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REZERVUARLARDA TUZAKLAMA VERiMi 

1. GiRiŞ 

1.1. Konunun Tanımı 

Baraj veya sel kapanı rezervuarianna giren su
yun taşıdığı sürüntü maddelerinin bir bölümü göl 
içinde çökelir, bir bölümü de çıkan su ile birlikte 
rezervuarı terkeder. Herhangi bir rezervuarın sürün
tü maddelerini tutma yeteneğine tuzaklama verımı 

denir. Bu verim, gelen sürüntünün yüzdesi cinsiıı

den Ifade edilir (1). 

1.2. Verimi Etkileyen Faktörler 

Rezervuarların tuzaklama verimi bir araştırma
ya göre aşağıda sıralanan faktörlere dayanır (2) : 

a. Depolama kapasitesinin giren su miktarına 

oranı 

b. Rezervuarın eskiliği 

c. Rezervuar biçimi 
d. Çıkış yapısı ve işletme biçimi 
e. Birikintinin granülometrik özellikleri 

f . Çeşitli koşullar altında, ince birikintinin dav
ranışı 

Diğer bir sıralamaya göre ise, verimi etkileyen 
faktörler şunlardır (1) : 

a. Birikinti özellikleri 
b. Su tutma- depolama zamanı 
c. Çıkış yapısının cinsi 

Bu faktörlerin ayrıntılı biçimde açıklamaları , 

aşağıda yer almaktadır : 

Birikinti özellikleri : Bir rezervuar ın tuzaklama 
verimi, sürüntü maddesi özellikleri ve rezervuar 
boyunca suyun hızı ile orantılıdır. Sürüntü maddesi 
taşıyan akarsu rezervuara girdiği zaman, en kesit 
genişlediğinden suyun hızı azalır. H ızla birli kte, sü-

• Dr. Müh. , DSI. 2. Bölge Müdürlüğü 

Yazan : 

Halük GÜNERMAN" 

rüntü taşıma kapasitesi de azaldığı için; iri daneli 
sürüntü hemen girişe yığılır. Askı malzemesi ise, 
ya baraj gölü içinde kalır ve depolanır, ya da çıkışa 
kadar ulaşır ve oradan çıkar gider. Burada, iki fak
tör önem taşımaktadır: Danelerin çökelme hızı ve 
suyun hızı. Birikinti- tuzaklama verimini bunlar etki
ler. Çökelme hızının bağlı olduğu faktörler ise da
ne biçimi, büyüklüğü, suyun akışkanlığı ve kimyı:ı

sal bileşimidir. 

Su tutma- depolama zamanı : Su tutma- de
polama zamanı, baraj gölü boyunca suyun geçiş hı 
zına bağlıdır . Örneğin, sulama amaçlı bir baraj için
de su aylarca kalacağı için çökelme miktarı fazla 
olur. Sel kapanlarında ise su birkaç gün içinde bo· 
şalacağından çökelme az olur. 

Çıkış yapısı cinsi : Rezervuar çıkışlarının cin
si ve konumu da tuzaklama verimini etkiler. Dip 
savak ne kadar büyük olursa boşaltacağı debi o 
kadar fazla olacağından, boşalma zamanı o kadar 
kısa olur. Çıkışların konumu da, sürüntü malzeme
sinin ne kadarlık bir kısmının boşalacağını etkile r. 
Çıkışlar baraj gölünün alt kesimine yakın yerleşti

rilirse, birikinti yoğunluğu daha yüksek olduğu için . 
daha fazla birikinti boşaltımı olur. 

1.3. Tuzaklama Konusunda Yapılmış Çalışmalar 

Tuzaklama verimi üzerine yapılan ilk çalışma
lardan biri 1941 yılında Brune ve Alien tarafından 
yı;pılmıştır. Bu çalışma sonucu çizilen eğride, re · 
zervuarda kalan erozyona uğramış zemin yüzdesi 
ordinatta, rezervuar kapasitesi- yağış alanı oranı 

(C/wl ise apsiste gösterilmiştir . Bu çalışmada, tu
zaklama verimi değerleri kasten az tutulmuştur. 
Bunun nedeni, rezervuara giren sürüntünün değ ii 

de, erozyona uğram ış zemin miktarının esas olarak 
alınmasıdır. Gerçekte, erozyon daima sürüntüden 
fazladır. Özellikle, büyük yağış alanlarında, sürüntü 
miktarı erozyonun çok altındadır (Giymph 1951) 
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Eskiden , depolama kapasitesi ile giren su 
arasındaki bağıntı, rezervuar kapasitesinin yağı ş 

alanına oranı olarak verilirdi. Halen de birçok yer · 
de bu kavram kullanılmaktadır. 1943 yılında Brown, 
ilk olarak C/w oranı ile gerçek tuzaklama verimi 
arasında bir bağıntı geliştirmiştir. Şekil 1 de gra
fik olarak verilen bu bağınt ı şöyledir : 

c, ~ 100 ( 1 - + o ~1 -7) 
Burada, Cr : rezervuar tuzaklama verimi , (% ) ola
rak; C/ \'1 da (103 nı 3jkm2 ) cinsinden rezervuar ka
pasitesinin yağış alanına oranıdır . 

Bu bağıntı çeşitli rezerv.uarlar için grafik kağı 

dında noktalandığı· zaman, noktaların oldukça dağı 

nık çıktığı görülmektedir. Bu da, 1948 yılında 

Gottschalk tarafından belirtildiği gibi, aynı C/ w 
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(Kapasite- yağış alanı) oran lı rezervuarların başka 

başka C/1 (kapasite- giren su) oranlarına sahip 
olmasındandır. 

Bu durunıda ortaya çıkan .gerçek şudur: Aynı 

büyüklükte ve aynı C/ w oranına sahip iki havzanın 
yıllık ortalama yağışları farklı olursa, tuzaklama 
verinıleri de farklı olur. 

T/ 1 oranı ilk olarak 1914 yılında Hazen tarafın

dan ortaya atılmıştır. Fakat bu oran, tuzaklama 
verimi hesabı için değil, depolama hesapları içi n 
geliştirilmişti. Boriand'ın 1951 de hazırladığı eğri 

ler ise tuzaklama verimi- su tutma zamanı oranla

rını yansıtır. Belli bir rezervuar hesap konusu oldu

ğu zaman , diğer faktörler sabit olduğu için bu me

tod iyi sonuç vermektedir. Buna örnek olarak, şe

kil 2 de, Arizona'daki Yuma barajına ait grafik ve

rilmiştir . 

. 

Şekil: 1 

Rezervuar kapasitesi • Yağış 
alanı oranı ile tuzaklama 
verimi bağıntısı 
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2. VERiM HESABI 

2.1. Birikinti ölçümü 

2.1.1. Genel 

Akarsularda blrikinti, askı malzemesi ve yatak 
yükü diye ikiye ayrılır (1) (5) (6) . Her ne kadar 
literatürde, askı malzemesinin, toplam birikintinin 
% 80- 90'ı olduğu verilmekte ise de, bunların ayrı 

ayrı ölçülmesi her zaman daha iyi sonuç verir. As
kı malzemesi ölçümü nde, genellikle DH- 48 veya 
DH- 49 tipi numune alıcıları kullanı l makta, yatak 
yükü saptanmasında ise birikinti hendekleri vey<ı 

bazı aletlerden yararlanılmaktadır . 

2.1.2. Askı Malzemesi Ölçümü 

Askr malzemesi ölçümünde günumuze kadar 
çeşitli tipte aletler kullanılmıştır. (9) Bugün Türki
ye'de , askı malzemesi numune alıcısı olarak ~ulla

nılanlar, DH- 48 ve 49 tipi derinlik entegrasyon 
aletleridir. Aletler ve bunlarla nasıl ölçüm yapıldığı 
hakkında geniş bilgi (6) da verildiğinden burada 
ayrıca tekrar edilmeyecektir. 

2.1.3. Yatak Yükü Hesabı 

Yatak yükünün miktarıpı elde etmek için dört 
esas yol vardır (6). (4). 

a. Doğrusal Yöntem . Bu yöntem Akarsu 
enkesitinde tabana bir hendek açmaktır. Birim za
manda bu hendek içine toplanan birikinti , akarsu
yun yatak yüküdür. 

b. Akarsu genişliğinin dar bir şeridinden sü
rüntü malzemesi toplayan portatif bir aletle birkaç 
numune almak yoluyla sürüntü debisi saptanabilir. 
Böyle bir olanak yoksa, bazı ölçümler yapılmak su
retiyle dalaylı olarak sürüntü debisi tahmin edile
bilir. 

c. Sürüntü debisi , yataktan alınan numuneler 
ve akarsuyun hidrolik parametrelerinden yararlanı

larak hesaplanır. 

d. Sürüntü debisi , akarsuyun toplam birikinti 
debisinden, askıdaki birikinti debisi çıkarılarak he
saplanır . 

2.2. Tuzaklama Verimi Hesabı 

2.2.1. Genel 

Tuzaklama verimi, önceki maddede açıklanan 

yöntemlerden herhangi biri ile hesaplanmış bi r i
kinti debilerinden yararlanılarak hesaplanır. Bu ko
nuda Gunnar M. Brune'ün 1953 yılında yaptığı çalış 

manın kısa özeti bu bölümde verilecektir (2) . Bu 
çalışma 44 baraj rezervuarında yürütülmüştür. 
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2.2.2. Yöntemler : 

Tuzaklama verimi hesaplarında çeşitli yöntem
ler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, çeşitli rezervu
arlarda değişik yöntemler uygulanmıştır. Bu yön
temlerin açıklamalan kısaca aşağıda verilmiştir : 

a. Rezervuarlarda birikinti miktarı ölçülmüş; 

mansapta ise askı malzemesi numuneleri alınarak 

hesap yapılmıştır. Bu iki değerin toplamı, akarsuyun 
toplam sürüntü debisini vermektedir. 

b. Menba tarafında askı malzemesi numunesi 
alınmış ve yatak yükü de hesaba katılarak toplam 
biriki nti r; lde edilmiş , bunun kaçta kaçının rezervu
arda biriktiği ölçülmüştür. 

c. Hem menba, hem mansap tarafında askı 

malzemesi numuneleri alınmış ve hesap yapılmı ş

tır. Aynı zamanda rezervuarcia kalan birikintinin de 
ölçümü yapılmıştır. 

d. Menba ve mansapta numune alınıp , rezer
vuarcia ölçüm yapılmamıştır. 

e. Mansapta türbidi·te ölçümü yapılmıştır . Di
ğer hesaplar a. şıkkındaki gibidir. 

f . Rezervuardan dışarıya akış olmayan yer-
lerde, yalnızca rezervuar birikinti ölçümü yapılmış
tır . 

g. ft. rd · şık göletlerden meydana gelen grup
larda, bir tanesinde ölçüm yapılmış, diğerlerine de 
~yrı ı mi ktarın geldiği kabul edilmiştir . 

2.2.3. Numune Alma Verleri 

Baraj mansabında askı malzemesi numuneleri 
alınacağı zaman, numune alma yerinin olabildiği ka
dar baraja yakın olması gereklidir. Mansaba doğru 
gidildikçe askı malzemesi miktarında son derece 
büyük farklar belirir. 

Örneğin, Brown'un 1950 yılında yaptığı bir ça
lışmada belirtildiği gibi, Hoover barajının 20 km. 
mansabında alınan numunede % 0.006 askı malze
mesi olmasına karşılık, 160 km mansapta % 0.091 
askı malzemesi vardır. Bu da 15 misli daha fazla 
bir sonuç elde edilmiş demektir. Tuzaklama verimi 
hesabında böyle bir hata, tamamen yanlış sonuç
lar verir. 

Çalışmada, yağış alanı 0,098 km2 ilk bir çiftlik 
göletinden, yağış alanı 478 000 km2 lik bir büyük 
baraja kadar, çeşitli büyüklükteki yapılar incelen
miştir. Gottschalk ' ın 1948 te ortaya koyduğu gibi, 
çiftlik oöletleri de dahil olmak üzere, her cins re
zervuarda aynı birikinti kanunları geçerlidir. Bunun 
gibi , ·rezervuar büyüklüğü ne olursa olsun, tuzak'a
ma verimini etkileyen faktörler de aynıdır. 
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2.2.4. Rezervuar Kapasitesi / Giren Su Oranı 

ile Tuzaklam;ı Verimi Bağıntısı 

Yapılan çalışmanın sonucu olarak, bir tablo ve 
bir grafik düzenlenmiştir. Burada, tablonun iki satı

rına, bir fikir vermek amacı ile, yer verilecektir. 
Örnek olarak seçilen barajlardan biri Ocmulgee 
nehri üzerindeki Lloyd Shoals barajı, diğeri ise 
White Rock nehri üzerindeki White Rock barajıdı r. 

Lloyd Shoals barajının yağış alanı 3660 km2, gözlem 
süresi 24.3 yıl, km2 başına yıllık birikinti verim i 
253 ton, C/w oranı 35,7 x 103jkm2, yıllık toplam su : 
440 x 103 m3jkm2 T/ 1 oranı: 0,0807 ve tuzaklama 
verimi % 81,4 tür. White Rock barajında ise. yağı ş 

alanı 257 km2, gözlem süresi 25 yıl, km2 başına yıl 

lık birikinti verimi: 815 ton , C/ W oranı : 35,7 x 101 
m3/km2, vıllık toplam su: 92 x 103 m3/km2, C/ 1 
oranı : 0,812 ve tuzaklama verimi : % 99,3 tür. 

Bunlar gibi, 44 rezervuarcia ölçüm ve hesao ya 
pılmış ve Şekil : 3 de görülen qrafik cizilmistir. Bu 
eğri.erden ortada olanı, ortalama hal Için geçerli 
eori. alt ve iisttekiler ise zarf eorileridir. Bövlece, 
bu grafiği kullanarak, rezervuarların tuzaklama ve
riml erini hesanlamak mümkün olacaktır. 

Bir rezervuarın C/ W oranı ve yıllık toplam gi
ren su miktarı diğer bir rezervuardan tümü ile ayrı 

olabilir, fakat C/ 1 oranları aynı ise, tuzaklama veri m
leri de aynı olur. Örneği n, birisinin C/ W oranı 1 O 
ve yıllık toplam su mi ktarı 1 O x 106 m3 ce C/ 1 oranı 
0,1 olarak hasaplanmı ş ise; di ğe rinin C/ W ora nı 

1, yıllık toplam suyu 1 x 106 m3 ve C/ 1 oranının O, 1 
olması halinde. C/ 1 oranları avnı olduou ıcın ora
fikten okununca . tuzaklama verimlerinin her ik isi 
içinde 0,87 olduğu görülür. 

2.3. Re:ıoı:ıruıı~rlarda Toplanan Birikinlinin 
Hesabı 

t3u konuda ayrıntılı hesap biçimi (51 de veril
miştir; burada ancak ana çizgilerine değ i n i le cekt'r. 

Genellikle Türkiye'de, birikinti numuneler! . ara s ıra 
ve hP.IIi hir kritP.re uvulmadan a lınmaktadır. Bıınun 

için. hesao yapılı rken, numunelerin ait olduğu bütün 
yıllara ai t bir amı htar c • karılm aııdır . Snnra numu
nrmin :>lınrlını oi"ınkii debi bulun"rak. birikinti- debi 
grafiili hazırlanmalırl ır . Debi- Sü•ekıiJik arafiqi ise 
günlük ortalam:ı debilerin sıralanması ynluvl" ha· 
zırlarıarak . birikinti anahtar eqris inin. sürı:ıklilik ara 
fiilinP. uvaul a nması il e askı malzemesi miktarı çıka

rılır. Bu hesap, bir kez ortalama hale göre. bir kez 
de üst sınıra göre yapılarak , kıyaslama yapılma lı dır . 

Elde hiçbir ölçüm bulunmadığı hallerde, ki çoğu 

zaman böyledir, yatak yükü için literatürde verilen 
bağıntı kullanılarak askı malzemesinin % 20 si ka
dar yatak yükü geleceqi kabulü ile hesap yapılır . 
Birlkinti birim hacim ağırlıkları (8) den alınara k. 

birikintinin hacmi bulunur. Hesap sonunda, rezer· 

6 

vuarın tuzaklama verimi dikkate alınarak, ona göre 
bir ölü hacim ayrılır (S) . 

