattındaki su hızı

nın uygun şekilde kesintisiz düşmesinden çok da
ha -kıs3 zamanda düşer. 

Böylece akmakta olan su sutunundan dolayı , 

pompa ceryanı .kesildiği zaman kapatma organına 

benzer bir direnç gösterir, ki bu anda pompada 
bir basınç düşmesi meydana gelir. 

Pompadan yayılan basınç dalgası sonra yük
sek depodan üst basınç da lgası olarak akseder k i 
bu şartlarda pompada hasar meydana getirecek 
şekilde basınç darbesi yaratabilir . 

Açısal hız ile moment arasındaki ilişk i dönen 
sistemlerin temel dinamik formülü ile ifade edil
m i ştir. 

d w 
M = - 8 - · 

dt 
Burada : 

(5) 

GD2 

8 = - dönen kitlelerin atalet momentini 
4 g ' 

ifade eder. Bunun eksi ifadelisi durdurma anı için 
carid ir. Çünkü bu meyanda, zamana göre açısal 

hız düşer. 

Frenlenen moment M, aynı zamanda açısal 

hızın bir fonksiyonudur. 

M = ~ = O.H.y (6) 
W "1/W 

5 No . lu diferansiyel eşitlik yerine , •bir fark 
eşitliği 

dalayısil e 
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r------ - L ------.ı 

H 

Şekil : _ 7 - Santri.fuj .pompanın yanında geri tepma 
ven~ili bulurian bir boru hattında ceryan kesilmesi 

.. halindeki basınç dalgalanırıaları. 

~ t Mt+Mt+M 
wt-wt+M= - · -----

8 2 
yazılabilir . 

(6 al 

Eğer randımanın sabit olduğu .kabul &dilirse . 
bir santrifuj pompanın güç ihtiyacı ilişki .kanununa 
(Affinitasgesetz) göre, devir sayısının 3. ·kuv
veti ile ve moment ise devir sayısı ·karesi ile oran
tılı olduğundan : 

M~: At =( wt~~t) 
2 

olur. 

Şimdi, maksada uygun olan hesap yolu şöyle

dir. Evvela kısılma ve moment eğrilerinin ·karak
t eristikleri hesaplanır ve karakteristik diyağrama 

çizilir. Sonra muvakkaten, tahmini olarak seçilen 
açısal hız wt+~t 6 a formülüne göre değerlendi

rilir. Ve iterasyon yolu ile, tahmini olarak yerine 
koyduğumuz değer uygun gelinceye 'kadar düzelt
mek suretile işleme devam edilir. 

A t zaman birimi olarak boru hattının aksetme 
.2 L 

_ zamanı olan - değerinin veya bunun kesirierinin 
a 

seçilmesi faydalıdır . . 

Şekil : 7 de durdurma haline ait bir basınç 

darbe dlyagramı resmedilmiştir. Pompadaki basınç, 

kesintisiz akış hali olan A0 • B0 noktasından il k 
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aksetme zamanı içinde, negatif basınç darbesi doğ
rusunu takiben düşer. 

Bu negatif basınç darbesi doğrusu ile tekabül 
eden zamana uygun olarak hesaplanıp çizilmiş 

olan sistem ·karakteristik eğrisinin (w 1 için C- H 
eğrisi) ·kesişme noktası, 'ilk zaman aralığı sonun
daki durumu gösteren A 1 noktasın ı verir. 

2L 
Şekil : 7 de zanıan olarak ..lt= - seçilmiştir. 

a 

Bundan sonraki safhalara aynen yukardakine 
benzer usulle devam edilir. 

A4 noktasında, Boru hattındaki suyun hızı sıfır 

olur, suyun akış istikametinin değişmesi gerekir, 
halbuki .kapanan geri tepme ventilinden dolayı porn
paya doğru geri akış mümkün olmaz. 

Bu anda sistem karakteristiğine göre boru hat
tının A noktasında C = Odır. ve H-ekseni üzerin
dedir. 

B noktasının karakteristiği H0 =sabit ifade edi
liyor, eğer boru hattı ·kayıpları nazarı itibara alı
nırsa, ki bu B noktasında bulunan bir basınç ölçme 
cihazı ile, B noktası için boru hattının karakteris
tik eğrisi bulunabilir. Bu halde diğer noktalarda 
basınç değişmeleri Şekil : 7 de ·görüldüğü şekilde 
tedricen azalır . 

Şayet meydana gelen H max. basınç müsaade 
edilerniyecek kadar yüksek ise, durdurma halindeki 
Volan momentinin büyütülmesi suretile H max. un 
değeri düşürülebilir . 

Burada .bilhassa üzerinde önemle durulması 

gereken husus, H min minimum basıncın, daima 
akışkanın buharlaşma basıncından daha yüksek bu
lunmasının şart olduğudur. Aksi halde , akışkandan 
kopan parçaların, buhar dolu boş hacimiere hü
cum etmesi meyanında ani hız değişmeleri ve 
bunun sonucu olarak da, Joukovsky kanununa göre 
büyük ve tam basınç yükselmeleri meydana gelir. 

Bununla beraber, akışkan sütununun parçalan
masını önlemek için zaruri olan volan ·kitlesi gayri 
iktisadi ve gayri mümkün büyüklükte gerekebilir. 

Bu halde, bir hava ·kazanı, tekrar emiş tertibatı 
veya denge bacası vasıtasile akışkan sütununun 
parçalanması önlenebilir. Şekil : 8 de.. bir tekrar 
emiş tertibatı kullanılması hal·inde basit basınç 

darbe diyagranıı görülüyor. 

Basınç, tekrar emiş tertibatının içeri göndere
bileceği basınca düştüğü anda, burası açılır ve bo
ru hattı hava emer ve basınç dalgalanmaları res
medildiği şekilde cereyan eder.. . 

Bu şekildeki bir tanzirnde maksimum basınç 

statik basıncın takriben iki misli oluyor. Eğer böy-
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Şekil : 8 - Tekrar emiş tertibatı kullamlması 
halinde basınç darbesi diyagramı. 

le bir basınç yükselmesi müsaad~ edilmiyecek de
recede yüksek bulunursa, ekseriyetle yük azalt:ma 
ventili (Ana hatta paralel yardımcı bir boşaltma 

çıkışı) kullanılır, ki bunun ventili ceryan kesilme
sinden çok kısa bir müddet sonra otomatik ola
rak açılır ve nihayet ayarianan bir zamanın sonun
da tekrar ·kendiliğinden kapanır. 

lll - Yük Azaltma Ventili Kullanıldığında Mak· 
simum Basınç Yükselmesinin Tespiti : 

Şekil : 9 da böyle bir donanımın basınç dar-
2L 

be d i yagram ı gösterilmiştir . p.= - zaman sonra 
a 

pcmpa içindeki basınç uygun şekilde A1 noktasına 

düşer. Yük azaltma ventili olmadığı düşünülürse 

maksimum basınç yükselmesl, Şekil : 9 da görül
düğü gibi H max . olması lazımdır . 

H 

Şekil : 9 - Yük azaltma ventili kullanılması 

halinde basınç darbesi diyagramı. 



Fcıkat yan çıkışın açılmasile karşı direnç, yan 
çı kışın kapatma karakteristiğine uygun şekilde, 2 ,, 
zamanında, E2 parabol ünü, 3 p. zamanında E 3 para
bolünü ve 4 p. zamanında H- eksenini (hpalı du
rum) verir. 

Bundan sonraki basınç darbesinin seyri, bun
dan evvel izah ettiğimiz usule benzer şekilde çi 
zilir. 

IV - Maksimum Basınç YUkselmesinin Hava 
Kazanı Yasıtasile Sınırlanması : 

Yük azaltına vantilinin yanında ekseriya hava 
kazanı da kullanılır . Çünkü yan çıkış ventilinin arı

zalanması veya çalışmaması sebebile borunun kı

rılma tehlikesi mevcuttur. 

Durdurma veya ceryan kesilmesinden sonra, 
A daki geri tepme klapesi hemen kapandığı hal
lerde bir hava ·kazanı kullanılabilir; bu suretle ha
va ·kazanı vasıtasıyla , pompanın basıncı devir sa

yısının karesi ile orantılı olarak çok çabuk düş

mesine rnğmen ilk anda boru hattında meydana 

gelecek tüm tazyik yükselmesine mani olunabilir. 

Bu donanımda , pompanın durdurulması halin· 

de aaşğıda izah edilen ıbasırıç darbesi işlemleri 

olur. 

ilk aksetme peryodu esnasında geri tepme 

ventili yanındaki basınç evvelce izah edildiği gibi, 

negatif basınç darbesi dağrusuna uygun olarak dü

şer (Şekil : 10) . 

t = o dan t= 
L 

zamanı esnasında t:ıV hac-
a 

mindeki akışkan Hava kazanından boru hattına akar. 

Süreklilik sebebiyle : 

L 

!>.V= la C. F. dt olması gerekir. 
o 

Dolayısıyle, eğer zamana bağlı olarak değişen 

C hızı için ortalama bir değer ve nihai zaman ara

lığı için de At .konursa : 

Ct+Ct+tıt 
~V = . F .~\t (7) bulunur. 

2 

Buradaki AV aynı zamanda müşahade edilen 

zamı:m _zarfındaki ikazan alt ve üst seviyelerinin ha

cim farkıdır . 

AV = Vt+At-Vt (8) 
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1*------- 7 --------ı 

-~ 8 
·:.~:~ 

H 

Şekil: 10 - Hava kazanı kullanılması halinde 
basınç darbesi diyagramı. 

Hesabı basitleştirmek için Hava kazanındaki 

hava hacmi değişmesini izoterm olarak kabul eder

sek, o zaman : 

PV = GRT =sabit. 

yani: 

(H-!-10) . V=sabit. 

ve eğer, basınç yükseklik olarak alınırsa : 

Vt (Ht+10) =Vt+At (Ht+At -!- 10) (9) 
olur. (7) , (8) ve (9) numaralı formülleri n kullanıl

masıyi e, 

Vt (Ht+ 10) 
Ht-i-At=--- ------

Ct+ Ct-i-At 
Vt+ . F .. H 

2 

formül basit şekle sokulur. 

10 numaralı formüle t=o, t=.6.t, t=2At v.s . gi

bi çeşitli zamanlar vazedilerek, •keza A noktası 

için ·karakteristik eğri çizilerek, ve zaman aralığı 

L 
At olarak da - veya bunun tam katları seçilerek 

a 
diyagram çizilir. 

( 1 Ol nolu formülün çözümü için tekrar iteras

yon metodu tavsiye olunur. 

43 



DS( TEKNIK BÜLTENi OCAK 1975 SAYI 30 

ilk önce takriben boru hattının ihtiva ettiği 
hacmin .tzkribeıı % 1 'i 'ile % 2'si arasında tahmin 
edilen ve bu nisbetin en küçüğüne uygun olarak 
seçilen bir V

0 
hava hacmi ile hesaba başlanır. Bu

nun üzerine Ct+At nin seçilmesiyle buna isabet 
eden Ht +At hesaplanır . 

Eğer Ct+At yi doğru almışsak, Ht+At değe

rinin basınç darbesi doğrusu üzerine isabet etmesi 
gerekir. Bu husus bir kaç deneme neticesinde kati 
bir yaklaşımla temin edilir, ve bu suretle şekil 10 
daki basınç darbe diyagramı çizilir . 