2.4. Sel Kapanlarında Tuzaklama Verimi 

Sel kapanlarında, rezervuarlarda su tutulmaya
cağından , tuzaklama verimi barajlarınkinden deği

sikiik gösterir. Gelen su, belirli bir süre sonra, dip 
savaktan tümüyle boşalacağı için, birikintinin çoğu
nu bi rli kte götürür. Boşalacak birikinti mikta rını et· 
kileyen faktörler, su alma ağızlarının yeri ve sayı

sı , suyun rezervuar içindeki hı z ı ve boşalım süresi
dir. (2) de ki çalışmada, sel kapanı niteliğinda k i 

iki rezervuar incelenmiş ve tuzaklama verimi % 
1 O- 40 arasında bulunmuştur . Gene de tuzaklama 
verimini etkileyen en önemli faktör C/ 1 oranıdır . 

Türkiye'de inşa edilmiş bulunan sel kapanları 

incelenip, Türkiye'ye özgü bağıntılar bulununcaya 
kadar, bu oranlardan yararlanmak, gerçeğe yaklaşık 
değerler elde edilmesini sağlayabilir . 

3. SONUÇLAR : 

3.1. Hesap açısından 

a. Verim Hesabı : Çalışmalar sonucunda , tu· 
zaklama verimi h esabında, C/ 1 oranı kullanılmasının 
daha uygun olacağı belli olmuştur . Özellikle sel ka
panlarında akış miktarının bilinmesi daha da fazla 
önem taşır. (2) deki çalışmada, incelenen iki sel 

kapanınd a tuzaklama verimi % 10-40 dolayların 

dadır . Barajlarda ise kuramsal olarak % 100 veya 
% O tuzaklama verimi olamayacağı ileri sürülmak
te ise de bazı rezervuarlarda % 100 tuzaklama ve
rimi deneysel olarak hesaplanmıştır. 

b. Rezervuar ölü hacim hesabı Baraj veya 
sel kapanlarında, rezervuarlarda ayrılacak ölü hac
min hesaplanmasında , tuzaklama veriminin de dik
kate alınması gereklidir. Her ne kadar, barajlarda 
dip savak boşaltımı sık yapılmadığından, ölü hac
min pek büyük bir oranı rezervuarcia kalacaksa da, 
gene de bir bölümü göl içinde kalmayacaktır. Bu 
bakımdan , tuzaklama verimine göre, ölü hacimde 
gerekli azaltınanın yapılması, baraj ekonomisini 
olumlu yönde etki leyecektir. 

3.2. işletme Yöntemi Açısından 

Uygun zaman larda dip savaktan boşaltım yapı· 

lırsa , hatta sulak yıllarda dolu savaktan su atılacak 

yerde dip savak yoluyla fazla suyun atılma işlemi 
yürütülürse ; tuzaklama verimini düşürerek rezer
vuarcia kalan birikinti· miktarını azaltmak böylec3 
olanak Içine girebilecektir. Baraj gölünün birikintı 

ile dalmasını geciktirecek, böyle bir işletme biçim i· 
nin gerçekleştirilmesi ·için gerektiği hallerde, baraj 
gölü içinde, talveg katuna yakın yerlerde birikimi 
boşaltımı için kontrolu özel su alma ağızları dü· 
zenlenmasi olanaklarının araştırılması yararlı olab i
lecektir. 
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TS 19 PORTLAND ÇiMENTOSU STANDARTLARINDA YAPILAN 
DEGiŞiKLiKLERiN GETiRDiGi YENiLiKLER 

Yazan: 

H~yri V ALÇI N * 

ÖZ E T 

Türk Çimento standartları Rilem- Cembureau metotlarına uygun olarak ye
niden düzenlenmiştir. Eski TS -19 s tandardında bulunan NPÇ- 350, YPÇ- 500 ve 
İPÇ- 600 Çimento tipleri yerine yeni standarda PÇ- 325, PÇ- 400 ve PÇ- 500 çimen
to tipleri konulmuştur. Ayrıca katkıZı bir partiand çimento tipi olan KPÇ- 325 de 
standardize edilmiştir. 

Bu yazıda yeni ve eski çimento muayene metotları ile yeni çimento tiplerinin 
özellikleri gözden geçirilmektedir. 

GiRiŞ 

TS- 19 Portland Çimentoları Standardı Türk 
Standartlan Enstitüsünce yeniden düzenlenerek, 
1/1/1973 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Yeni standardda portland çimentolarının sınıfları, 

d&vanım değerleri ve muayene metotları değiştiril 

miştir . 

DSi Genel Müdürlüğü Türkiye'de en çok çimen
to tüketen kuruluşların başında gelmektedir. Dola
yısıyle çimento sınıfları ve özellikleri üzerinde ya· 
pılan değişikliklerin teşkiliHımız teknik elemanirı

rınca dikkatle izlenmesi gerekir. Bu yazıda yeni çi 
mento standardının karakteristikleri ve getirdiği ye
nilikler tartışılacaktır. 

Son yıllarda Türkiye çimento üretimi bakımın · 

dan büyük marhaleler katetmiştir. Öyleki, bir ka ~ 
yıl öncesi çimento sıkıntısı içinde bulunan yurdu · 
muz bugün Avrupa'nın çimento ihraç eden ülkel e
rinin başında yer almıştır. 1971 yılında 7,6 milyon 
ton çimento üretilmiş ve bunun 1 milyon tonu ihraç 
edilmiştir. 1972 yılında üretim 9,5 milyon tona yük
selmiş ve ihracatımız da 2 milyon tonu geçmiştir . 

Çimento üretimindeki memnuniyat verici bu artışla 

birliktP. iiretilen çimentoların kalitesinde de yüksel
meler olmuştur. 

Çimento ihracı ile birlikte uluslararası bir çi
mento standardı ve muayene metoduna uzun za-

• Dr. Kimya V. Müh. , DSi Araştırma Dairesi Başkanlı ğ ı 

mandan beri duyulan ihtiyaç da yeniden ortaya çık
mıştır. Zira bir çimentonun başta dayanım değerle
ri olmak üzere kalitesi, tamamen uygulanan çimen· 
to standardına bağlıdır . 

1962 yılından beri yürürlükte olan eski TS- El 
Partiand Çimentosu Standardları, gerek sınıflandır 

ma ve gerekse muayene metotları bakımından bü
tün diğer ülkelerce terk edilmiş bir standarddı. Di 
ğer taraftan bu standardda deney koşullarına etki 
yapan faktörler tam olarak kontrol edilemediği için 
deney sonuçlarında homojenlik sağlamak oldukça 
güçtü. 

Yeni şekli ile yürürlüğe giren TS 19 Partiand 
Çimentolan Standardı yukarda sözü edilen sakınccı

·ları tamamen gidermiş bulunmaktadır. 

ÇiMENTO MUAYENE METODLARI 

Çimentonun en önemli özeliği hiç şüphesiz ba
sınç ve çekme dayanımlarıdır. Bu nedenle çimento 
muayenelerinde birinci sırayı daima dayanım de
neylerl alır . 

Bir çimentonun standart dayanımı, standard 
kum ile, belirli oranlarda hazırlanan harç numune
lerinin 7 ve 28 günlük dayanım değerleri tayin edi
lerek yapılır. Harç karışımının su/çimento ve kum/ 

çimento oranları ile karışım hazırlanması ve numu

nelerin 28 gün içindeki bakımı standart koşullarda 

yapılır . Böylece dayanım üzerine etki yapan diğer 

9 
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bütün faktörler sabit tutularak yalnız muayenesi ya
pılan çimentonun dayanım üzerine etkisi tayin edil
miş olur. 

Yürürlükten kaldırılmış olan eski çimento 
muayene metodlarında nemli· harç metodu kullanıl

makta idi. Bu metodun gerek deney hassaslığı ve 
gerekse kalite kontrolu bakımından pek çok sakın· 

caları vardı. Bu sakıncalardan en önemli ikisi şun

lardır : 

a) Su/ çimento oranı gerçek beton ve harçlar · 
la kıyaslanmıyacak ölçüde küçük ve genellikle 
% 30 un altındadır. Bu oranın her çimento cinsi 
için laboratuvarda deneysel olarak tayin edilmesi 
gerekir. 

b) Harç numuneleri birbirine yapışmıyaca k 

derecede kuru olarak kalıplara konulduktan sonra 
150 tokmak vurularak sıkıştırılır . Böylece gerçek 
betonlardan çok farklı bir kampasite elde edilir. 
Dolayısiyle bu yolla elde edilen dayanım değerleri 

de gerçek halde dökülen batonlarla kıyaslanmıya

cak ölçüde büyüktür. 

Bu sakıncalar gozonune alınarak nemli harç 
metödu olarak bilinen eski metot terkedilmiş yeri
ne Rilem- Cembureau metodu konulmuştur. Bugün 
büti"ırı Avruoa ülkelerince kullanılmakta olan Rilem
Cembureau çimento dayanım deneyleri metodu 
başlıca iki yenilik getirmiştir. 

a) Su/ çimento oranı bütün çimentolarda sa
bit tutulmuş ve 0,50 olarak kabul edilmiştir . 

b) Harç kalıp içine tokmakla sıkıştırılmak ye
rine, gerçek hale benzer şekilde, standard bir şok 
aleti yardımıyle vibrasyona tabi tutulmaktadır . 

Rilem- Cembureau deney metodunun standard 
kumu da, nemli harç metodundan farklıdır. Esasen 
bütün ülkelerin bu amaçla kullandığı kum birbirine 
eşdeğerdir. Dolayısiyle Rilem- Cembureau metodu 
ile yapılan bir dayanım deneyi sonucu her ülke ta
r cıfından bi linen ve kabul edilen bir deqerdir. Başka 
bir deyişle, ayni bir çimentonun farklı ülkelerde 
yapılan muayenesinde ayni sonuçlar elde edilir. 

Türk Standardlar Enstitüsü , çimento muayene 
metodları için , Rilem- Cembureau metodunu kabul 
etmekle. hem çimento muayenelerinin daha kolay 
ve daha hassas yapılması sağlanmış olmakta hem 
de çimentolarımızın kalitesini dış pazarlarda daha 
iyi tanıtma imkanı doğmuş olmaktadır . 

ESKi VE YENI PORTLAND ÇiMENTO SINIFLARI 

Eski ve yeni partiand çimento sınıflarını bir
biri ile mukayese etmeden önce yeni partiand çi
mento standardının, tarif sınıflandırma ve özellik
leri ile ilgili bölümlerini verelim . 
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1/ 1/ 1973 Tc::rihinden itibaren Yürürlüğe Giren 
Pcrtland Çimentoları Standardı : 

01 - Konu: 

Bu standart, partiand çimentolarının tarifine, 
sınıflıındırma ve özelliklerine, muayene ve deney
lcrine, piyasaya arz şekli ile denetleme esaslarına 

dairdir. 

0.2 - Tarifler: 

0.2 .1 - Partiand Çimentoları : 

Partiand çimentoları , partiand çimento klinke
rinin, alçı taşı (Ca S04 .2Hpl ve istenilirse % 10'a 
kadar herhangi bir doğal veya yatay puzolanik mad
de ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen bir 
hidrolik bağlayıcıdır. 

0.2.2 - Partiand Çimento Klinkerleri : 

Portland çimento •klinkeri , kireç taşı, silisli 
kum ve ·kilin, belli omnda 'karıştırılıp öğütülerek en 
az sinterleşmeye kadar pişirilmesi ile elde edilen 
bir üründür. 

0.2.3 - Puzolanik Maddeler : 

Puzolanik maddeler, •kendi başlarına hidroli.k 
bn~ l ;:ı yıcı olmayan, ancak ince olarak öğütüldükle

rinde rutubetli ortamda ve normal sıcaklıkta kalsi
yum hidroksitle reaksiyona girerek bağlayıcı özel
likte bileşikler teşkil eden doğal veya yapay mad
delerdir. 

0.3 - Kapsam : 

Bu stcındard, madde 0.2.1 de tarif edilen port
land çimentolarını kapsar. 

TS 20 Yüksek Fırın Cüruf Çimentoları, TS 21 
Beyaz Partiand Çimentosu, TS 26 Traslı Çimento
kı r, TS 640 Uçucu Küllü Çimentolar ile TS 809 
Sülfatlı Cüruf Çimentosunu kapsamaz. 

- Sınıflandırma ve Özellikleri : 

1.1 - Sınıflandırma : 

Portland çimentoları basınç dayanımiarına ve 
katkılı olup olmadıkianna göre aşağıdaki sınıfiara 

ayrılır. 

1.1.1 - Portland Çimentosu (325) 

1.1.2- Katkılı portland çimentosu 

1.1 .3 - Po rtland çimentosu ( 400) 

1.1.4 - Portland çimentosu (500) 

1.2 - Özelli-kleri : 

: PÇ 325 

(325) : KPÇ 325 

PÇ 400 

: PÇ 500 

Partiand çimentolarının kimyasal özellikleri Çi
zelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır. 



ÇiZELGE : - 1 Portland Çimentolarının Kimyasal 
Özellikleri 

Kükürt Trioksit % en çok 3 

Mağnezyum oksit (M gO) % en çok s 

Kızdırma kaybı % en çok 4 

Çözünmeyen kalıntı %en çok 1 

Çözünmeyen kalıntı, KPÇ için % ençok10 

1.2 - Fiziksel Özellikler : 

1.2.1 - Prizin başlama ve sona erme süreleri : 

TS- 24 madde 3'de verilen deney uygulandığın

da partiand çimentolarının, priz başlangıcı 1 saat
ten az olmamalıdır. Priz 1 O saatte sona ermiş ol
malıdır . 

1.2.2 - Hacim genleşmesi : 

TS- 24 madde 4'de verilen deney uygulandığın
da partiand çimentolarının toplam genleşmesi 1 O 
mm'yi geçmemelidir. Mağnezyum aksitin % 3 den 
h;zla olması halinde toplam genleşme değeri 4 
saatlik kaynamadan sonra 2 saat daha kaynatılma 

sonucu artma göstermemelidir. 

1.2.3 - Dane Büyüklüğü (Eiek Aanalizi) : 

TS- 24 madde S'te verilen deney uygulandığın 

d<1 portland çimentoları 200 mikran delik açıklığı 

olan elek üzerinde en çok % 1 ve 90 mikran delik 

açıklığı olan elek üzerinde en çok % 14 kalıntı 

bırakmal ıdır . 
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1.2.4 - Özgül Yüzey : 

TS- 24 madde 6'da verilen deney uygulandı 

ğı nda partiand çimentolarının (PÇ 32S, PÇ 400, PÇ 
~CJ) özgü l yüzeyi en az 2200 cm2g ve katkıl ı port
land çimentosunun özgül yüzeyi en az 2400 cm2jg 
olma l ıd ır . 

1.2.S - Rilem Cembureau Metodu ile Daya· 
nımlar : 

TS- 24 madde 8'de verilen deney uygulandığın
da partiand çimentolarının basınç ve çekme daya. 
nımları r. ın ortalama değerleri en az Çizelge : 2'de 
verilen değerler kadar olmalıdır . 

ESKi VE YENi ÇiMENTO SINIFLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Bilindiği gibi eski partiand çimentoları standar
dında NPÇ- 3SO, YPÇ- SOO ve iPÇ- 600 olmak üze
re üç sınıf partiand çimentosu mevcuttu. Burada 
çimento sınıfını tayin eden rakamlar söz konusu çl
mentonun 28 günlük standard basınç mukaveme
tini ifade etmektedir. 

Yeni standardda da çimento sınıfları 28 günlük 
sta:ıdard basınç dayanımları esas alınarak sınıflan

dırılmıştır. Örneğin, yeni stardarttaki PÇ- 32S çi 
mentosu 28 günlük satandart dayanım değeri 32S 
kg / cm2 olan bir partiand çimentosudur. Ancak bu 
dayanım değeri Rilem Cembureau metodu ile elde 
edilen değerdir. 