Çiz·ilen diyagramdaki maksimum ve minimum 
basınçlar eğer müsaade edilen değerde olmazlar
sa, o zaman V

0 
değerini yeniden ·kabul ederek iste

nen değerlere erişinceye kadar hesap ve ·işlem 

tekrar edilir. 

D. SONUÇ: 

Büyük çoğunlukla bir boru hattı sistemi için
de basınç darbesi teşekkülü suretile bir hasar ve 
tehlikenin mevcudiyeti her şeyden evvel, bu boru 
hattında basınç darbesi aksetme zamanı esnasında 

büyük bir hız değişmesi meydana geldiğinde vuku 

bu.ur. 

Normal kısma durumlarında , vananın kapan

masını kati derecede yavaşlatmak -takriben ak

setme zamanının on katı- suretile dinamik ba

sınç yükselmesini küçük tutmak mümkündür. 

Genellikle, santrifüj pompa tesislerinde tehli

ke arzeden husus, birdenbire durdurma halleridir 

(ceryaıı kesilmesi) . Eğer genellikle olduğu gibi 

pompanın dönen parçalarının volan momentinin ıkü

çük olması sebebile, pompanın dönen parçalarının 

ceryan kesilmesinden -sonra durma zamanı, boru 

hattının basınç darbesıl aksetme zamanından küçük 

olursa, basınç yüselmesi ve dolayısiyle tehlike ar

zeder. 

Bu halde pompanın ceryan ·kesilmesinden son

ra dönen parçalarının durma zamanını çağaltmak 

için volan ·kitlesini büyütmek gerekir. Aksi halde 

zararlı basınç darbesini önleyici diğer emniyet 

tertibatlcırı lüzumludur. Bunlar, hava kazanı, yan 

ç~k ış ve denge hacası olabilir. 

Dinamik yükseklik, statik yükseklik üzerine 

bindiğinden, muhtemel arıza yeri olan, pompa ve 

kapatma organından başka , boru hattının her yük

sek noktası •tehlike arzede:r. Bilbasııa .Pompa · ve 
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Vznaya yakın olan yüksek noktalara dikkat etme
lidir. Çünkü : buraları basınç dalgalanmalarının en 
yüksek olduğu yerlerdir. 

Dinamik basınç yükselmesi, akışkan hızına 

bağlı olarak bir doğru şeklinde yükseliyordu . Akış 
hızının iki kat olması, yani mesela: Çalışan bir 
pompa tesisinde ilave ıbir pompanın devreye so
kulması sonucu basınç yükselmesi de öncekine gö
re iki ıkat olur. 

Bu husus, herşeyden önce, ilave tesislerin 
projelendirilmesi sırasında dikkat edileçek önemli 
bir faktördür. 

Bu incelemenin çerçevesi dahilinde sadece 
basit bir boru hattı sistemindeki basınç darbesi 
hzdiselerinin hesap tarzı hülasa olarak gösterilmiş
tir. 

Halbuki pratikte, karşılaşacağımız boru şebe

keleri, paralel bağlantılar, ana hattan tali hatlara 
ayrışımlar gibi, karışık problemler arzedebilirler. 
Tabiatile bunların hesaplanması da ekseriya birkaç 
haftalık bir çalışma ister. 

Boru sürtünme ·kayıplarının takriben statik yük
sekJ.iğin % 1 O nundan fazla olduğu hallerde de ayrı 

bir güçlük meydana çıkar. 

. GANDERBERGER Boru sürtünme kayıplarınııı 

nez~ı rı itibara alındığı hallerde basınç darbesi doğ

rusu yeri ne, basınç darbesi eğrisinin bulunarak 

bununla çalışılmasını tavsiye ediyor. 

Nihayet şu hususa işaret etmeliyiz ki basınç 

darbesi problemlerinde, bu özel ·ihtisas dalında ça

lışan mühendisler dışındakilere müracaat etmeyi

niz, şayet çalışma şartlarını, .keza sistemin karak

teristik değerlerini doğru olarak bilmiyorsak, lü

zumlu basit kabulleri doğru yapamayız ve dalayı

si le istediğimiz uygun noktaları bulamıyacağımız 

·için, yaklaşık formüller (6), (7) ve ·~omoğramların 

kulk:n ılması vasıtasıile yapacağımız· hesaplarda 

yanlış neticelere varabiliriz. 

Nihayet basınç darbesi olayının hesabı için 

evvela boru hattı profili, pompa karakteristik eğri

leri (frenleme çalışması dahil) - pompa gibi çalı

şırken ve aynı zamanda türbin gibi çalışırken

gibi ·kat'i bilgilere ihtiyaç vardır. Aynı zamanda 

poınpanın ve tahrik motorunun volan momentleri , 

kapatma organlarının kapanma karakteristikleri v .s. 

gibi hesap için lüzumlu donelere de ihtiyaç vardır 

ki, bütün bu imkanlar ancak ilgili pompa firması :ile 
işbirliği yapılarak temin ed ilebilir, 
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TEKNiK TERiMLER 

Schallgeschwindigkeit 

Reflexionszeit 

Druckstossgerade 

Rückschlagventil 

Nachsaugvorrichtung 

Ses hızı (a) 

Basınç darbesinin akset-
2L 

me z amanı t = -
a 

Basınç darbesi doğrusu 

Geri tepme ventili. 

Tekrar emiş tertibatı 

(Vantuz). 

Er.tlaslungsventil 

Nebenauslasse 

Wind kessel 

Standrohr 

Affinitiitsgesetz 

Yük azaltma ventili . 

Yan çıkış (Ana hatta pa
ralel yardımcı, bir boşalt
ma çıkışı.) 