PÇ- 32S çimento sınıfına eski standardtaki 

NPÇ- 3SO çimentosu karşı gelmektedir. Yapılan de

neyler, eski nemli harç metodu ile 28 günde 3SO 

kg / cm2 den yüksek basınç dayanımı veren bir çi 
mentonun, Rilem- Cembureau metodu ile ancak 32S 

kg / cm2 değerine arişebiidiğini göstermiştir. Dolayı

sıyl e eski standartda bulunan NPÇ- 3SO çimentosu 

ile, yeni standartdaki PÇ- 32S çimentoları eşde-

ÇiZELGE : - 2 Rilem Cembureau Metodu ile Dayanım Değerleri 

Basınç dayanımla rı kg/ cm2 Çekme dayanımı kg/ cm2 

Çimento sınıfı 

2 gün 7 gün 28 gün 2 gün 7 gün 28 gün 

PÇ- 32S - 210 32S - 40 ss 

KPÇ- 32S - 210 32S - 40 60 

PÇ- 400 200 31S 400 40 ss 6S 

-----

PÇ- SOO 2SO 3SS soo so ss 70 
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ğer kabul edilmiştir. Yeni standartdaki PÇ- 400 ve 
PÇ- 500 çimentoları da yüksek dayanım değerli 

partiand çimento tipleridir. 

Yeni partiand çimento standartları , KPÇ- 325 
ile yeni bir çimento sınıfı getirmiştir . Katkılı port
land çimentosu olan bu sınıf. dayanım değerleri ve 
diğer fiziksel özellikleri bakımından PÇ - 325 çi
mentosunun aynıdır. Ancak bu çimento içinde en 
fazla % 1 O olacak şekilde puzolan katkısı bulunur. 
Bu çimento içine puzolanik özellik göstermeyen 
invrt (kimyasal reaksiyonlara girmeyen) katkılar 

katılam r.z. Partiant çimentosu içine katılan puzolan . 
portland çimentosunun özelliklerini ıslah edici et
kiler yapmasına rağmen inert katkı maddelerinin 
çimento kütlesini artırmaktan başka etkisi yoktur. 
Dol2yısiyle bu çimentonun çözünmeyen ·kalıntı yüz
desi PÇ- 325 den farklıdır. 

Yurdumuzda ayrıca puzolanik çimento tipleri 
mevcut olmasına rağmen, böyle katkılı bir partiand 
çimento tipinin de bulunması hem üretici hem de 

12 

tüketicilere fayda sağlıyacaktır. Şöyleki, fabrikalar 
yüksek kalitede elde etti·kleri klinker içine az mik
tcı rda puzolan katarak, partiand çimentosu özelliğin i 

bozmadan üretimi artırma •imkanı bulacaklardır. Bu 
işlem zaten uzun yıllardan beri bazı fabrikalarca 
standart dışı olarak yapılmakta ve NPÇ- 350 adı 

ile piyasaya çıkarılmaktaydı . Şimdi artık standar
dize edilmiş bir çimento olarak ve KPÇ- 325 adı ile 
imal edilecektir. 

KÇP - 325 çimentosu, bir çok halde tüketici 
için de tercih edilecek ıbir çimento tipidir. Nite
kim KPÇ- 325, dayanım değerleri aynı olduğu için, 
PÇ- 325 in kullanıldığı her inşaatta kullanılmağa 

uygun bir çimentodur. Bunun yanında, PÇ- 325 den 
üstünlükleri de vardır. KPÇ - 325 çimentosu puzolan 
ihtiva etmesi bakımından, hidratasyon ısısı nisbe
ten düşük, serbest kireel az ve su altında ·kimyasal 
etkilere daha dayanıklı bir çimento tipidir. Dolayı

siyle yüksek mukavemet isteyen betonarme inşaat
lar dışında diğer inş,:ıatlar •için PÇ- 325 e tercih edil
melidir. 



ÇEVRESEL HAVA SICAKLlGlNA BAGLI OLARAK GÖL 
VEYA NEHiRLERDE BUZLANMA BAŞLANGlClNlN 

TAHMiNi 

ÖZ ET 

Yazanlar : 

Sıtkı SURSALI * 
Atilla KELECOGLU ** 

Mühendislik yapıları ile i lişkisi olan göl veya kanallarda buzlanma başlangıcı

nın önceden tahmin edilmesinin bir çok hallerde büyük yararlar sağlıyacağı bir 

gerçektir. Çevresel hava ile buzlanma başlangıcı incelenen su ortamı arasında - sı

caklık farkları nedeniyle meydana gelen -ısı transferi olayı, bir çok çalışmalara 

konu teşkil etmiş ve bu olayın incelenmesi için matematiksel modeller geliştiril

miştir.Bu modellerden yararlanarak buzlanma başlangıcını tahmin edebilmek için 

çevresel sıcaklık verileri ile buzlanma başlangıcı gözlemleri gerekli iki ana unsur

dur. Bu inceleme de, basit bir matematiksel modelden hareket ederek ardışık bir 

hesap metodu kullanmal' suretiyle bölgenin iklimini karakterize eden ve göller

de buzlanma başlangıcı zamc.n ını tesbitte esas olaı1 bir katsayının hesaplanması
na çalışılmıştır. 

H esabııı yürütülmesi için gerekli olan veriler yetersiz alınakla beraber buz

lanma başlangıcı talımini için izlenecek yol ve Ankara civarında yapılan uygula

malarda bulunan bazı sonııçlar kısaca açıklanmış bulunmaktadır. 

1-GiR Ş: 

Göl veya nehirlerde kış aylarında gözlenen 
buzlanma, çevresel sıcaklığın azalması sonucu, rö
latif olarak daha sıcak olan su yüzeyinden atmas
fere doğru meydana gelen ısı transferi He ilgilidir. 
Su yüzeyinden atmosfere doğru sürekli olarak ge
lişen ısı kaybı, su yüzü sıcaklığının 0°C a kadar 
düşmesine sebep olduğundan buzlanma başlangıcı 

denilen ilk buz teşekkülü olayını meydana getirir. 
Çevresel sıcaklık, su yüzü sıcaklığının 0°C de kal
mas ını sağlayacak şekilde negatif değerler alma-

ya devam ettiği sürece huzlanma başlangıcı. tam 
buz teşekkülüne dönüşür ve su yüzünde az veya 
çok kalın bir buz örtüsü meydana gelir. Bu olay 
mühendislik uygulamal ar ı bakımından kanalların ta
ş ıma kapasitesinin azalması, su alma yapılarından 

su al manın imkansız hale gelmesi, nehir nakliyatınırı 

• V. Müh. Dr. , DSI Araştırma Dairesi Başkan lı ğ ı 

Fizik Y. Müh. , DSI Araştırma Daires i Başkan lı ğı 

engell enmesi v.b. gibi zararlı sonuçlar doğurur. Her 

memleketteki iklim şartlarına bağ lı olarak buzlan

ma ile az veya çok etkili bir şekilde mücadele 

edi lmesi ve buzlanmadan ileri gelen zararların azal

tılması mümkündür. Bunun için her şeyden önce 

ilk buz teşekkülünün hangi tarihte başlayacağ ının 

bilinmesi gerekir. 
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Çevresel sıcaklıkların senelik değişimlerinin ik
lime göre ortalama bir değerle ifade edilmesi müm
kün ·ise de muhtelif seneler için bu ortalama değer 
etrafında büyük sapmalar olduğu da bir gerçektir . 
Bu nedenle senelik ortalama sıcaklık değişiminden 

yı:ırarlı:ınarak buzlanma başlangıcının tahmini müm
kün değildir. Buzlanma başlangıcının oldukça kesin 
bir şekilde ve yalnız çevresel sıcaklık değişimlerin

den yararlanarak nasıl hesaplanacağı aşağıda teo
risi ve uygulaması verilen metotla açıklanmaktadır . 

2 - TEORiK ESASLAR : 

Rodhe (1952) , çevresel hava sıcaklığı ile de
nizde .buz teşekkülü arasında , basitleştirilmiş bir 
şekilde gözönüne alınan ısı transferi olayına da
yanan bir teori geliştirmiştir . Hava ve su yüzü sı 

caklıkları arasındaki farktan ileri gelen ve kış ay
lorında sudan havaya doğru ısı kaybına tekabül eden 
ıs ı transferi olayı matematık olarak aşağıdaki denk
lcmle ifade edilebilir : 

Burada : 

dr 

dt 
= K (T-r) 

T= Hava sıcaklığı (°C) 

r= Su yüzü sıcaklığı ( °C) 

t= Zaman 

K= Bir katsayıyı göstermektedir. 

(1) 

(1) denkleminin her iki tarafı e kı ile çarpı-

lı rsa : 

t:;k ı dr+ ekı k r dt= e ık k T dt 

Bu denklem aşağıdaki gibi yazılabilir : 

d ( rekı ) = T d (ekt ) 

bulunur. 

(2) 

(2) denkl emi t
0 

dan tn zamanına kadar in teg
re edilirse : 

T e ktn_ 7 e kto= 
n o {

·, 
Td ( ekı) (3) 

t. 
bulunur. Burada r

0
ekto başlangı ç şartlarını ifade 

eden bir integrasyon sabitid ir. 

(3) ten r n'i çözersek : 

/ n T d (ekı ) 
t 

rn=r
0
e-k (t"- t

0
) + -'0"--------:-:-- (3 a) elde edilir. e Kın 

to dan tn'e kadar geçen zaman n tane kısa ve 
eşit At zaman aralığına bölünürse ve tv· ı-tv ara
sındaki At süresince hakim olan ortalama atmos
fer sıcaklığı Tv ile gösterilirse (3 a) denkleminin 
ikinci terimi aşağıdaki gibi yazılabll·ir : 

14 

• t 

==~ ·n T d e ·K(ın-t) j =i TA (e·K(t·t) j 
eK tn to to 

~ n 
~ - K (t _-t) ~ 
~ TAe n == ~ ~ 

1 

[ 
-K(t - tl -K(t -(t -ArJJ e O V -e n V 

Köşeli parantez içindeki ifade e·k (tn -t) parante
zine alınarak : 

t n f T .le - K(tn- tl == L Tv e - K(tn- tvl X 

to 

( 1- c - l<.lt ) bulunur. 

( 1- e- K.lt ) toplam dış ı na çıkarılarak : 

rn==roe - K(tn- to) + ( 1-a - KAt) i 
V== 1 

(4) 

denk'emi bulunur. Eğer tn-to zaman aralığı yeteri 
kadar uzun seçilirse, (4) denkleminden başlangıç 

ş :-: rtlı:ırını •ifade eden birinci terimin ihmal edilebi
leceği ve 1- e·k (t

11 
- t

0
) 'ında 1 'e yaklaşacağı görül

mektedir. 

Hesapların kolay yapılmasını sağlamak için 
Rodhe, başlangıç şartı olarak t

0 
yerine tn - 1 zame

nını alarak bir iterasyon formülünün kullanılmasını 

ör.ermektedir. (4) denklemi tn·ı- tn aralığı •için ya
zı lırsa: 

.,. =.,- e - K (tn- tn-ı l + ( 1-e-KAt) T (S) n n-1 1 n 

bulunur. Bu formül aşağıdaki şekle dönüştürüle

bi lir: 

rn==rn-ı+ ( 1-e - Kdt) (Tn-rn-ı l (5 al 

(5 a) denkleminden yararlanarak ve günlük or
tal ama sıcaklık değerelrini ·kullanarak herhangi bir 
bölgedeki göl veya akarsuda buzlanma başlangıcını 

tayin etmek mümkündür. 

3 - UYGULAMA : 

Su yüzü sıcaklığının 0°C ye düştüğü lik gunu 
hesaplayabilmek için, (5 a) formülüne göre bir gün 



önceki su yüzü sıcaklığı ile o günkü çevresel sı

caklığın bilinmesi lazımdır. Bu değerler, daha ön
cek-i günlere ait sıcaklıklara bağlı olarak d eğiştiği n

den sıcaklık d eğişi mi için belirli bir il t zaman ara
lığı seçilir ve hesaplar .bu aralığa göre ardışık ola
rak yürütülü r. Genellikle il t= 1 gün alınarak ve uy
gun bir k değeri seçilerek 1-e·k hesaplanır ve ye
te ri kadar önceki bir tarihten başlamak üzere mü
teakip günler iç·in -rn su yüzü sıcaklığı bulunur. He
saplara başlarken bir gün önceki su yüzü sıcaklığı 

yerin~. bir önceki ayın ortalama aylık sıcaklığı alı

nabilir. Rodhe, (1955). denizdeki buz teşekkü l ü ile 
su yüzü sıcakl ı ğı aras ınd aki korelasyon katsayısı

nı n , denizde buz teşekkülü ile hava sıcak lı ğ ı ara
~ ınd ski korelasyon katsayısına çok yakın olduğunu 
göstermiştir . Mesela k=0.05 seçilirse N+ 1- e·k 
= 0,049 bulunur. N •katsayısına ve (5 al formülüne 
göre hesapların ne şekilde yapılacağı Tablo : 1 'de 
gösterilmiştir. 

Hesaplar buzlanma başlangıcının gözlendiği gü
ne kadar devam ettirilir. Eğer gözlem gününde 
Tn ~ 0°C değeri bulunmuşsa kullanılan N katsayısı 

doğrudur . Aksi takdirde N değiştirilerek hesaplar 
te krarlanır. 

TABLO: 1 
Günlük -rn Değerlerinin Hesabı 

ı Haziran aylık ort. Sıcaklığı: 3.oo •c 
~ 

c 
ı-

Tarih Tn (°C) 7 n- 1 Tn - 7 n- i ı z Tn ("C) 
!::,c 

Temmuz 1 +5.5 + 3.00 + 2.50 + 0.12 + 3.12 . 2 +8.2 +3.12 + 5.08 + 0.25 + 3.37 

" 3 + 2.6 +3.37 - 0.77 - 0.04 +3.33 

" 4 +6.0 +3.33 + 2.67 -i- 0.1 3 + 3.46 

Bu metotdan yararlanarak ilerideki senelerde 
buzlanma başlangıcı veya tam buz teşekkülünün 

t~rihi tahmin edi.ebilir. Bunun için en az 3 veya 
S senelik buzlanma başlangıcı gözleminin ve orta
lama günlük sıcaklıkları n mevcut olması gerekir. 
Bunlara göre bulunacak N .katsayısının ortalama 
değeri alınarak. bu değer gelecekteki senelerde 
yapılacak hesaplarda •ku llanılır . 

Buzlanma .başlangıcı tahmini için yapılacak he
sapta hesabın yapıldığı tarihten buzlanma başlan

gıcı gününe kadarki günlük ortalama sıcaklıkl a r 

mevcut olamıyacağından ve meteorolojide uzun sü
reli tahmin yapılamadığından, bunların yerine, ay
nı günlere tekabül eden ve pek çok senelerin or
talaması olan günlük ortalama sıcaklıklar kullanı-
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lır . Eğer Meteoroloji idaresi söz •konusu sene için 
ortal amalardan belirli bir fark öner.iyorsa bu husus 
gözönüne alınarak daha sıhhatli sonuçlar bulunabi-
lir. ' 

Bilelio'nun (1963) Kanada da Mackenzie neh
rinin bir bölgesi için yapt ı ğı buzlanma başlangıcı 

t :i ~.ni ni hesabında N katsayısı nın bulunması için 
1941, 1943, 1952 ve 1955 senelerine ait veriler 
kullanılmış ve sırası ile N için 0,042; 0,043; 0,040 
ve 0,042 değerleri bulunmuştur. Ortalama N= 0,042 
seçilerek 1953, 1954 ve 1956 seneleri içi n hesap
lanan buzlanma başlangıcı tarihleri aşağıda veril 
miştir : 

Hesapla bulunan Buzlanma başlangıcı 
Sene tarih gözlem tarihi 

1953 

1954 

1956 

27 Kasım 

23 

16 

26 Kasım 

21 

13 

Yukarıda sozu geçen hesapların yapılması 

uzun ve zahmetl i olduğundan I.B.M programları ile 
çözüme gidilmesi zorunludur. 

TABLO: 2 
KANADA· MACKENZiE NEHRININ BiR 

BÖLGESiNDE Tn HESABI iLE BUZLANMA 
BAŞLANGlClNlN TESBiTi 

Yıl: 1940. 1941 
Buz Gözlem Taı·ihi : 13 Kasım 1971 

Ayı:ırlsnmış 
Katsayı 

Çevresel Tarih su yüzü 
N Tn ("C) sıc~klığı 

'Tn ("C) 

O,D38 - 9.2 12.11.1941 0.924 
- 11 .9 13.11.1941 0.436 

0.040 - 9.2 12.11.1941 0.593 
- 11 .9 13.11.1941 0.093 

0.042 - 9.2 12.11.1941 0.282 
- 11.9 13.11 .1941 - 0.229 

0.044 - 9.2 12.11.1941 - 0,009 
- 11.9 13.11.1941 - 0.532 

0.046 - 8.1 11.11 .1941 - 0.148 
- 9.2 12.11.1941 - 0.282 

Not: Buz rasat tarihinden 150 gün önce Tablo 
1 deki ardış ık hesap metodunun tatbikine 

başlanmış ve buzlanma tarihi civarında 

muhtelif katsayılarla bulunan -rn değerleri yu
karıdaki tabloda verilmiştir. 

15 
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Kanada da Mackenzie neh
rinin bir bölgesi için mevcut 
olan Tn çevresel sıcaklık de
gerlerinden yararlanarak I.B.M. 
programı ile yapılan bir hesa
bın sonuçları , kısaltılmak sure
tiyle yukarıda örnek olarak ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Buzlanma başlangıcı tahmi
ninin memleketimizdeki uygula
masını yapmak için, çevresel sı

caklık verileri ile buzlanma baş

langıcı gözlemlerinin mevcut ol
duğu bir göl veya akarsu aran
mıştır . Ankara- Eymir gölü için, 
1968- 1969; 1970- 1971 ; 1971-
1972 senelerine ait buzlanma 
başlangıcı gözlemleri bulunabil
miştir. Eymir gölü çevresi için 
aynı senelere ait ortalama gün
lük sıcaklık değerleri bulunma
dığından Meteorolojinin Ankara 
için verdiği sıcaklık değerlerin· 

den yararlanılmıştır. Yapıları he· 
saplar Tablo : 3'te özet olarak 
verilmiştir. 

Ankara- Mogan gölü ıçın 

1961 , 1963, 1965 ve 1968 yılları

na ait buzlanma başlagıcı rasat
ları temin edildiğinden , Eymir gö
lü için olduğu gibi, Mogan gölü 
hesaplarında da Ankara çevresel 
sıcaklıkları kullanılmıştır. Sözü 
geçen yılların Arıkara günlük or
talama sıcaklıkları ile yapılan he
sap sonunda bulunan ayarlanmı ş 
su yüzü sıcaklığı .,.n değerleri 
Tablo : 4'de verilmiştir. 

Tablo : 4 de buzlanma baş· 

langıcının gözlendiği güne teka
bül eden N değeri yerine, ortala
ma bir N değerine tekabül eden 
hesaplanmış buzlanma başlangı

cı tarihlerinin gözlem tarihine o
lan uygunluk derecesi incelen
miştir. Buna göre N=0.130 de
ğeri ·için 1961 yılı buzlanma göz
lem tarihi ile ayarlanmış sıcak

lı ğ ın ilk defa <O co olduğu ve 
hesapla bulunan buzlanma baş

langıcı tarihi ile aynı güne isa
bet etmektedir. 1963 yılında 

N= 0.130 değeri için hesaplanan 
ayarlanmış sıcaklık değeri, ön
ceden gözlenen buzlanma baş-



--ool 

Yıl: 1961 - 1962 
Buzlanma Gözlem Tarihi : 23.1 2.1961 

ı ı 
ı fl)o 

~~~ ı E 
:;:. c .ı.:~ 

ca cıı- o ca ..: o 
IJ) .. .ı.: u ..c -.:.ı.: u ... >ca~ ·;::: caıu~ 
ca ~~~c ~ ca < ~ 1-c ::.:: ~ 

0.090 - + 

0.100 - 3.20 25.12 .61 ı - 0.312 

0.110 - 7.40 24 .12 .61 - 0.447 

0.120 - 7.40 24.12.61 - 0.863 

0.130 - 11 .00 . - 0.326 

0.140 . 23 .12.61 - 0.655 
----

0.150 . . -0.963 

0.1 60 . . -1 .251 
----

0.170 . . -1.521 
-----

0.180 . . -1 .772 

TABLO: 4 
MOGAN GÖLÜ BUZLANMASI İÇİN .,." HESABI 

(ANKARA ORTALAMA SlCAKLlKLARI İLE) 

Yıl: 1963- 1964 Yıl: 1965- 1966 
Buzalnma Gözlem Buzlanma Gözlem 
Tıxrihi: 1.1.1964 Tarihi: 12.1.1966 

lll-