Hava kazanı 

Denge Bacası . 

ilişki kanunu. 
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BARAJ GÖLLERiNDE TERMAL TABAKALAŞMAVI 
ÖNLEYiCi METOTLAR 

GiRIŞ: 

Baraj sularında zamanla kalite bozulması önem
li bir problemdir. Bunun nedenlerinden biri de ter
mal tabakalaşmadır. Bu bozulma tabakalaşmayı 

önleyici bir metodla durdurulabilir. Aşağıda bu me
todlardan bazıları ve uygulamaları anlatılmıştır . 

Baraj suları belediyeler için önemli su kay
naklarıdır. Genellikle bu rezervuarların suları iyi 
kalitede olmakla beraber, çeşitli nedenlerle zaman
la kalite bozulması meydana gelebilir. Bu da tas
fiye tesisine ayn bir yük ve sıkıntı kaynağı olur 
Bunun için bazı metodlarla rezervuarda bu bozulma 
önlenmelidir. Alg kontrolu için bakır sülfat tatbikatı , 

kenardaki atların kesilmesi, göl seviyelerinin sivri
sinekler için ayarlanması , buharlaşmanın monomo
leküller filimle azaltılması ve aşağıda anlatılacak 

olan tabakalaşmanın önlenmesi. 

Barajlarda Su Kalitesi : 

Akan bir su barajda tutulduğu zaman su kalite
sinde faydalı ve zararlı değişimler meydana gelme
si mümkündür. Azalan hız ve uzun bekleme nede
niyle bulanıklık, yosunların karbondioksit assimi· 
lasyonu ve kalsiyum karbonat çökmesi ile sel'tlik, 
uzun bekleme süresince biyolojik parçalanma nede
niyle BOD (biokimyasal oksijen ihtiyacı) ve renk 
düşer. Doğal ölüm ve dengelenme ile çeşitii kirle
tici konsantrasyonlarında azalma olur. Su toplandığ : 

zaman bazı zararlı tesirler de görülür: Eskiden sa
dece nehk kenarında olan az karışma, bütün baraj 
gölünde vardır, hız azalması ve artan derinlik ned"!
nlyle daha az atmosferik havalanma meydana ge
lir. Yosun problemi artar. Bekleme zamanının art
masıyla estetik olarak istenmiyen köpük, kir, tad 

• Kimya Y. Müh. DSI Araştırma Dalresi Başkanlı ğ ı 
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Derleyen : 
Güner AGACIK '' 

ve koku meydana gelir. Derinlik nedeniyle dipte 
akış yoktur, temizlenme olmaz ve en önemlisi ter
mal tabakalaşma meydana gelir. 

Nehir ve barajlar arasında başlıca en önemli 
fark termal tabakalaşmadır. Nehirler için elde çok 
miktarda bilgi olmasına rağmen bunlar bütünüyle 
baraj ve göllere uygulanamamaktadır. Şekil 1 de 
soğuk su tabakasının üstündeki ılık, hafif su gö
rülmektedir-

Şekil : 1 

Bu tabaka alttaki yoğun suyun yüzeye sirkülas
yonuna engel olmaktadır. Şekil 2 ve 3 te derinliğe 
göre özgül ağ ırlıklar gösterilmiştir . 
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Şekil : 3 

Yoğun suyun doğal oksijen ihtiyacı çozunmüş 

oksijenle (DO) karşılandığı için DO gittikçe düşer 

ve sıfıra yaklaşır . Bu aneorobik şartta demir ve 

mangan indirgenerek çözel•tiye geçer, sülfatlar in

dirgenir ve pis kokulu hidrojen sülfür, fazla karbon· 

diokslt meydana gelir ve pH düşer, organik mad· 

delerin aerobik biyolojik parçalanmaları durur. Bü 

tün bu reaksiyonlar su kalitesini zararlı yönde e\. 

kileyerek baraj suyunun tasfiyesinde de ayrıca bir 

yük ve problem yaratabilirler. 

DSI TEKNiK BÜLTENi OCAK 1975 SAYI JO 

Bütün bunl arın nedeni termal tabakalaşmadır. 

1964 de USPHS (USA sağlık teşkilatı) tarafından 

bir takım çalışmalar yapılarak, yapay sirkülilsyonla 
tabakalaşma engellenmiş ve bu yolla yazın baz ı göl 
ve barajlarda iyi kaliteli su elde edilmiştir . Teorik 
hesaplar tabakalaşm1ş gölde soğuk suyun birim 
hacmini yukarı çıkarmak için gerekli işin az oldu
ğunu gösterml~tir. Bu işlem süresince yoğunluk 

akımı başlayarak tabakalaşmanın önüne geçilir. 

Şekil 4 
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Mekanik Pompalama · ile Tabakataşmanın Önlen
mesi: 

Üzerinde ç,alışılmış birinci metod alttaki soğuk 
suyun mekanik pompalama ile yüzeye akıtılması
dır. Şekil 4 te gölün en derin yerine yerleŞtirilmiş 
30 cm. lik pompa gösterilmiştir . 

Emme hattı dipten 30 · 60 cm. arasındadır ve 
su bu derinlikten yüzeye çıkarılmaktadır. Bu şekil

de uygulama yapılmış baraj göllerindıı alınan neti · 
eelerden bazıları şekil 5, · şekil · 6, şekil ?. , şekil 8 

de gösterilmiştir. 

Şekil 5 de derindeki suyun ısındığı, şekil 6 da 
karışmadan sonra bütün derinliklerde DO (çözün
müş oksijen) mevcut, olduğ.u, şekil 7 de. başlangıç
ta mevcut H2S in oksi~lend iği ve şekil 8 de hav.a
lanma ile manganın çökelc;liği gÇirülmektediı. B.un
dan başka yosunlaşmada da bir artma görülmemiş
tir. 