~~~ ı 
E 

1~-c .ı.:'""' 
cıı-. ca -= o cıı- o 
.. .ı.: u ..c -.:.ı.: u .. .;ı: u ..c 
>lO~ ·;::: ca ııı~ >., ~ ·;::: 
~~~c ca >-U Q) u ca <t - c C> iii ~c ı ~ (/) ı- ~ 

- - + -11.40 ı 12.1.66 

- 3.60 5.1.64 - 0.239 » . 
- 2 .20 4.1 .64 - 0.173 - 11 .00 11.1.66 

- 3.20 3.1.64 -0.214 D . 
-3.90 2.1.64 - 0.078 . . 

» . - 0.334 . 
ı 

. 
ı . . - 0.575 . . 
1 

ı 
ı 

- 3.70 1.1.64 - 0.211 - 6.80 10.1.66 1 
ı 

D . - 0.423 » . 
1 

. . -0.622 . . ı 

Yıl: 1966- 1967 
Buzlımma Gözlem 
Tarihi: 28.1 2.1960 

ı 

lll- U)-

E 
~~-

E 
c .ı.: ..... c .ı.: ..... as .:= o cıı- o n:ı ..: o 
-.:.;ı: u .. .ı.: u ..c -.:.;ı: u ca <ll ~ > ca~ ·;::: caııı~ < ~ ı-c Q) u ca >- u 

(..} iii ~c <t iii ı-c ~ 

- 0.500 - + 

- 0.962 -5.00 2.1.67 ı - 0.024 

- 0 .172 » 2.1.67 -0.428 

- 0 .510 - 5.80 1.1.67 - 0.233 

-0.862 . » - 0.526 

- 1.190 - 5.30 31.12.66 - 0.044 
----

- 1.507 . » - 0.292 

- 0.065 » . - 0.522 

- 0.291 . » - 0.735 

0.511 . . - 0.934 

Not: 1) 1961 yılı için ıbuz rasat tarihinden 120, 963 ve 966 yılı için 130 ve 965 yılı için 140 gün önce Tablo: 1 deki ardışık 
hesap metodunun tatbi-kine başlanmış ve buzlanma rasat tarihi civarında muhtelif katsayılarla bulunan .,." <0 de
ğerleri hesapiatılarak yukardaki tablod ~ verilmiştir. 
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langıç tarihinden bir gün sonrasına karşı gelmekte
dir. 1965 yılı için N=0.130 katsayısına karşı gelen 
ayarlanmış sıcaklık tarihi, gözlenen buzlanma ta
rihinden 1 gün öneeye karşı gelmektedir. Ancak , 
aynı tarih için ayarlanmış sıcaklık N=0.110 değe

ri ile daha önce <O co olduğundan 1965 yılı için 
N=0.110 değeri alınma lıdır. N= 0.110 ile bulunan 
ayarlanmış sıcaklık, gözlenen buzlanma tarihinden 
1 gün öneeye karşı gelmektedir. 1966 yılında ise, 
yukarda yazılı ilk üç sene için hesaplanan N katsayı
ları civarında ve buzlanma gözlem tarihine en yakın 
olan .,.n değeri tar·ihi ve N katsayısı değeri de 
N=0.140 ve 31.12.1966 dır . Bu .,.n değeri tarihi göz
lem tarihinden 3 gün sonraya karşı gelmektedir. 

Bu değerlerin ortalaması alınırsa 4 yıl için 
buzlanma gözlem tarihinden ortalama 1 günlük 
farkla N değeri 0.130 olmaktadır . Eymir gölü ·için 
3 sene ortalaması olarak N değeride 0.150 bulun
muştu. Burada görülen küçük sapmaların nedeni, 
çevresel sıcaklık olarak Ankara sıcaklıklarının alın· 

masıdır. Mogan gölü ve diğer yerler ·için gerekli 
verilerin toplanması ile bu hesapların uygulanabi· 
!eceği ve olumlu sonuçlar alınabileceği görülmek· 
tedir. 

Bulunan N katsayısının doğruluk derecesini 
kontrol etmek için geçmiş diğer senelere ait buz
lanma gözlemleri mevcut değildir . Bu kontrol an· 
cak önümüzdeki yıllarda yapılabilecektir. 

Diğer taraftan Kurtbağazı Barajı 1974 Ocak 
ayında buzlanma bağJangıcı gözlemi mecut oldu
ğundan, Ankara •çevresel sıcaklı kları ile Eymir gö
lü için bulunan N katsayısı kullanılarak, Kurtbağazı 

çevresi rasatları bulunamadığından Ankara Mete
orolojisi istasyonunun çevresel sıcaklık gözleml e
rinden yararlanrak aşağıdaki hesap yapjı lm ış ve 
Kurtbağazı barajı ·gölünün buzlanma başlangıcı he
sap yolu ·ile tayin edilmiştir . Hesaplar Tablo : 5 de 
ver·ilmiştir : 

Tablo : 5 in incelenmesinden aşağıdaki sonuç
lar bulunmaktadır : 

Eymir gölü için Tablo : 3'te bulunan katsayılar 

1969 yılı için N=0,16; 1971 ve 1972 yılları için 

TABLO: 5 

Kurtbağazı Barı>jı Gölünün Buzlanma Başlangıcı için 
rn Hesabı 

(Ankara Ortalama Sıcaklıkları ile) 

Yıl: 1973" 1974 
Buzl~nma Gözlem Tı;:rihi: 24.1.1974 

Çevresel 
su yüzü 

N Ayarlanmış 
sıcaklık Tarih 

Katsayı Tn (oC) 
sıcaklığı 

Tn (oC) 

0.13 - 2.70 26.12.1973 - 0.047 
-1.40 27.12.1973 -0.223 

0.14 - 2.70 26.12.1973 -0.200 
- 1.40 27.12.1973 - 0.368 

0.15 - 2.70 26.12.1973 - 0.339 
-1 .40 27.12.1973 - 0.498 

0.16 - 2.00 25.12.1973 -0.040 
-2.70 26.12.1973 - 0.466 

0.17 -2.00 25.12.1973 -0.149 
-2.70 26.12.1973 - 0.583 

Not: Eymir Gölü buzlanması için uygun değerler 

veren katsayılar ile hesap yapılmıştır. 

N=0,15 tir. Ortalama N değer·i olarak 0,15 ·kabul 
edilirse Tablo : 5'e göre buzlanma başlangıcı ta· 
rihi 26.12.1973 olarak bulunmaktadır . Gözlem tarihi 
24.1.1974 olduğundan hesaplanan değer bir aylık bir 
hata göstermektedir. Bu hatanın normal karşılan· 

ması gerekir. Çünki Kurtbağazı Barajı çevresindeki 
günlük ortalama sıcaklık değişimleri yerine Anka· 
ra şehrinin değerleri alınarak hesap yapılmış , ay
rıca Eymir gölünün yine Ankara sıcaklık değişim· 

ledne göre bulunan N ·katsay ısı kullanılmıştır. Önü· 
müzdeki senelerde lüzumlu veriler toplanarak he
sabın gerçek verilerle ·yapılması halinde doğru so
nuçların bulunabileceği Kanada için yapılmış olan 
hesap örneğinden de göri.ilmektedir. Bu hesap tar
zı ile Van, Çıldır gibi soğuk bölgelerde bulunan 
su yapılarını etkileyen buzla11ma olayı başlangıcı

nın önceden hesaplanması mümkündür. 
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KURTBOGAZI iLETiM KANALINDA BUZLANMA 
OLAYININ iNCELENMESi 

ÖZET 

Vazanlar: 

Sıtkı BURSALI * 

Hayri YALÇIN** 

Ankara şehri içme suyunun Kurtbağazı barajından Yenimahalle tasfiye tesis
lerine kadar Bonna tipi beton borularla taşınması öngörülmüştür. Ancak bazı 
nedenlerle baraj çıkışından sonra 29 km.'lik kısımda geçici olarak açık sulama 
kanallarından istifade edilmesi zorunluğu doğmuştur. 

Açık kanalda içme suyu iletiininin çeşitli sakıncaları yanında kış mevsiminde 
buzlanması da önemli bir problem teşkil etmektedir. Nitekim meteorolojik kayıt
lara göre Ankara'da yılda 20-40 gün buzlanmayı gerektirecek ölçüde sıcaklık 

düşüşleri meydana gelmektedir. 

Bu makalede bir açık kanaldan buzlanma olayının çeşitli faktörlere ve özel
likle çevresel sıcaklığa bağlılığı ele alınmaktadır. Amaç, elde mevcut meteorolojik 
verilere göre buzlanma olaymm başlama tarihi ve buzlu günler süresinin tahmini
dir. Böylece, kanaldaki buzlamna sonucu meydana gelecek zararların giderilmesi 
!çin önceden gerekli tedbirlerin alınması mümkün olacaktır. 

Makalede Kurtbağazı iletim kanalı için genel ısı transfer sabit i (K) hesap
lanmış ve bu değer kullanılarak kanalda buz[anma başlangıcı için zaman ve mesa
fe tayin edilmiştir. 

G R Ş : 

Kurtbağazı barajı rezervuarından beslenen ana 
iletim kanalı, Mürted ovasının sulanması amacı 

ile projelendirilmiştir. Ankara şehrinin içme suyu 
darlığını karşılamak üzere Kurtboğazı'ndan Ankara 'ya 
su iletilmesi zorunlu hale geldiğinden 28 'km.'lik 
iletim kanalı sonunda bir yükleme odası inşa edile
rek, bu noktadan •itibaren Ankara'ya 'kadar betonar
me borular döşenmiş ve cebri olarak şehre su ile
tilmeye başlanmıştır. 

28 km.'lik açık iletim kanalının içme suyu ile
tim kanalı olarak ortaya koyduğu çeşitli problem
ler yanında, kanalda vukuu muhtemel buzlanma ola
yının incelenmesine de ihtiyaç duyulmuştur. Gerçek
ten ince bir buz örtüsü teşekkül etse dahi şehre ile
tilen debinin aza lması, tıkanmalar nedeniyle suyun 
tamamE;n kesilmesi veya kanaldan taşması ve kritik 
bölgelerde kanalın tehlikeye girmesi söz konusu
dur. Bu itibarla Kurtbağazı iletim kanalının mete
orolojik şar·tlara bağlı olarak buzlanmaya maruz 
ka lıp , kalmayacağı;· buz teşekkül ederse kanalın ne 
süre ile buz örtüsü altında kalacağı ve buzlanma-

• Y. Müh. Dr. , DSi Araştırma Dairesi Başkanlığı 

•• Dr. Kimya Y. Müh . DSi Araştırma Dairesi Başkanlığı 

nın vereceği zararları bertaraf etmek ·için ne gibi 

tedbirler alınması gerektiğinin incelenmesi, Anka-
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ra'ya içme suyunun kesintisiz olarak verilebilmesi 
yönünden önem kazanmaktadır . 

Bununla beraber, yakın zamanda açık kanalın 
süratle kapalı kesite dönüştürülmesi için karar 
alınmış olduğundan yapılan incelemel erde daha ziya
de kanalın bugünkü ça lışma şartları esas alınmış 

bulunmaktadır. 

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle yapılan 

bu çalışmanın, gerek konunun güçlüğü gerekse me
teoroloji ile ilgili verilerin eksikliği yönünden ke
sin sonuçlar vermesi beklenmemekle beraber ge
rek buzlanma başlangıcının tahmini gerekse alına

cak tedbirler yönünden olaya yeteri ıkadar ışık tu
tacaktır. Daha kesin sonu ç ların elde edilebilmesi , 
gözlemlerin ve meteoroloji verilerinin yeterliğin e 

ve bunlardan yararlanarak metodun ge liştirilmesine 

bağlıdır. 

1. - Akarsularda Isı Transferi Hakkında Genel 
Bilgi: 

Yeraltı sularının sıcaklığı mevsimlere göre çok 
az değişim gösterir. Akarsular eğer yeraltısuyun

dan besleniyorsa, başlangıçtaki sıcaklıkları tama
men yeraltı suyu sıcaklığına bağlıdır. Dolayısıyle 

başlangıç sıcaklığı çevre sıcaklığından büyük öl
çüde farklıdır. 

Aynı şekilde yüzeysel sularla beslenen akarsu
larda da başlangıç sıcaklığı , yüzeysel suların sı

caklığına bağ l ıdır. Akış sıras;nda suyun serbest yü
zeyi atmosferle temasta olduğundan, su ve hava 
arasında, sıcaklık farkından ileri gelen bir ısı trans
feri olayı cereyan eder. Bilindiği gibi ısı transferi 
daima sıcaklığı yüksek olan kütleden soğuk olan 
kütleye doğru meydana gelir ve bu olay sıcaklık 

farkı O oluncaya kadar devam eder. Buna göre 
akarsuyun, çevresel sıcaklığa bağlı olarak akışı sı
rasında, soğuması veya ısınması söz <konusudur. 
Burada kullanılan "Akarsu .. terimi gerek tabii akar
suları gerekse kanallarda yer alan akışları kap
samaktadır . 

Akarsuda birim zaman içi nde meydana gelen 
ısı alışverişi aşağıdaki genel denklemle ifade ed i
lebilir: 

2C 

(1) 

Burada : 

H ı = Radyasyon yolu ile meydana gelen ısı 

değişimi, 

H2 = Kinetik enerjinin bir kısmının ısıya 

dönüşümü sonucu meydana gelen ısı 

değişimi, 

H3= Yüzeysel buharlaşma ve yoğunlaşma 
nedeniyle ısı değişimi, 

H
4
= Zemine veya zeminden ısı transferi 

nedeniyle ısı değişimi, 

H
5
= Atmosfere veya atmosferden ısı trans

feri nedeniyle ısı değişimi, 

d H 

dt 
Suyun sıcaklığının değişimi sonucu 
birim zamanda meydana gelen ısı de
ğişimi. 

Ol ayın cinsine göre sol taraftaki terimler po· 
zi tif veya negatif işaretli olabilir. 

Hızı büyük olmayan normal derinlikteki akım

larda özeinkle güneşin direkt radyasyonu ve rüz
gar etkisinin az olduğu kış aylarında Hl' H2, H3 ve 
H4 ısıları H5 '·in yanında çok küçük ıkaldığından ih
mal edilebilir. Dolayısı y le akarsulardaki ısı deği

şiminin yalnız atmosfere olan ısı transferi nede
niyle meydana geldiği kabul edilebilir: 

d H 
- =Hs 
dt 

(2) 

2. - Akarsularda Atmosfere Isı Transferi : 

Başlangıç sıcaklığı T ı olan <bir akarsuda çevre
sel atmosfer sıcaklığı T. ise, T. < T1 olduğu zaman 
ısı transferi olur ve akarsuyun sıcaklığı gittikçe 
azalır. Bu olay T1- T. =0 oluncaya ıkadar devam 
eder. 

Akarsuyun belli bir A yüzeyinden çevreye olan 
ısı transferi Fourier kanununa göre hesaplanabilir: 

K= Isı transfer katsayısı 

A = Isı transfer yüzeyi (m2 . ) 

T1 - T. = Sıcaklık farkı (°C) dır. 

(3) 

( 
k cal ) 

m2 x saat x oc 

Burada A, T1 ve T. bilinen değerlerdir. En 
önemli nokta K ısı transfer katsayısının tespiti
dir. Su yüzeyinde teşekkül eden ince bir f11min ısı 

iletimini ifade eden K katsayısı genel olarak, rüz
gar hızı ve yönüne, radyasyon etkisine ve suyun 
a kış lıızına bağlı olmakla beraber belirli şartlar 

a ltınd a sabit kabul edilebilir. Eğer bir ·akarsu için 
K değeri tayin edilirse (3) formülünden yararlana
rak akarsuyun belli bir süre içinde çevreye yaptı

ğ ı ısı transferi hesap edilebilir. 

Diğer taraftan atmosfer sıcaklığı sabit kalsa 
bile T1 - T. sıcaklık farkı ısı transferi devam ettiği 

sürece zamana bağlı olarak değişecektir. Bu ne
denle T ı -T. için ortalama bir sıcaklık farkı değe
rinin tayin edilmesi gerekir. 



2.1 - Ortalama Sıcaklık Farkının Tayini: 

Akarsudan ısı transferi devam ettikçe T1 - T. 
küçülür ve limit halde O değerine ulaşır. T1 zamanla 
değiştiğine göre akarsuyun 1 ve 2 kesitleri arasında 

Tı+ T2 
T1 yerine, ortalama sıcaklı k değeri olarak -

2
-

alınabilir. Ancak ısı transferinin yürütücü kuvveti 
sıcaklık farkı olduğundan T1 ısı transferine bağlı 

olarak zamanla değiştiğinden Tm-Ta yerine AT m 
logaritmik ortalama sıcaklık farkının alınması daha 
uygundur 

Burada : 

~Tı -.H2 

AT1 
Ln - 

A.T2 

~T ı =Tı -T. (oC) 

AT2=T2- T. (°C) 

(4) 

Bu değer (3) te yerine konulursa 

d H 
dt = KA x 

.Hı-~T2 

.:Hı 
l.n- 

~T2 

veya 

(5) 

bulunur. 

2.2. - Akarsuyun Sıcaklığının Azalması Hali : 

T. < T1 halinde akarsudan çevreye ısı trans fe· 
ri olur ve bunun sonucu akarsuyun sıcaklığı azalır. 

Bu azalmaya karşı akarsuyun çevreye ne kadar ısı 

verdiği aşağıdaki formülle hesaplanabilir: 

Burada : 

(6) 

(1) ve (2) kesitleri arasında A t za· 
~an arahğında suyun verdiği ısı 

(k cal); (1) memba, (2) mansap kesi· 
tini 9östermektedlr. 

m""' ~t zaman aralığında (1) kesitinden 
geçen su ·kütlesi (Kg) 

c = Suyun . özgül ısısı ( K~~~c ) 

T1 = (1) kesitinde ortalama sıcaklık, (CO) 

T, = (2) kesitinde ortalama sıcaklık. (C 0
) 

Ortalamalar kesit alanına göre ortala
mayı ifade etmektedir. 
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Tabii akarsularda ve kanallarda akış daima 
türbül anslı olduğundan su kütlesi içinde sürekli 
bir taşınım olayı mevcuttur. Akış sırasında mey
dana gelen momentum transferi gibi su kütlesi 
içindeki ısı transferi olayı da türbülanslı akarsula
rın bir karakteristiğidir . Bu olay göllerdeki konvek
si yona nazaran daha şidd etli şekilde cereyan eder. 

Özellikle derin olmayan akarsularda bir ısı grad

yanının mevcut olmadığı ve yüzeysel su sıcaklığı 

ile, kesite göre ortalama su sıcaklığının aynı ol

duğu kabul edilebilir. Bu nedenle akarsularda (6) 

denklemi yüzeysel su sıcaklıkları kullanılarak da 

yazılabilir : 

(7) H= mc (T1- T2) 

Birim zamandaki ısı kaybı ise, 

~h 
- - =Q c (T1 - T2 ) (B) olur. 
At 

q =Suyun kütlesel debisi (Kg/ Saat) 

3. - Bir Akarsuda K Isı Transfer Katsayısının 

Tayini: 

K katsayısının teori k olarak hesaplanması ol

dukça güçtür ve pek çok kabullere dayanır. Bu ne

denle literatürdeki K değerleri geniş sınırlar için

de verilmi ştir . Buna mukabil K değeri ölçüıniere 

dayanarak yaklaş ık şekilde hesaplanabilir. Bunun 

iç in (5) ve (B) denklemlerinin sol taraflarının eşit 

olduğu gözönüne alınarak aşağıdaki denklem yazı-

labilir: 

Gözönüne alınan akarsu kesitleri arasında T" 
çevresel sıcaklığının M zamanınca sabit olduğu 
kabul edilirse yukarıdaki denklem : 

şeklini alır . Burada 

K= 

(q) = 

k cal 
mıx saat x • c 

Kg 

Saat 

(c) = k cal 
Kg x• c 

(Al = m2 biriınieri ile ölçülmektedir. 
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3.1 . - Kurtboğaz ı iletim Kanalı için K Hesabı : 

(9) formülünü kullanarak Kurtbağazı iletim ka
n alında K katsayısı tayin edilebilir. Bu amaçla 
9 ocak 1974'ten itibaren su sıcakl ı ğ ı ve çevresel 
sıca klı k ölçümleri yapılmıştır. Bu değerler Tablo : 1 
de ve ri l miştir. 

K ·katsayısının değeri gece ve gündüz şart l ar ı

na göre değişmektedir. (9) f ormülünün çı karıl ı şı n

da radyasyon yol u ile ıs ı nma ihmal ed i ld iği nden 

bu formü ll e bulunacak d eğer - daha doğ ru olarak 

gece haline tekabül eder. Diğer taraftan buzlanma

y ı etkileyen min. çevresel sı cak lı k l ar da daima 

TABLO: 1 - KURTBOGAZI BARAJI iLETiM KANALl SlCAKLlK ÖLÇÜMLERI [C•] 

Ocak Dere Baraj Baraj Tahliye Yükleme Çığır 

Saat Meteo. 
1974 Yatağı Gir iş i Çıkışı 12. km. Odası i st. 

9 max. - 1.0 
07.00 - - 4.0 4.4 3.2 min. - 10.5 

Ku ru - 6.5 

+ 1.5 
14.00 4.0 2.1 4.1 4.8 3.5 - 10.0 
16.00 4.0 + 1.0 

+ 1.5 
21.00 - - - - - - 9.5 

- 4.0 

10 + 2.0 
07.00 0.5 3.5 3.6 3.2 2.4 -1 0.5 

- 7.0 

14.00 - - 3.0 4.2 3.8 -
16.00 3.2 

21.00 - - 3.5 3.4 2.8 -

11 + 4.0 
07.00 0.2 1.0 2.8 2.2 1.5 - 9.5 

- 7.0 

14 .00 - - 3.5 4.0 3.0 -
16.00 3.5 

21 .00 - - 3.5 2.5 2.8 -

12 - 2 
07.00 1.0 1.5 3.4 2.5 2.0 - 11 

- 3 

14.00 3.8 + 3 
- - 4.2 3.2 5 -

16.00 3.7 1 -

+ 3 
21 .00 - - 3.6 3.0 3.0 - 3 

- 1 
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rABLO : 1 - (Devamı) 

ı Çığ ır 
Ocak Dere Baraj Baraj Tahliye Yükleme 

Saat M ete o. 
1974 Yatağı Giriş i Çıkışı 12. km. Odası i st. 

13 + 3 Kova içinde 
07.00 2.1 2.8 3.4 3.0 2.3 - 5 ölçüm 

- 1 
--- -

+ 3.5 
14.00 - - 3.2 3.8 3 .1 - 12 
16.00 3.2 + 3.5 

- -

+ 6.5 
21.00 - - 3.2 3.4 2.6 - 5.0 

+ 05 

14 + 6.0 
07.00 1.6 3 .4 3.0 2.6 1.2 - 0.8 

+ 0.5 

+ 8 

14.00 - - 3.5 4.0 1.0 - 8 
16.00 3.2 + 2.5 

+ 7.0 

21 .00 - - 2.5 1.4 2.0 - 0.8 

+ 2.5 

15 + 7.0 
07.00 0.5 1.5 2.4 1.8 0.5 - 11 .5 

- 5.5 

- 2 
14.00 - - 3.0 3.0 2.5 - 12 
16.00 3.8 - 4.5 

----
- 2.5 

21.00 - - 2.4 1.0 1.2 - 14.5 
- 5.5 

16 - 2.5 
07 .00 0.2 1.6 2.8 1.2 0.1 - 15 .5 

- 7.0 -
- 3.0 

14.00 - - 3.1 2.2 0.5 - 16.5 
- 6.0 

----- .. 
- 2.5 

21.00 - - 3.0 2.5 1.5 - 14.5 
- 5.5 

- -
17 - 2.5 -

07.00 0.2 0.5 2.4 1.4 0.2 - 14.5 
- 5.5 

+ 0.5 
14.00 - - 3.0 2.3 0.5 - 11.5 

0.0 

+ 4.0 
21 .00 - - 2.0 1.8 1.0 - 11.0 

- 3.0 
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TABLO: 1 - (Devamı) 

Ocak Dere Baraj Baraj Tahliye Yükleme Çığır 

Saat Meteo. 
1974 Yatağı Girişi Çıkışı 12. km. Odası i st. 

18 + 5.0 
07 .00 0.2 0.5 2.5 1.5 0.2 - 9.5 

- 4.5 

- 3.Q 
14.00 - - 3.0 2.2 0.6 - 14.5 

- 3.5 

+ 1.0 
21 .00 - - 2.9 2.2 2.2 - 9.5 

0.0 

19 + 1.5 
07.00 0.5 0.5 2.5 2.6 0.8 - 12.2 

- 5.0 

+ 2.5 
14.00 - - 3.0 2.5 1.2 - 15.0 

- 3.0 
·-- ------ ----

+ 0.5 
21.00 - - 2.4 2.2 2.5 - 5.5 

0.0 

20 + 1.5 
07.00 0.2 0.2 2.1 2.4 1.8 - 9.0 

- 3.0 

+ 1.2 
14.00 - - 2.3 2.1 2.3 - 13.5 

- 1.5 ---

ı 
+ 6 

21.00 - - 2.0 1.9 1.5 - 6 
- 0.5 

21 + 1.5 
07.00 0.2 0.2 2.1 2.4 1.8 - 9 

- 3 
----· 

+ 1.2 
14.00 - - 2.3 2.1 2.3 - 13 .5 

- 1.5 

+ 2 
21 .00 - - 2 1.9 1.5 - 6 

- 0.5 

22 + 0.5 
07 .00 0.2 0.2 1.6 1.4 1.5 - 11 .5 

- 8 
-

- 1 
14.00 - - 1.8 3.5 1.0 - 11 

- 1.5 

- 3 
21 .00 - - 1.5 0.9 0.2 - 11 

- 6 
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gece meydana gelmekte ve gündüz sıcaklıklarına 

nazaran daha uzun süre devam etmektedir. For
müldeki T. çevresel sıcaklığının suyun kanaldaki 
akış süresi için gece ortalaması olarak alınması 

gerekir. Ancak Kurtbağazı Barajı çevresi için çığır 

meteoroloji istasyonundan alınan gece sıcaklık öl
çümleri sadece 5aat 07.10 ve 21.00 değerlerine in· 
hisar etmektedir. Saat 21 .00 ve 07.00 arasında öl
çüm yapılmadığından sıhhatli bir ortalama bulmak 
mümkün değildir . Bu itibarla hem hesapları kolay
laştırmak hem de kesin bir sıcaklık değeri kullan
mış olmak için T. olarak gecenin min . sıcaklığının 
kabul edilmesi uygun görülmüştür. Buna göre K 
hesabının da aynı esaslara göre yapılması gerekir. 

Kurtbağazı Kanalı için Hesap Aşağıdaki 

Verilere Göre Yapılmıştır: 

1 =28 km. (1 ve 2 kesitleri arasındaki 

mesafe) 

Kesiti = Baraj çıkışı (iletim kanalı başlangıcı) 

2 Kesiti =Yükleme odası girişi 

O = 2 mJ/Sn. 

q = 7.2 X 106 Kg/ Saat 

k cal 
c=I --

Kg X0C 
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b = 4.00 m (Trapez kanalda su yüzü geniş· 
liği) 

A = 1 x b= 112 x 103 m2. 

T.= Gecenin min. sıcaklığı 

(Bir gün sonra saat 07.00 deki min . 
sıcaklık) 

T1 = Saat 16.00'da baraj çıkışında (iletim 
kanalı başlangıcı) ölçülen su yüzü sı· 

caklığı 

T2 = Bir gün sonra saat 07.00 'de yükleme 
odası girişinde ölçülen su yüzü sıcak

lı ğ ı 

Barajdan çıkan suyun yaklaşık olarak 15 saatte 
yükleme odasına geldiği gözönüne alınarak T1 ve T2 
için yukarıda belirtilen saatlerdeki sıcaklık değer

leri alınmıştır . 

Saat 16.00 sıcaklığı saat 14.00 ve 21.00 ölçüm
leri arasında lineer enterpolasyonla bulunmuştur . 

Ölçümler ancak 9.1.1974'te başladığından 7 gün
lük değerler alınarak hesap yapılmıştır. 

K hesabı için Tablo: 1 'den alınan ölçüm de· 
ğerleri ve bunlara göre hesaplanan K değerleri 
Tablo : 2'de gösterilmiştir. Buna göre ortalama 1< 

k cal 
değeri olarak 10.2 mıx Saat X oc bulunmuştur . 

Tablo- 2 

K 

Tarih 
T, Tı T, Cı. Tı Cı.Tı 

( k cal ) (°C) (°C) (°C) log--
c. Tı c. Tı m2 x Saat X °C ----

9/ 10 Ocak - 10.5 2.4 2.4 1.124 0.0507 7.5 
-- -- -· 

10/ 11 » - 9.5 3.2 1.5 1.154 0.0622 9.2 - -- - -
12/ 13 » -11.0 3.5 2.0 1.115 0.0472 7.0 

----
11 / 12 » - 5.0 3.7 2.3 1.192 0.0763 11 .3 

----
13/ 14 » - 8.0 3.2 1.2 1.320 0.0852 12.6 

14/ 15 » -1 1.5 3.2 0.5 1.225 0.0881 13.0 

15/ 16 » -15.0 2.8 0.1 1.180 0.0730 10.8 

Korı . = 10.2 
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4. - Bir Akarsuda Buzlanma Başlangıcının Tayini : 

Çevresel sıcaklık değerine bağlı olarak baş

langıçtaki su yüzü sıcaklığı 0 ° C'ın üstünde bulun· 
duğu sürece, akarsuda buzlanma söz konusu de
ğildir. Başlangıç su yüzü sıcaklığı 0 ° C'ın üstünde 
olmakla beraber akarsuda buzlanmanın başlaması 

için aşağıdaki şart gereklidir : 

Çevresel sıcaklığın 0° 'ın altında değerler al· 
ması ve bu değerleri su yüzü sıcaklığı en az 
- 0,01 oc•a düşüneeye kadar muhafaza etmesi; 
görüldüğü gibi , çevre sıcaklığının değeri kadar, 
süresi de önemli olduğundan , akarsularda buzlan
ma olayının incelenmesinde çevresel sıcaklığın ya 
oc x zaman veya ·belirli süre devam eden sıcaklık 

değeri• şeklinde gözönüne alınması gerekir. 

Bir akarsuda herhangi iki nokta arasında , a kış 

esnasında meydana gelen ısı transferi (9) denkle· 
mi ile ·ifade edilmişti. Buzlanmanın başlaması için 
T2::; o oc olması gerektiğinden bu denklemde T2= O 
konularak : 

qc T - T 
(K)= - Ln - 1

--
2 

A - T. 

bulunur. Buradan T. çözülürse : 

r. 
T.=--..,...-,

Ak 
1- e

q c 

elde edilir. 

(10) 

(11) 

Diğer taraftan akarsuda üniform akım halinde 
zaman zarfında •katedilen mesafe, U akarsuyun 

kesite nazaran ortalama hızı olmak üzere ve ser· 
best yüzey alanı I= Ux t ve A = l x b olduğundan 

1 mesafe&inde buzlanmanın başlaması için r. çev
resel sıcaklığının , suyun 1 mesafesini katettiği t 
süresince aynı veya daha büyük bir negatif değeri 
muhafaza etmes·i gereklid ir. 

-
4.1. - Buzlama Başlangıcı Tahmininin 

Kurtboğazı Kana!ın~ IJygıilanması : . 

Kurtbağazı iletim kanalında suyun akışı sırasın· 

da meydana gelen ısı transfer·i nedeniyle ' buzl.an· 
ma olayı yükleme havuzundan membaa doğru ge· 
lişecektir . Yükleme fiavuzu girişinde buzl.anma. gö· 
rülmesi için r. çevresel sıcaklığının, yukarıda işa

ret edildiği şekilde suyun yükleme havuzuna gel
mesi için geçen süre kadar (yaklaşık olarak 15 sa
at) buzlanmaya sebep olan değerini muhafaza et· 
mesl gerekir. Şu halde (11) denklemi bu esaslar 
altında, buzlanma mesafesi parametre alınmak su
retiyle, kullanılabilir . Nitekim yükleme odasında 

buzlanma başlangıcı için gerekli r. sıcaklığı (11) 
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denkleminden Kurtbağazı kanalı için aşağıdak i gibi 
hesaplanabil ir : 

r. 
1- e 

T
0
= 5.88 T1 

bulunur. 

28000 X 4 X 10,2 

7.2X 106 X 1 

(12) 

Aynı şekilde iletim •kanalının muhtelif yerle
rindeki buzlanma başlangıçları için gerekli r. sıcak
lıkları hesaplanabilir. 

Örnek olarak 11 = 12 km. için T. aşağıda veril· 
miştir. 

1= 12 •km T.= 14.3 T1 , 

Bu bağ ıntılara tekabül eden grafikler Şekil : 
de görülmektedir. Bu grafiklere göre çıkıştan 28 km. 
uzaklıkta olan yükleme odası girişinde buzlanma 
başlangıcı şu şekilde bulunacaktır. Kurtbağazı ba· 
rajı çıkışında kanal suyunun yüzey sıcaklığı +2.4 oc 
ise gecenin min . sıcaklığı -14°C ye düştüğü tak· 
dirde yükleme odasının girişinde buzlanma başlan· 
gıcı beklenebilir. 

Görülüyor ki, buzlanma başlangıcı esas itiba
riyle çevresel sıcaklığın etkilediği su yüzü sıcak

lığına ve suyun açık kanalda •kaldığı süreye bağlı· 

dır . Ancak su yüzü sıcaklığı başlangıçta baraj gö· 
!ünün belirli bir derinlikteki su sıcaklığına eşittir . 

Kurtbağazı barajında mevcut şartlara göre su alma 
ağzı göl su seviyesinden 20 m ·kadar aşağıda ol
duğundan bu derinlik·teki su sıcaklığı çevresel sı· 

caklıktan büyük ölçüde etkilenmeyecektir. Çünkü 
göllerde 30 m derinliğin altında pratik olarak bir 
ısı gradyanının mevcudiyet! beklenemez. Buna gö· 
re ilk yaklaşımda barajdan çıkan suyun sıcaklığı 

nın soğuk günlerde 2 - 3 °C civarında bulunacağı 

kabul edilebili r (Bak. Tablo : 1). 

4.2.- Buz Örtüsünün Teşekkülü : 
- -

Buzlanma başlangıcından sonra belirli kalınlık-

ta _b_uz ört_üsünün te_şekkül edeqilmesi için , yüzeyde 
0.°C sıcaklığında .. olan sudan ısı transferinin bir 
sür.e daha dev_a_m etmesi gerekir. 1 kg . buzun te· 
şekkülü için BO k cal ısı transferine ihtiyaç vardır . 

Mesela 1" Cm . kalınlığında bir buz örtüsü mey
dana geldiğini · düşünelim . 1 m2 lik yüzeyde : 

m=0,01 x 1 x 0,0917=9,17 ·kg . buz teşekkül eder. 
3unun için gerı:;kli ısı miktarı : 

~H=m X L= 9 , 17 X B0=730 kcal dir. 

Bu miktar ısının <transferi için gerekli süre (3) 
denkleminde T1 = 0 kanarak hesaplanabilir. 
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KURTBOGAZI ILET IM KANAL INDA 

BUZLANMA BASLANGICI TAl-IMiNI 

oo~-----------------------------,z----~~------~--------------,4 --------------"s--r~~ ··c.._ 

~H 
--=-KAT. 
~t 

Buradan a t'yi çözersek : 

AH 
..ı. t ==-

K A T. 

~ t ==-
730 

20 X 1X T. 

(3a) 

-26.5 

r. 

T
0
= - 14 °C için buzlanma başlangıcından son

ra 1 cm. buz teşekkülü ·için gerekli süre A t~ 2 Sa
at bulunur. 

Buz örtüsü teşekkül etmeye başladıktan son
ra ısı · transferi mekanizması tamamen değişece: 

ğinden burada sözü geçen usulle buz kalınlığı . ar: 

tışı hesap.lanamaz. Bu takdirde buzun ısı lletim 

k cal x m 
katsayısına O oc için A== 1.935 m 2 x saat xoc ve 

tabaka kalınlığına bağlı olarak ısı transferinin ay

rıca hesabı gerekir. 

5.- Buzlanma Yönünden Kritik Bölgelerin 
incelenmesi : 

Kurtbağazı kanalındaki akış sırasında sıcaklık 

düşmesi nedeniyle meydana gelecek buzlanma ola· 
yı yukarıda incelenmiş bulunmak•tadır . Ancak bu 
incelemede akış güzergilhı üzerinde buzlanma yö
nünden bazı krit ik noktalar gözönüne alınmamıştır . 

Tedbirlerin tespitinde bu hususun da dikkatle in
celenmesi gerekir. 

il et im kanalındaki kr itik noktalar şunlardır : · 

5.1. Tüneller 

5.2. Kurblar 

5.3. Kabarma bölgeleri 

5.4. Yükleme odası 

5.1. - Tüneller : 

Tünellerde kesit rölatif olarak küçülmekte ve 
suyun se~best yüzeyi azalmaktadır. Setonun öz
gül ısısının suyunkinden çok ·küçük olması nede
niyle süratle soğuyarak 0° 'n in altında düşen be
ton kütle ile temas eden su g i r i şte ve çıkışta ke-
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narlardan başlamak üzere daha çabuk buzlanacak
tır. Aynı olay ·kanal kaplaması ile temas eden suda 
da meydana gelmekle beraber gerek tünel, su yü
zü genişl,jğinin küçük olması, gerekse tünel beto
nunun hava ve toprakla temas eden alanınının d =~ · 

ha büyük olması nedeniyle ilk buzlanma tünel gi
riş 've çıkış.larında görülecekt ir. 

5.2. - Kurblar : 

iç kurblarda hız daha düşük olduğundan bu böl
gelerde daha önce buzlanma başlayacağı gibi, te
şekkül eden ince buz tabakalarının kırılarak akım

la sürüklenmesi halinde ilk tıkanmalar da 'kurb böl
gelerinde olacaktır. 

5.3. - Kabarına Bölgeleri : 

Muhtelif nedenlerle kanalda meydana gelen 
kabarınalar normal akış hızını önemli derecede azalt
tığından türbülanslı transfer olayının şiddeti aza
lacak ve sığ durgun sularınkine benzer şekilde 

buzlanma daha çabuk başlayacaktır . 

5.4.- Yükleme Odası : 

Kanal üzerindeki ıkabarma bölgelerine benzer 
şekilde, yükleme odası cidarlarına yakın kısımlarda 

ve ızgaralı girişe yönelen merkezi akımın her !ki 
tarafında hızlar çok düşük olacaktır . Bu nedenle 
daha önce açıklandığı şekilde ilk buzlanmalar dü
şük hızlı ve betonla temas eden su bölgelerinde 
başlayacaktır. Bundan başka yükleme odasındaki 

diğer bir rkritik nokta da boru girişindeki demir ız

garalardır. Demirin özgül ısısı diğer malzemelere 
nazaran çok daha küçük olduğundan, hava teması ile 
süratle sağuyan ızgaralar suyun sıcaklığını etki
leyerek girişte buzlanmayı büyük miıktarda çabuk
laştıracaktır . Bir fikir vermek üzere su ve muh