Hava Pompalama ile Tabakataşmanın Önlen
mesi: 

Bu iş için denemeler yapılmış ve 22,4 kw - sa 
e-tlik hava kompresörü kullanılarak hava, 90 cm. 
aralıkla ve çapraz teşkil edecek şekilde yerleştiril

miş 16 poröz seramik difizörden verilerek iyi neti
celer elde edilmiştir. 

Sıcaklık: 

Yapılan çalışmalar ve uygulamçılar, . yukardaki 
metodlarla elde edilen bazı neticeler şekil 9 a, b, 

30 r-~---r~-.----.---,---~ 
zsr-+-~~-~~--~-~~---+~~,~~-~-~~---+--~ 
zot--ro_-·_-~_:_ı.stm~.D_e_r~in_li_k __ -+ __ '~-~----~ 

ısr-~~~~-+--~--4~~--~-~ 
9m.Derinlik • -----1..----= · 

ıo ... -~-

ıaı 
ou 30 

Pompalama yok 

1 p..O~ Karı<;lırmo 

ıs m. Derinlik "''" ..... fo.P'··~ 
... ' 

ı 

~ 25 

~ 20 

~ 15 
(/) 

ı o t3.Sm.Derinl i k 

/ .. 
·--··Karıştırma 

/ i --Korıstırm 
yok 

o 
p-- .......... 

Mekanık pompalama (bl 
30 r-ı----.---,,---.----.--~ 

25 r-T-r-~-r-~~~~ 

20 ~ .· 
ısr-~~t+----~--4----+---4 
tO 

d 

(c) 
Mayıs Hoiıron Te~m . Agust. Eyıüt Ekim 

Hava pompalama 

Şekil : 9 
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c de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi karıştırma her 
zaman dip suların · sıcaklik artışına, yüzeydeki suda 
da bazı hallerde sıcaklık· ; sap.rrıasına sebep olmak
tadır. Bu sapmalar buha~laşmayı geciktirir. 

Oksijen Kaynakları : . 

Suda oksijen dengesi aşağıdaki eşitliğe göre 
tarif edilir : · 

(DO) - (S02)--: (Fe,02)++'- (Mn02) ++ 
oksijen dengesi · .' .·· (1) 

.\ ; 

DO = Çözünmüş oksijen 
' 

S02- = Sülfürün oksije·ıt~kivalenti (Kon s x 2) 

Fe02 ++ = o·emirin oksije~ ekivalenti (Kons 
'· ' . ·. 

X 0,29) 

Mn02 ++ = Fied~~l_ e'r\ 'miif , manganın oksijen 
ekivalenti (Kons X '0,29')' · .. · .. 

Oksijen dengesi pozitif olduğu zaman ( 1) eşit· 

liğinden anlaşılacağı gibi suda çözünmüş oksijen 
var ve redüklenmiş maddeler ·yoktur. Oksijen den
gesiı;ıin negatifliği bazı redüklenmiş maddelerin var· 
lığını ve DO nun yoklugunu !J:österir. Deneıneler.de 
900 cm nin altındaki sulara b~ denge eşitliği uygu
lanmıştır. Bu eşitlikte GOD , ~po, N,H2 - N ve dip 
çamurlarının oksijen ihtiyacı ·dikkate alınmamıştır, 

çünki üzerinde deney .yapılmış'• baraj göllerinde bun
lar için harcanan oksijen mikt,arı azqır. 

. . ' : ~ ı 

Demir, Mangan, Sülfü~ : . :' 

Seki! 10 ve 11 de. gorüldu~ü gibi karışım yapıl
mış barajda manga"ri ve sdifür konsantrasyonların
da düşme vard ır . 
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Plankton : 

Şekil 12 de deneme yapılan barajdaki plankton 
sayımları gösterilmiştir. Karıştırma durduktan son
ra plankton sayımında artış görülmektedir. 
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Mekanik pompalama 

Şekil : 12 

Ekipman ve Planlama : 

Tabakalaşmayı önlemek mekanik ekipman kul
lanılarak elde edildiği için en tesirli aleti planla
mak ve hesaplamakta bir metod bulmak gerekli 
dir. (2) ve (3) eşitliklerinden oksijenasyon kapa 
sitesi ve tabakalaşmayı önleme verimi hesaplana
bilir. 

t ı Kanştırmaya başlama zamanı 

t 2 Karıştırmanın bitme zamanı 

Oksijen dengesi 1 eşitliği ile verilmiştir. Ok 
sijen kapasitesi birimi gr/kw. saattir. 

Stabilite = Baıaj gölünü karıştırmak için ge
rekli minimum enerji 

Tabakalaşmayı 3nleyici metod ve aletlerde esa~ 

amaç suya çözünmüş oksijen (DO) temin etmek
tir. Ekipman seçerken DO esas parametre olarak 
alınır . 

Sonuç 

1. Yapılan deneyler tabakalaşmayı önlemekle 
sadece suyun kalite kontrolunun yapılmadığın•, 

aym zamanda su kalitesi birçok yönlerden iyileş-

tiği için tasfiye tesisinin yükünün azaldığını, termal 
tabakalaşmann meydana gelmediğini göstermiştir. 

2. Suya çözünmüş oksijen ilave edilmiş, man· 
gan ve sülfür gibi redükleyici maddeler oksitlen
miştir . 

3. Plankton gurupları geçıcı olarak rezervu· 
arın karıştı,rılması sırasında azalmış ve yeşil yo
sunların çok olduğu yerde toplanmışlardır. Bu de
!)işimlerin sebebinin anlaşılması için daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç vardır. 

4. Bir karıştırma yerine peryodik karıştırma 

ile daha iyi kalitede su elde edilmiştir. 

5. Barajda su kalite kontrolu baharda veya 

yazın başında başlamalı ve herhangibir kalite bo

zukluğunu önlemek için bütün yaz boyunca devanı 

etmelidir. 

6. Mekanik işlem ıçın planlama yapılırken 

oksijenasyon kapasitesi ve tabakalaşmayı önleme 

verimi hesaplanmalıdır. 