telif malzemelenin özgül ısıları aşağıda verilmiştir : 

Su 
Islak Toprak 
Ahşap (Meşe) 

Beton 
Kum 
Demir 

1.00 
0.48 
0.42 
0.27 
0.19 
0.12 

C ( k cal ) 
Kg X°C 

Buna göre ilk tedbirin demir ızgaralarda alın

ması gerektiği anlaşılmaktadır . 

6.- Tedbir ve Tavsiyeler : 

Çevresel sıcaklık değişimini ve barajdan çı

kış suyu sıcaklığını kontrol imkanına sahip olma-
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dığımızdan alınacak tedbirler, buzlanma olayının 

homojenfiğini bozan ıkritik noktalara inhisar ede
cektir. Genel olarak buzlanmanın zararını hertaraf 
etmek için alınabilecek tedbirler şunlardır: 

6.1. - Çevresel sıcaklıkla teması azaltacak 
tedbirler 

6.2. - Meydana gelen ilk buz tabakalarını me
kanik olarak temizlemek 

6.3. - Akarsuyun debisini değiştirerek sür
tünmeleri azaltmak 

6.4. - Özgül ısısı düşük malzemelerin (Demir , 
beton gibi) bulunduğu kritik noktaları 

sun'i olarak ısıtmak 

6.5. - lzgaraların memba tarafında su ·içinde 
hava ıkabarcıkları meydana getirmek 

6.6. - Suyun donma noktasının kimyasal yol
larla düşürülmesi 

6.7. - Özgül ısısı çok düşük olan malzemeyi 
(demir) daha büyük özgül ısısı olan 

malzeme ile değiştirmek (ahşap). 

6.1. - Çevresel Sıcaklıkla Teması Azaltmak 
için: 

a) Tünel gırış ve çıkışlarında ve yük
leme odası ızgaralı girişinde ba
raka inşa ederek koruyucu bir ha
va tabakası meydana getirmek ve
ya odun talaşı ile izolasyon yapmak. 

b) lzgaraları tamamen su içine batı

rarak demirin hava ile temasını 

kesme k. 

c) lzgaralar, sistemin açık havaya ma
ruz diğer demir ·kısımları ile te· 
masta ise, bu teması ·kesmek. 

d) Akarsu üzerinde sürekli buz örtü
sü meydana geldiği takdirde, su 
katunu düşürerek buz tabakasının 

meydana getireceği izolasyon et
kisinden yararlanmak. 

6.2. - Buz teşekkülü, daha önce işaret edil
diği gibi suyun beton veya demirle temas eden kı

s ımlarında başlayacak ve çevresel sıcaklığa bağlı 

ola.rak ortalara. doğru gelişecektir. Bu gelişmeyi ön
lemek iÇin kenarlarda teşekkül eden ince buz ta
bakalarını mekanik yollarla ıkırarak suya taşıtmak 
ve sistemin dolu savağından . (veya· buz savağın
dan) atmak veya dqğrudan doğruya kanal dı_şına 

atmak. 

6.3. - Kanal üzerinde sürekli buz örtüsü te
şekkül ettiği takdirde ıslak çevre artacağından sür-



tünmeler artar ve debi azalır. Bu azalma mevcut 
şartlara göre % 25 ila % 55 mertebesinde olabi
lir. Azalmayı önlemek üzere buz örtüsü ile suyun 
sürtünmesini ortadan kaldırmak için debi azaltıla

rak su seviyesi düşürülür. Bu durumda (6.1 d) de 
sözü geçen fayda da sağlanmış olur. 

6.4. - ilk buzlanma özgül ısısı çok düşük 
olan demir malzeme ·ile temas eden su yüzünde 
meydana geleceğ.inden , demir ızgaraların yerine 
mümkünse ahşap ~ullanılması uygundur. 

6.5 . - lzgaraların ısıtılması suretiyle ilk buz
lanmanın önlenmesi mümkündür. Böylece ızgara 

önünün buzla tıkanınası bertaraf edilebilir. Ancak 
bu ısıtma, yalnızca ızgaralarla temasta olan suyun 
küçük bir bölgede ısıtılması şeklinde anlaşılmalı 

dır . Böylece ızgaranın sıcaklığı 0° nin bir miktar 
üzerine çıkarılmış olacaktır. Aksi halde çok büyük 
enerjiye ihtiyaç hasıl olacağı aşikardır . 

Isıtma aşağıdaki yollardan biri ile yapılabilir : 

a. - lzgara çubuklarının direkt buharla ısıtıl

ması. 

b. - Eğer civarda mevcut ise, ızgaranın fark
lı sıcaklıkta (daha sıcak) bir su ile yı 

kanması . 

c. - lzgaraları boru şeklinde inşa ederek için
den sıcak su veya yağ geçirmek sure
tiyle ısıtmak. 

d. - lzgara çubuklarına elektrik vererek ısıt

ma: 

6.6. - lzgaraların memba kısmında kompresör· 
den yararlanarak ve delikli bir boru vasıtası ile su 
içinde tabana yakın bölgelerde hava kabarcığı mey
dana getirmek su içinde bir · konveksiyon akımı 

meydana getirir. Böylece aşağıdaki daha ılık su 
tabakaları, yüzeyde donmak üzere bulunan su ta
bakaları ile yer değiştirmiş olur. Bu usul Ameri
ka'da bir çok tesiste başarı ile kullanılmıştır . An
cak bu metot daha ziyade derin su kütlelerinde 
fayda!ı olur. 

6.7. - Su içerısıne herhangi bir tuz katılarak 

donma noktasının o ° C ' ın altına düşürüldüğü ma
lumdur. Bu metot buz mücadelesinde çeşitli yer
lerde kullanılmaktadır (Yollarda buzlanmanın ön
lenmesi , radyatörlerde donma noktasının düşürül

mesi v.b.). Ancak bu yolla bir akarsuda donma 
noktasını düşürmek için çok büyük miktarda tuza 
ihtiyaç vardır (NaCl veya CaCI2) . Mesela donma 
noktasını 1 °C kadar düşürmek için en az % 1 ora
nında tuz katılmalıdır. Bu ise 1 mJ su için 10 kg . 
tuz demektir. Gerek kullanılacak tuz miktarının 

çokluğu gerekse su kalitesinin aşırı tuzlanma ile 
bozulması bu metodun kullanılamayacağını göster
mektedir. 
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SONUÇ: 

Bu yazının hazırlanmasındak·i amaç, Ankara 
şehrine Kurtboğazı barajından açık kanalla içme 
suyu iletilmesini buzlanma olayının ne şekilde et
kileyeceği olduğundan . esas itibariyle açık kanal
daki akış sırasında meydana gelen ısı transferi 
olayı incelenmiş bulunmaktadır . Akış sırasındaki 

ısı transferi nedeniyle · kanalın başlangıcındaki su 
yüzü sıcaklığı yükleme odasına kadar gittikçe azal
maktadır. Buzlanma başlangıcı için su yüzü sıcak

lığının 0° (veya altına) düşmesi gerekir. Yüklenme 
odasında buzlanmanın başlaması için en etken 
faktör suyun barajdan çıkış sıcaklığınının düşük 

değerler ·almasıdır. Barajdan çı·kış sıcaklığı ise, çev
resel sıcaklığın yeteri kadar uzun bir süre O ° C'ın 
altında kalmasına ve göl içinde belirli bir derinliğe 
kadar konveksiyon yolu ile soğuma olmasına bağ

lıdır. Göllerde sıcaklık gradyanının mevcut olduğu 
üst tabaka 30 m kalınlığında kabul edilebilir. Bu 
günkü şartlar altında Kurtboğaz ı barajından ,.., 20 nı 

derinlikten su alındığından çı·kış sıcaklığı çevresel 
sıcaklık değişiminden etkilenmektedir. Ocak ayı 

içinde yapılan ölçümler çıkış suyu sıcaklığının 

2 - 3 °C arasında değiştiğini göstermiştir . 

Akış sırasında ısı transferi nedeniyle meyda
na gelen soğuma K ısı transferi katsayısına, akış 

süresine ve çevresel sıcaklıkla su sıcaklığı arasın

daki farka bağlıdır. 9 ocaktan itibaren yapılan öl
çümlerden yararlanarak, K katsayısı ·için ortalama 
bir değer elde edilmiştir. Bu değer kullanılarak 

ve kanalda suyun kalış süresi gözönüne alınarak 

yükleme odası girişinde ve ·kanalın 20. ve 12. km . 
sinde buzlanma başlangıcı için gerekli çevre sıcak
lığı hesaplanmıştır . Buna göre Çığır Meteoroloji 
istasyonundan gecenin minimum sıcaklıkları 'izlene
rek söz konusu kanalda buzl·anma olayını tahmin 
etmek ve gerekli tedbirleri almak mümkündür. An
kara 'da yıllara göre hava sıcaklığı değişimi incele
nirse ocak ve şubat aylarında buzlanma olayının 

meydana gelebileceği anlaşılmaktadır (Bak. Tab
lo : 3) . 

Buzlanmayı tamamen önlemek mümkün değil 

dir. Çevresel sıcaklık sürekli olarak düşük olduğu 
taktirde tedbirler daha ziyade buzlanmanın normal 
mekanizma dışında sür'atle meydana geldiği kri
tik noktalarda alınabilir . 

Bunlar kısaca , düşük çevresel sıcaklıkla te

ması azaltmak, sun 'i yollarla ısıtmak, özgül ısısı 

yüksek malzeme kullanmak, buzları mekanik yolla 

temizlemek, •hava kabarcıkları meydana getirmek ve 

nihayet sürekli bir buz örtüsü teşekkül ederse de

biyi azaltarak suyun alttan akışını sağlamak şeklinde 

özetlenebilir. 
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TABLO: 3 

ANKARA'DA - s•c ve -10°C DEN DAHA SOÖUK 
GÜNLERiN SAYISI 

-s·c ve - 10°C ve - s•c ve - 10°C ve 
Tarih Aylar daha daha Tarih Aylar daha daha 

düşük düşük düşük düşük 

1959 Ocak 7 o 1966 Ocak 7 4 
Şubat 28 14 Şubat 1 o 
Aralık 1 o Aralık 5 o 

1960 Ocak 8 o 1967 Ocak 15 4 
Şubat 15 6 Şubat 20 6 
Aralı.k o o Aralık 4 1 

1961 Ocak 11 6 1968 Ocak 18 4 
Şubat 5 2 Şubat 3 
Aralık 4 2 Aralılk o o 

1963 Ocak 7 2 1969 Ocak 9 5 
Şubat o o Şubat 7 1 
Aralık 6 o Aralık o o 

1964 Ocak 29 9 1970 Ocak o o 
Şubat 10 6 Şubat 1 o 
Aralık o o Aralık 10 1 

YARARLANILAN YAYlNLAR 

1 - M. Mikheyev Fundamentals of heat transfer 
1968. 

2 - Obert and Young Thermodynamics and heat 
transfer 1962. 

3 - Bruce and Clark Introduction to Hydromete· 
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PlNAR KAlKILI AKARSULARIN CEViRME 
SANTRALLARINA DERLENMESi 

ÖZET 

Yazanlar: 

ünal özlş * 
Nejat KELOOLU ** 

Türkiye'nin Akdeniz kıyılarından dökülen akarsularının pek çoğunda karslik 
pınar sularının önemli katkısı bulunmaktadır. Pınar akınılarının serisel bağınılı-

1ığının, bu tür akarsuların veriminin tayininde stokastik hidroloji usullerinin uy
gulanmasına etkisi araştırılmıştır. 

İlk olarak pınarın akarsuya karıştığı kesimin hem menıbaında, hem de man
sabmda akım rasat istasyonu bulunması halindeki stokastik bağıntılar Yukarı 

Eşençay örneğinde incelenmiştir. 

Bu tür akarsuların hidroelektrik potansiyelinden genellikle çevirme santral
!an vasıtasiyle yararlanılabildiğinden, su alma yerlerinde akını sürek eğrilerini 

verecek günlük akım serilerine ihtiyaç olmaktadır. 

Örnekte iki akım rasat istasyonu arasında kalan bir kesimde, gerek ortalama 
;uZaklıkta ve gerekse tipik kurak biı' yılda günlük akımların uygun bir şekilde 

!ahmin edilebileceği görülmüştür. 

1. GiRiŞ 

1.1. Akarsu Verimine Pınarların Etkisi: 

Pınarlar, zemine sızan suların buharlaşma ve 
terleme kayıpları dışındaki kısmının, yer altında 

ötetenerek yeniden yüzeye çıkmasıyla oluşurlar. 

Yeraltındaki bu öteleme, pınar verimlerinin yü
zeysel suların verimine kıyasla zaman içinde da
ha az değişmesini sağlamaktadır . Dolayısıyla, pı

nar katkısının önem taşıdığı akarsuların su ve su 
kuweti potansiyelinin geliştirilmesinde mevsimlik 
biriktirme ihtiyacı daha az olmaktadır. 

Akarsu havzalarının pek çoğunda pınarlar bu
lunmakta birlikte, pınar verimlerinin yüzeysel su
ların verimine oranı Türıkiye'nin Akdeniz'e dökü
len sularındaki mertebeye ender . olarak ulaşabil

mektedir. Filhakika, Manavgat'ın suyunun % 80 
mertebesindeki kısmı, kendi yağış alanından bek
lenen yüzeysel akışın dışındaki sulardan oluşmak

tadır. 

• Doç. Dr. - Ing. Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri !Fakültesi 
inş . Müh . DSI. 2. Bölge Müdürlüğü 

Bir taraftan yağış alanı çok büyük olmayan 

akarsularda büyük verimli pınarların mevsimlik bi

riktirme ihtiyacını azaltıcı etkisi, diğer taraftan kars

Nk arazide hazne ·geçirimsizliğini yeterince sağ-
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lama güçlüğü, bu akarsuların hidroelektrik potansi
yelinden baraj santralları yerine çevirme santralları 

yerine çevirme santralları vasıtasıyla yararlanılma

sını çekici kılmaktadır. 

Batı Akdeniz havzasında , Eşençay üzerinde ku
rulması tasarlanan (1) Örenköy çevirme santralı
nın planlama çalışmasında (2); Eşençay'a .karışan 

pınarların membaında bulunan Kavakltdere ve 
mansabında bulunan Örenköy akım rasat istasyon
larından yararlanarak, arada Kızılbel kesimindeki 
bağlama yerinde günlük akımların tahmini ihtiyacı 

doğmuştur . 

1.2. Akımların serisel bağımlılığı 

Hidrolojik unsurlardan günlük akımlar belirli 
serisel bağımlılık göstermektedir (3,4) . Yağış ala
nında ötelenen yüzeysel akışın serisel bağımlılığa 

etkisi, kar erimes·i, yeraltısuyundan sızma ve pınar 

sularının karışmasıyla daha ·kuvvetle hissedilmek
tedir. 

istatistik matematiği açısından günlük akımlar
daki bu kuvvetli serisel bağımlılık, belli sayıda 

gözlemlerden oluşan bir dizinin; gerçekten çok 
daha az sayıda, fakat rastgele nitelikte gözlemler
den oluşan bir d;zinin vereceği bilgiye tekabül e
deceği anlamını taşır . Her bir diziyi oluşturan, göz
lemleri arasınt:la serisel bağımlılık bulunan riki 
far.klı dizi arasındaki bağıntı korrelasyonla araştı

rıldığında, bulunan sonuçların anlamlılığını, gözlem 
sayısını serisel bağımlılığa göre küçülterek tahkik 
etmek gerekir. 

Ancak, bir yıllık diziyi oluşturan 365 adet se
risel bağımı günlük akım gözleminin sayısı 50 · 60 
adet rastgele gözleme tekabül ·edecek şekilde kü
çültülse dahi, deterministik açıdan anlamlı bağıntı

lar, stokastik açıdan da anlamlı ·kalmaktadır. 

2. UYGULANAN YÖNTEM : 

2.1. Yararlanılabilecek Veriler : 

Pınarların akarsuya .karıştığı bölgenin memba 
kesiminde 547 Km2 yağış alanına sahip Kavaklıdere 
ve mansap kesiminde ise 807 K2. yağış alanına sa
hip Örenköy akım rast •istasyonları vardır. Kavak
lıdere'nin 1957 su yılından (5). Örenköy'ün ise 1961 
su yılından (6), itibaren günlük akımları değerlen

dirilmiş durumdadır . 

Planlama raporu (2) çercevesinde, Örenköy 
hidroelektrik çevirme santralının tipik kurak bir yıl 

ile ortalama sıcaklıkta bir yılda üreteceği enerji· 
nin akım sürek eğrileri yardımıyla tayini gerekti
ğinden, Eşençay'ın akışlılık katsayıları incelenerek, 
1967 yılının takriben ortalama sulaklıkta bir yıl 

kabul edilebileceği, yirmi yılda bir tekerrürü muhte-

mel kuraklığın akışıklık katsayısının 0,57, tipik ku
rak bir yıl olarak alınan 1964 yılının •ise 0,52 olduğu 
görülmüştür (7). 

Santralın su alma yapısını teşkil eden Kızılbel 

bağlamasının yağış alanının 760 Km2. olduğu ha
rita üzerinden ölçülmüştür. Kavakhclere ile Ören
köy arasındaki pınar sularının takriben yarısının 

bağlama yerinden önce akarsuya karıştığı gerek 
yerinde incelemeler, gerekse önceki çalışmalara (1) 
dayanarak kabul edilmiştir. Fethiye çevirme sant
ralına su alan Örenköy bağlaması ise Örenköy 
akım rasat istasyonuna ıkarlar akarsuya karışan 

pınar sularının rtümünü derieyebilecek konumda
dır . 

Kızılbel ve Örenköy yağış alanları üzerinde 
yıllık ortalama yağışın takriben aynı olduğu eş 

yağış haritası yardımıyla saptanmıştır. 

Şekil : 1 'de Eşençay havzası ve üzerindeki 
nkım rasat istasyonları gösterilmiştir. 

2.2. Rasat istasyonlarında Gözlenen Akımla· 
ların Korrelasyonu : 

Pınar sularının karıştığı kesimin memba ve 
mansabındaki iki rasat Istasyonunun akımları ara· 
sındaki bağıntı, Qv mansaptaki ve Ox membadaki 
istasyonun akımları 0