7. Yapılan çalışmalar iyi kalitede ham su elde 

etmek için tabakalaşmayı önleme metodlarının pra· 

tik ve tesirli olarak uygulanabileceğini göstermiş

tir. 

Oksijenasyon Kapasitesi (OC) 
Oksijen dengesindeki net değişme tı den t 2 ye 

Sarfedilen enerji t 1 den t2 ye (2) 

Tabakalaş~ayı Önleme Verimi (DE) 
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Stabilitenin net değişimi t 1 den tı ye 

Sarfedilen total enerji t 1 den t 2 ye 
X 100 (3) 
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DAiRESEL KESiTLi KANALLAR 

En yüksek randımanlı su iletimi , dairesel ke
sitli kanallarla yapılandır . Bunun nedeni , böyle ka
nalların ıslak çevrelerinin küçük, dolayısı ile hid · 
rolik yarıçaplarının diğer enkesitli kanallara göre 
büyük olmasıdır. Böyle olmakla birlikte, bu ilkeyi 
pratiğe uygulamak, yapını sırasında karşıtaşılacak 

teknik sorunlardan ötürü, oldukça güçtür. Bu ne
denle ş imdiye değin , ya pıl agelmekte olan sulama 
kanalları yamuk kesitli olarak projetendirilmiş ve 
uygulanmıştır. Bu gelenekten ilk önemli ay rıl ış, 

Ispanya'da yapılan en büyük sulama projelerinden 
biri olan Bandajoz projesi kapsamında bulunan 90 
km. lik Zujar kanalında görülmektedir. Başlangı ç 

kısmında 27 m3/sn lik bir kapas_iteye sahip olan bu 
kanalın üçte ikilik kısmı, özel geliştirilmiş makine
lerle, dairesel kesit t ipi uygulanarak bitiriimiş du
rumdadır. 

Imalatçı firma, Mecanal S. A ., sekiz yıllık bir 
geliştirme süresi sonunda 400 Km. uzunluğunda 

dairesel kesitti kıma l yaparken, 2 X 106 m2 lik bir 
yüzeyi batonla kaplamıştır; önümüzdeki üç yıl iç in
de bir o kadarlık daha iş yapıtaeatı öngörülmektedir. 

Kanalın kazı ve kaplaması aç ı s ından, Zujar 
projesinin hidrolik hesab ı , yükleniciye birtakını 

yararlar sağlamaktadır. Şöyle ki; al Yarım dairE: 
kesit, daha küçük bir alana sahip olduğundan kazı 

hacmi ona göre az olacaktır. b) Islak çevre'ni n 
küçük oluşu, daha az kaplamayı gerektirecektir 
c) Kanal daha dar olduğundan planda daha az yer 
kaplayacaktır. 

Islak çevre ve en kesit alan ındaki azalışlar , 

kanalın büyüklüğüne bağlı olarak % 10-20 aras ı n · 

lnş. Y. Mü h. , DS i ll . Bölge Müdürlüğü 
Bu maka le World Constructi on. Kas ım 1973 den çevrilm iş tir. 
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Çeviren : 

Haluk GÜNERMAN 

da değişir; kanal genişliğinde ise bu oran genel
lik!\') daha fazladır (örneğe bakınız). 

Yukarda sayılanların dışında, yarım daire kesit 
li kanalların bazı yararları daha vardır . Bun la rın 

başında yapı eleman ı olarak dayanıkldığı gelir. l<a· 
nalın boylama derzleri yok<tur; ayrıca, yamuk kesit· 
li kanallardan daha kolay temizlenmektedir. 

Kanalın kaba kazısı klasik inşaat makineleri ile 
yapılmakta; bir ters kepçeli ekskavatör, kanal pro
filini düzelticinin çalışması için hazır hale getir
mektedir. Aynı araç, düzettim işleminden sonra, 
kanal içinde biriken toprağı tamizlemekte de kul
lanı lmaktadır. Daha sonra, düzeltici ve hemen ar
kasından kaplayıc ı eleman, profil boyunca döşen

miş rayların üzerinde hareket ederek, işleme baş

lamaktadır . Bu araçların ana çalışma parçaları, ek
seni daire merkezinde bulunan bir dingile bağlı 

olan, hidrolik çalışma düzenine sahip, ana gövde 
ile birlikte kanal eksen i boyunca hareket eden ele
manlardır. 

Düzeltici eleman, üçgen şeklinde bir çerçeve
den meydana gelmiştir. Bu üçgenin tepe noktası 

daire merkezinde bulunmaktadır. Üçgenin diğer 

uçlarında bulunan kesici düzen, motorl arın koru

ması bakımından tork sınırlayıcıları ile donatılmış 

elektrik motorl a rı ile çalışmaktadır. Bu düzendeki 

salınımlı hareket biçimi, kesicilerin, 40 cm. genişli· 

ğinde ve 30 cm. derinliğ inde bir tabakayı kazımala· 

rına olanak vermektedir (bu miktar kaba kazıdan 

meydana gelen kes itin düzeltilmesi için yeterlidir). 
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Bu Işlemlerin yürütülmesi için 30 HP kadar güç ge
rekmektedir. 12 m. lik bir çevreye ve 27 m3/sn 
lik bir kapasiteye sahip Zujar kanalında, normal 
koşullar altındaki ilerleme hızı 20 m/ sa. olarak sap
tanmıştır . 

Mecanal kaplama elemanı ise iki bağımsız kiriş 
ile bunların uçlarına monte edilmiş titreşimli kayar 
kalıplardan oluşmaktadır. Titreşimli çubukların bo
yu, aynı zamanda bir seferlik kaplama boyu olan, 
2,5 m. dir. Çubuklar titreşim gücü 3000 kg. lık 

santrifuj kuvveti altında 3000 darbe/dak. dır. iyi 
düzenlenecek bir şantiyede, 2,5 lik bu şerite titre
şim altında beton dökülüp yüzey düzeltiminin ya
pılması 5 dakikalık bir süre içinde gerçekleştiri

lebilir. Zujar kanalında, 75 HP bir güç harcanarak 
saatte 15 m. lik kanal kaplaması yapılmıştır. 

Kaplayıcı, Abrams- koni testine göre sıfır çök
meye sahip, beton karışımını kalıplara aktaran :.ı 

mJ kapasiteli bir depoya sahiptir. Aktarma düzeni 
ray üzerinde hareket eden ve her iki yandaki kiriş

lere beton ulaştıran bir kovadan meydana gelmiştir 

Titreşimli kalıpların kulanılması, sıfır çökmeli 
beton kullanılması için olanak sağlamaktadır . Bu 
kalitede bir betonda büzülme ve akma olmayacağın·· 

dan, beton kürü ve boylama donatı gerekli değildir . 

Mecanal'in elde ettiği betonun su • çimento oranı 
0.40. 0.45 dir. V amuk kesitli kanallarda bu oran en 
az 0,55 • 0,60 olmaktadır. Burada kullanılan beton o 
kadar ·kuru• dur ki; ulaşım işlerinde segregasyon 
veya konsolidasyon tehlikesi olmadan , normal bir 
damperli kamyon kullanılabilmektedir. 

Yaklaşık olarak 0,5 m2 dolaylarında bir en ke
site sahip olan küçük kanallarda, dakikada 1 - 3 m. 
uzunluğunda kanal kaplaması yapılabilmektedir. Bu 
durumda kaplayıcı doğrudan doğruya ana gövde 
üzerine monte edilmektedir_ 

Mecanal makineleri, kanalların dışında banket
ler ve yol kaplamaları gibi başka beton kesitler de 
meydana getirebilmektedir. 

Bu durumlarda, beton önceden zemine dökül
mekte, makine ilerledikçe betonu kaplamaktadır. 

Örnek : 

Dairesel enkesitli bir kanal ile yamuk enkesitli 
bir kanal arasında kıyaslama yapılması amacıyla. 

her iki kanalın 50 m3/sn kapasiteye sahip olduğu 
kabul edilerek hesap yapılacaktır. Kanalların Man
ning pürüzlülük katsayısı, n = 0,014 olarak alınmış
tır. Yamuk kanalın şevlerinin ise 1/1,5 olacağı var
sayılmış; kanalın eğimi 0,0002 olarak alınmıştır. 

Yapılan hesap sonucunda elde edilen kanal bo
yutları aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır . 

Tablo Kanal Özellikleri 

Kanal ı Genişlik 

ı 
Alan Çevre 

En kesiti (m) (m2) (m) 
-- ---

V amuk 14,32 32 ,04 16,49 

Dairesel 9,73 30,00 14,10 

--- ---

Aradaki 4,59 2,04 2,39 
ayrım 

Tablo'dan görüleceği gibi, kanalın bir metrelik 
uzunluğunda, dairesel kesitin plan üzerinde kapla
dığı alan 4,59 m2, kazı hacmi 2,04 mJ ve betonla 
kaplanacak olan 2,39 m2 daha küçüktür_ Bu durum 
aşağıdaki grafik üzerinde genel anlamıyle görül
mektedir. 

TEKNiK TERiM l •iSTESi 

Backhoe Ters kepçeli ekskavatör Perimeter Çevre 

Construction contractor Yüklenici Rough exeavation Kaba kazı 

Hydraulic radius Hidrolik ya rıçap Slump Çökme 

Paving machine Kaplayıcı Trimmer Düzeltici 
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KANADA'DA KURULMUŞ VE KURULMAKTA 
OLAN BARAJLAR 

Kanada'da British Columbia'nın güney ' doğu· 
sunda bulunan Mica baraj sahası çevresindeki 
manzara bir hayli turisti çekrneğe başlamıştır. Mi
ca barajı· , hidroelektrik enerjiyi arttırmak ve 194tı 

yılında 38 000 kişiyi evsiz bırakan yıllık teyezan
ları kontrol altına almak üzere Columbia River üze· 
rinde inşa edilen üç barajdan en büyüğü ve en so· 
nuncusudur. inşaası 1973 yılında bitirilmak üzere 
planlanan barajın kret uzunluğu 800 m. yüksekliği 

ise 240 m olup batı dünyasının en yüksek toprak 
dolgu yapısıdır. 22,200 km karelik karla kaplı dağ 

lardan beslenen rezervuarın uzunluğu 210 km dir. 
Inşaası tamamlanmak üzere olan santralda 2,6 mil
yon kw enerji üretilecektir. Mica barajının 320 km 
güneyindeki Keenleyside barajının rezervuan ise 
240 km kadardır. Columbia'ya akmakta olan nehri:ı 

üzerine kurulmuş bulunan Duncan barajının rezer

vuarı da 45 km'ye ulaşmıştır. Columbia projesi 

boyunca yüzme ve kürek imkanları sağlayan, piknik 

yerleri bulunan geniş park tesisleri yapılacaktır. 

Kanada'nın üçüncü büyük bölgesi olan British 

Columbia'nın elektrik enerji sarfiyatının yaklaşık 

olarak yarısını üreten, sekiz adet 227.000 kw'lık 

türbin- genaratör grubunu ihtiva eden santral, sa

tıhtan 150 m aşağıda kaya yataklarının içinde açıl

mıştır. Peace River Projesinin kalbi olan ve Van

couver'in 740 km kuzeyindeki Gordon M. Shrum 

enerji üretim istasyonu kreti 270 m yüksekliği 45 

m ve genişliği 20 m dir. 1968 den beri işiernekte 

olan santrala son zamanlarda dokuzuncu ünite ilave 

edilmiştir. Santralın irtibatı, kontrol binası ile san-

lnş . Y. Müh. , DSI Barajlar ve HES Dalresi Başkanlığı 

Bu makale Kanada Büyükelçll iğlnln DSI Genel Müdürlüğüne 

gönderdiği yazı ekinden çevr i lmiştir . 

Çeviren : 
Yıldınm KOÇAK * 

traralrn tam üzerinde satha yerleştirilmiş bulunan 

şalt sahasına ulaşan yüksek hızlı iki asansörle sağ· 

lanmıştır. Enerji 870 km mesafedeki yerleşme 

merkezine Iki adet 500.000 voltluk enerji nakil hattı 

ile iletilmektedir. 

Dairesel bir şekilde projelandirilmiş olan 

W. A. C. Bennett barajının inşaası ile, arkasında 

bölgenin 1650 km kare lik en büyük iç gölü taşek

kül etmiştir. Bu barajın yüksekliği 180 m, kret uzun

luğu ise iki kilometre 180 m, kret uzunluğu . ise iki 

kilometre kadardır. lnsaatın en kesit zama

nında projede çalışanların sayısı 5000'e yaklaş

mıştır. Bütün işler grev ve lokavt olmaksızın, uzun 

bir dönemde, bir anlaşma ile yapılmıştır. 
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Kuzey Manitoba'da, 660 km uzunluundaki Nel 
son nehri üzerinde , Ketle enerji üretim projesinin 
inşaası ile Kanada'daki hidroelektrik endüstrin in 
kurulup çalışırlığı sağlanmıştır. Nehri buzl arın ça
lışmaz hale getirmesi ve -49°C derecelerine ka
dar ısının düşmesine rağmen , geliştirilmiş özel t ek· 
nolojinin kullanılmasıyla, 324 milyon dolara mal 
olarak 1966 da servise giren proje bugüne kadar, 
herhangibir fasıla vermeden çalışmasına devam et· 
miştiı . 

DSI TEKNIK BÜLTENi OCAK 1975 SAYI 30 

Santraldaki her biri 102 000 kw kapasiteli 12 

üniteden ilki 1970 yılı sonlarında servise girmiştir. 

Proje 1975 yılında tamamlandığında, 900 000 volt 

takatındaki enerji, dünyadaki en uzun nakil hatları 

arasında yer alan ve çok kuvvetli olan, 900 km 

(565 mil) uzunluğundaki enerji nakil hattı vasıta 

sıyla, bölgenin başkenti olan Winnipeg'e ulaştırıl· 

mış olacaktır . 
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Dünyadaki benzeri projelerin en büyüğü ve Ka
nada 'daki en büyük yapılardan biri olan Churchill 
şelalelerindeki 950 milyon dolara malolmuş bu lu
nan Hidroelekrt:rik Santralda ziyaretçiler, masif be
ton yapısı yerine, zarif bir sistem bulur. 

Den iz seviyesinden 460 m ila 580 ın yukardaki 
düzlüğü akarak geçen ve projenin türbinlerini dön
dürmek için büyük bir takatla giriş yapılarından 

içerilere boşal an Clıurchill nehrinin kilit projesi 
5225 megawatlık Labrador projesidir. Platonun çev
resindek i yarıkiarı kapatan, tamamı 88 adet sedde 
ile sular bir yöne ak ıtılmaktad ır. Enerji projelerinde, 
yardımcı yap : l arı n çoğu yer alt ı na götürülmüştür. 

296 m uzunluğunda, 25 m genişliğinde ve 47 m (154 
feet) yüksekliğinde bir santraldaki 11 ünitenin her 
biri 648 000 HP lik türbin ve 475 000 kw l ık gen enı 

tör ihtiva edecektir. 1975 de bütün üniteleri ile iş 
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!etmeye girecek olan santral, sert granit içinde 
hafredilmiştir. Üretilecek enerji memleketteki hal
kın yedide biri veya üçbuçuk milyon Kanadalının 

her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. 

Churchill şelalelerindeki saha, 1966 da proje
ler başlamadan önce en yakın büyük medeniyet 
merkezinden 1046 km uzaklıkta, havadaıı 

başka bir şey bulunmayan çöl bir yerdi, şimdi ise; 
gerideki memlekete, her türlü hava şartlarındaki 

yol, demiryolu, jet uçakları, radyo, televizyon ve te
lefon servisleriyle bağlı, 1000 kişilik , çok modern 
yaşıyan bir topluluk iskan etmiştir . 

Kuzey Kanada'nın Quebec bölgesinde, i nşant• 

esnasında , dünyada kaydedilen üç taneden biri olan 
en büyük, çok kemerli yapılı dev enerji grubu bu 
lu nan Man i c- Outard es inşa edilmiştir. Barajı n kre 



ti 1313 m merkezde yüksekliği 214 m olup rezervu
arında 1840 km2 lik göl hasıl etmiştir Bu yapı 

5 500 000 kw lık enerji üreten Manicouagen ve 
Outardes nehirleri üzerindeki , yedi enerji sa n t ralı 

ve barajlar serisinden biridir. 735 000 voltluk naki l 
hattı kullanılan dünyanın ilk projesi olup dünyan ı n 

en büyük biraraya getirilmiş boşluklu - derzli ağır 

DSI TEKN iK BÜLTENI OCAK 1975 SAYI 30 

lık barajıdır. Nakil hatları , Ouebec Hydro tarafından 

özel surette projelendirilmiş ve inşa edilmiş olup 

elektriği 640 km güneyindeki bölgenin en çok iskan 

edilmiş yerine ulaştırmaktadır. Manic- Outardes 

grubu 1959 da başlamış olup 1976 da tamamlanma· 

sı programlanmıştır. 
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