0 
pınarlarının ortalama ve

rimi, A0
0 

pınar veriminde kuraklık dolayısıyle ted
rici azalma veya sulaklık dolayısıyle tedricl artma 
olduğuna göre, aşağıdaki biçimde gösterilebilir. 

·Ov== OP ± AOP+b. Ox 

Alışılagelen bir doğrusal korrelasyonda tay1n edi
len bağıntı, 

Oy== a + b.Ox 

olduğuna göre sonuç, 

a==OP±AOP 

şeklini almaktadır. 

2.3. Serisel Bağımlılığın Korrelasyonun An· 
lamlılığına Etkisi : 

Korrelasyon gibi istatistik Ihtimal hesapları· 

nın uygulanmasında, ele alınan dizilerde birbirini 
toıkip eden değerler arasında serisel bağıntının 

olmaması gerekir. Böyle bir bağımlılığın varlığı 

halinde, fiili gözlem sayısı yerine etkili gözlem 
sayısını dikkate almak gerekir (8). 

Korrelasyon sonucunda bulunan bağıntının an
lamlılık derecesini, ·korrelasyon •katsayısının stan
dart sapmasının dört mislinin ıkorrelasyon ·katsa
yısından çıkarılması ile sonucun işaretinin bulun-
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Eşençayı havzası hidroloji haritası 

ması, veya bir Fischer transformasyonu, veya çe
virme katsayısının Student (t) dağılımına göre 
tahkiki ile saptamak mümkündür (9) . 

2.4. Akışlılık Katsayılarının Değişmesi : 

Ortalama sulaklıkta bir yılda ~OP== O kabulü 
ile 0 P== a

0
; tipik kurak bir yılda ise OP-~OP ==ak 

olduğuna göre, söz konusu kurak yılda pınar su
larının akışlılık -katsayısı, 

A== p 

, 
~olarak tanımlanabilir . 
ao 

Yüzeysel akım o, ve değişikliği ~0, dikkate 
alındığında, akarsuyun ortalama akımı : 

0 0 = 0 P+ 0 , 

tipik kurak yıldaki akımı : 

Ok== OP-~OP+0,-~0. 
ve akışlılık katsayısı : 

ok 
A == -- olmaktadır . 

Q o 

Buna göre kuraklığın yüzeysel aı<ıma etkisini belir
tecek akışlılık katsayısı ise: 

A, 
A.00 - 0 P.AP 

o. 
bağ ıntısından hesaplanabilir. 

3. HESAP SONUÇLARI : 

3.1. Ortalama Sulaklı'ktaki Yılda Akımların 

Korrelasyonu : 

Eşençay'da yaklaşık olarak ortalama sulaklıkta 
bir yılın akım durumunu temsil ettiği kabul edilen 
1967 yılında, Kavaklıdere ve Örenköy günlük akım
larının (m3fSn) korrelasyonu, aşağıdaki çevirme 
denklemini vermiştir. 

Q ÖR== 12,1 + 1,84. QKV 
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Bu bağıntının korralasyon katsayısı ryx= 0,96; Ka
vaklıdere günlük akımlarının serisel 'korrelasyon 
katsayısı r, =0,86; Örenköy günlük akımlarının se
risel korralasyon katsayısı rv= 0,83 olarak bulun
muştur. 

Bu değerlerden hareketle, 365 fiili gözleme 
karş ı etkili gözlem sayısı 62 ve korralasyon katsa
yısının standart sapması S,= 0,01; dolayısıyle 

rv, - 4 Sr = 0,92 » 0 olduğu görülmüştür. 

Fischer transformasyonunda Z/ S,= 15, Student tes
tinde t = 26,7 ·gibi çok kuvvetli anlamlılık belirten 
d eğerler elde edilmiştir . 

Bu durumda Örenköy'de 0
0
= 20,0 mJ/sn. oldu

ğuna göre (7), 0
0
= 12,1 mJ/sn. ve 0

5
= 7,9 mJ/sn. 

mertebesinde bulunmakta; pınar ·katkısı dışında k i 

birim akışı verimi 7,9/ 807 = 9,8 lt/ sn . . km2 ile kı

yasland ığında birim yüzeysel akış veriminin man
saba doğru arttığı görülmektedir. 

3.2. Tipik Kurak Yılda Akımların Korrelasyonu : 

Eşençay'da yirmi yılda bir tekerrürü muhtemel 
kuraklıkta akışlılık ·katsayısı 0,57, 1964 su yılının 

0,52 olduğundan (7), tipik kurak bir yıl olarak se
çilen 1964 de, Kavaklidere ve Örenköy günlük akım
larının korrelasyonu aşağıdaki gibi bir çevirme 
denklemi vermiştir. 

OÖR=9,5+1.56.0 KV 

Bu bağıntının korralasyon katsayısı rvx= 0,86; 
Kavaklıdere günlük akımlarının serisel korrelasyon 
katsayısı r, =0,89 ; Örenköy günlük akımlarının se
risel korralasyon katsayısı rv= 0,85 olarai< bulun
muştur. 

Bu değerlerden hareketle 366 fiili gözleme kar
şı etkili gözlem sayısının 51 ve korrelasyon .katsa
yısının standart saptamasının Sr=0,044; dolayısıyle 
rv,- 4 S,=0,70 » 0 olduğu görülmüştür . 

Fischer transformasyonunda Z/ S, = 9,0, Student tes
tinde t = 12 gibi çok 'kuvvetli anlamlılık belirten de
ğerler elde edilmiştir. 

Bu durumda, Örenköyde 0
0
-6.0

0
= 9,5 mJ/sn. 

kabul edildiği takdirde 0
0
= 12,1 m3jsn olduğundan 

A0
0
= 2,6 m3jsn. etmekte; tipik kurak bir yılda pı 

nar verimlerinin ortalamadan takriben % 20 oranın

da azalma göstereceği sonucuna varılmaktadır. 

3.3. Akışlılık Katsayıları : 

Örenköy'ün 1964 su yılındaki ortalama akımı 
11,9 m3j sn, ortalama sulaklıkta olduğu .kabul edilen 
1967 su yılındaki ortalama akımı 20,7 m3jsn. (6), 
uzun sürede muhtemel ortalama akımı 20,0 m3jsn. 
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olduğundan Örenköy akımlarının 1967 yılına ·kıyas
la 1964 deki akışlılık katsayısı 11 ,9/ 20,7 = 0,58 de
ğerin i almaktadır. 

Örenköy'ün yalnız pınar akımlarının 1964'deki 
ı.ık ı ş lılık katsayısının 9,5/1 2,1 =0,79 olduğu hesaba 
katı lırsa pınar akımlarının dışında .kalan kısmın 

akışl ılı k katsayısı (0,58.20,7- 0,79.12 ,1) / (20,7 -12,1) 
=0,29 değ eri ne düşmektedir. 

Bu sonuç, akışın esas kaynağının mevsimlik 
yağışlar olduğu kuzeybatı Türkiye'deki akarsu hav
za ları nda yirmi yılda bir tekerrürü muhtemel ku
raklığa tekabül eden akışlılık katsayılarının merte
besinde bulunmaktadır (7). 

3.4. Ara Kesimde Günlük Akımların Tayini : 

Kavaklidere ve Örenköy rasat istasyonları ara
sında kalan bir •i• kesiminde, herhangi bir • n• 
yılındak i akımları (O;l aşağıdaki genel bağıntıdan 

tahmin etmek mümkün olmaktadır. 

~_lı_ O;= C. an+bn. OKv · 
AÖR hÖR 

Bu bağıntıda a" ve b
0

, n yılındaki Kavaklıdere ve 
Örenköy akımlarının , doğrusal ·korrelasyonu sonu
cunda bulunan değerleri, A yağış alanlarını ve h 
bu alanlar üzerindeki yıllık ortalama yağışları ta
nımlamaktadır . 

Pınar katkısının hiç bulunmadığı kesimlerde 
C=O; bütün pınarlar akarsuya ·kavuştuktan sonraki 
kesimlerde C= 1; bir kısmının katkısı olan kesim
lerde O< C < 1 alınması uygundur. Örenköy sant
ral ına suyun çevrildiği Kızılbel su alma yerinde 
C= 0,5 alınmı ştı r . 

Ortalama sulaklıkta bir yılı temsil eden 1967 
ve tipik kurak bir yılı temsil eden 1964 su yılların

da Kavaklıdere, Kızılbel ve Örenköydeki akım sü
rek eğrileri Şekil : 2 ve Şekil : 3'de verilmiştir . 

4. SONUÇLARlN iRDELENMESi : 

Pınar akımlarının serisel bağımlılığının yü
zeysel akımlardan fazla olması beklenir. Ancak 
Kavaklidere ve Örenköy'ün gerek 1964 ve gerekse 
1967 günlük akımlarının serisel korrelasyonu so
nuçları (1964 de rKv=0,89; röR=0,85; 1967 de 
rKv=0,86;; röR=0,83). pınar katkısının membaında 

kalan Kavaklıdere'deki serisel bağımlılığın çok az 
dahi olsa pınarların mansabındaki Örenköyden da
ha fazla olduğunu göstermiştir. 

Her iki akım dizisindeki kuvvetli serisel ba
ğımlılığa rağmen, aralarında korrelasyonla tayin 
ed ilen çevirme bağıntısı yüksek derecede anlam 
taşımaktadır. 
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Bu bağıntıdan hareketle, pınar akımlarının ve 
yüzeysel akımların belli kuraklık 'koşullarına göre 
akışlılığının değişmesi tayin edilebildiği gibi ; iki 

istasyon arasında kalan bir kesimdeki günlük akım
ları uy.gun biçimde tahmin etmek de mümkün ol
maktadır. 
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KAPLAMAll KANALLARDA EN UYGUN HiDROLiK KESIT 
PROBLEMiNiN UYGULAMA YÖNÜNDEN iNCELENMESi 

GiR i Ş 

Açık kanallarda • en uygun hidrol ik kesit» de-
yimi, debi, pürüzlülük ve eğim verildiği zaman akı -

ma en az direnç gösterecek kesit şeklinin seçi lme-
sini ifade etmektedir. Bu şartı sağlayan geometrik 
şeklin yarım daire .olduğu bilinmektedir. Ancak uy
gulamada karşılaşılan çeşitli güçlükler, yarım dai-
re kesit yerine , yamuk enkes itlerin kullanılmasın ı 

zorunlu kılmaktadır . Bu makalede yarım daire ke-
sit ile buna en yakın kesit şekillerinin , kesitin ge
ometrik ve hidrolik karakteristikleri yönünden bir 
karşılaştırm <: sı yapılacak ve bir örni 1< üzerinde uy
gulamaya esas alınaca k kesit şeklin i n seçimine goo 
ışık tutacak sayısal sonuçlar verilecekt ir. Hesap-
larda y su derinliğinin bulunması için Manning for-
mülü kullanılacaktır . 

1.- Muhtelif Enkesit Şekillerine ait Hidrolik 
ve Geometrik Karakteristikler : 

1.1.- Varım Daire Enkesit: 

A = Islak alan 
P= lslak çevre 
R = Hidrolik yarıçap 

. 1/ 

1 
B 

'iT 
A=~ yı 

2 

Şekil : 1 

f 

Dr. Y. Müh . , DSi Araştırma Dairesi Baş ka n l ı ğ ı 

(1) 

Yazan : 

Sıtkı SURSALI * 

1.2.- Tabanı Daire Yayı Olan Vamuk Enkesit : 

r y 
R =~=-

2 2 

Cotg a= m 

B= 2 r v 1 + m2 

A = r2 (a+ m) 

P= 2 r (a+ml 

Şekil: 2 

(2) 

A B 
m = Cotg a'nın muhtelif değerler i iç in ve 

rı 

değerleri Tablo : 1'de verilmiştir : 

(2) formüllerinde a radyan cinsinden alınacaktır . 

TABLO: 1 

A B 
m - -

--- r2 r 

0.5 1.61 2.24 
1.0 1.79 2.82 
1.5 2.09 3.60 
2.0 2.46 4.47 
2.5 2.88 5.38 
3.0 3.32 6.32 
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1.3.- Yarım Altıgen Kesit : 

B= 2 b=2.31 y 

b = 1.155 y=s 

A=1.732 yı 

P= 3.464 y 

R= _]__ 
2 

Şekil: 3 

1.4.- Simetrik Yamuk Kesit : 

B= b+2 my 

s= y v' 1 + mı 

A 
b= - - my 

y 

A = (b+my) y 

P= b+ 2y v' 1 + mı 

A 
R= -

p 

Şekil: 4 

(3) 

(4) 

2.- Hidrolik Bakımdan En Uygun Kesit : 

2.1. Yarım daire, ayn ı alana sahip bütün diğer 

kesit şekilleri içinde min . ıslak çevreye 
sahip olduğundan akıma min. direnç gös
teren şekildir. Bu bakımdan bütün diğer 

kesit şekilleri içinde en uygun hidrolik 
kesittir. Yarım dairenin hidrolik yarıçapı 

R= _]__ dir. 
2 

2.2. Tabanı daire yayı olan yamuk kesit (1.2) 

R = _]__ olduğundem en uygun hidrolik ke-
2 

sit şeklidir; yani sahip olduğu alana göre 
ıslak çevresi min . dur. 

2.3. Yamuk kesitlerde kesit şekli genel olarak 
y ve m'·in fonksiyonudur. Aynı şekilde ıs

lak çevrede y ve m'in forlksiyonu olduğun
d<ın min P'yi bulmak için : 

P=f (y, m) 

ap a p 
- - = 0 ve --= 0 şrırtlarından : 
ay cı m 

P=4 y v' 1 +mı- 2 my 

m= 
v' 3 

3 
veya a= 60° 

(5) 

bulunur. m'in bu değeri P ifadesinde yeri
ne konulursa P= 3b olduğu görülür. Yuka
rıdaki şartlar en uygun yamuk kesitin bir 
yarım altıgen olduğunu göstermektedir. 
P.ncak şev açısının 60° alınması zorunluğu, 
pratikte yarım altıgen kesitin kullanılma

sını güçleştirmektedir. Bu nedenle, veri
len bir m şev değeri için en uygun kesit 
hesaplanmal ıdır. 

2.4. Herhangi bir m değeri için en uygun kesit 
dP 

formülleri - = 0 yazarak bulunur ve m'in 
dy 

fonksiyonu olarak hesap yapılmasına ·imkan 
verir. Bu formüller aşağıda özetlenmiştir : 

b --
-=2 h / 1+ mL mJ 
y 

B --
-=2 v' 1 + mı 
y 

A - -
- =2 v' 1 + mı- m 
yı 

P -- 2A 
-=2 (2 v' 1 + mı- mı =--
y yı 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 



Kesit karakteristiklerinin hesaplanabilmesi •için 
en uygun kesitin y su derinliğinin bilinmesi gerekir. 
Verilen O, n, j değerleri için y aşağıdaki formülden 
hesaplanır : 

(10) 

Uzun hesaplardan kurtulmak iç in bu formül abak 
şeklinde verilmiştir (1) , (2) . 

Abak veya formülden bulunan y değeri ile en 
uygun kesitin karakteristikleri (6), (7) , (8), (9) 
formüllerinden hesaplanır. 

3.- Verilen O, n, J Değerleri için Kesit Şekli 
Seçilmesinin Bir Örnekle incelenmesi : 

ispanya'da inşa edilen bir iletim kanalı, yarım 
daire kesitin sağladığı ekonomi gözönünde tutula
rak, dairesel kesit şeklinde inşa edilmiştir. World 
Construction dergisinde çıkan bir makalede, bu 
konuda bilgi verilmekte ve dairesel kesitle , yamuk 
kesit karşılaştırılmaktadır (3). 

Muhtelif en uygun kesit şekillerini bu örnekte 
karşılaştırmak konunun daha iyi anlaşılması bakı

m.ndan faydalı görülmektedir; karşılaştırılan dai
resel enkesit ile yamuk kesitin karakteristikleri 
aşağıda verilmiştir : 

En kesit 
Şekli 

Yamuk 

Dairesel 

B 
(m) 

14.32 

9.73 

Hesaplarda esas alın a n ver iler : 

0=50 m3/sn 

n= 0.014 

j = 0.0002 

m= 1.5 

A 
(m2) 

32.04 

30.00 

p 

(m) 

16.49 

14.10 

3.1. Karşılaştırmaya Esas Alınan Vamuk Kesi
tc b ve y'r.in Hesabı : 

B= b +2 my 

A = (b + my) y 

denklemlerinden : 

ıııy2- By + A = O 

y= 3.58 

b= 3.58 

bulunur. 

(4)" 

ve 
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Karşılaştırmaya esas alınan kesit (Şekil : 5) 

b 
- = 1 alınarak bulunmuştur. 
y 

K= 

A 
R= - = 1.9430 

p 

A = 32.04 m2 

P= 16.49 m 

t .3.:58 ı. 
ı 

Şekil: 5 

3.2. Verileniere Göre Vıımuk Kesitin En Uy
gun Kesit Olarak Hesabı : 

(9) denkleminden veya abaktan : 

y= 3.885 m bulunur. 

Cu değer (6) , (7). (8) , (9] denklemlerine ko· 
mıl a rak en uygun kesit hesaplanır: 

m= 1.5 

b= 2y (t - m) 

B= 2yt 

A = y2 (2 t - ml 

y 
R=A/P= -

2 

t =v 1 + m2 = 1.8028 

= 2.353 m 

= 14.001 m 

= 31 .780 m2 

1.9424 m bulunur. 

3.3 Varım Altıgen Kesit Hesabı (a= so•; 
m = 0.577) : 

Verilen O, n. j ye göre ( 1 O) denkleminden ve
y::ı abaktan m = 0.577 için y = 4.182 m bulunur. 

(3) denklemlerinden : 

b= s= 1.155 y 

B= 2.31 y 

A = 1.732 y2 

P= 3.464 y 

R =ı__= 2 .091 m 
2 

4.830 m 

9.660 m 
= 30.291 m2 

= 14.486 m 

bulunur. 
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3.4. Yarım Daire Kesit Hesabı : 

y= r olduğuna göre yarım daire kesitte su de
rinli~i : 

( 
20n ) 3/ B 

Y=21/4 ~ 
r.v'J 

(11) 

formülü ile bulunur; verilen O, n, j için y=r=4.334 m 

hesaplanmıştır . 

Buna göre (1) formüllerinden : 

B=2y = 8.668m 

'ii 
A= - yı = 29.505 m2 

2 

P=7iY = 13.616 m 

R= 
y 

2 
= · 2.167-m bulunur. 

3.5. Tabanı Daire Yayı Olan Yamuk En Kesit 
Hesabı: 

y su derinliği aşağıdaki formülle belirli
dir (Bak. Şekil : 2) : 

y=r=21 /4 [ O n ] 3/ S 

(a+ml v'J 
(12) 

m=1.5 için 

olduğundan (12) formülünde a=0,5879 rad . alına

caktır. 

Buna göre: 

y=3.898 m 

ve (2) formüllerinden : 

B=2 rv' 1 +mı 

A=rı (a+m) 

P=2r (a+ml 

R= 
2 

=14.055 m 

= 31.724 m2 

= 16 . .e77 m 

= 1.949 ın . bulunur. 

b 
3.6. - = 1 olan ·ya muk kesitin en uygun kesi

y 

b 

y 

tin su derinliği cinsinden hesabı : 

=K olan .kesite ait olan değerleri x endisi 

ile, en uygun kesitin değerlerini endissiz olarak 

gösterirsek : 

40 

On 
-- = AR 2/3 v'J X X 

On --= = J\R2/ 3 
v'J 

yazılabilir . 

Sağ tarafları eşit yazarsak : 

A. R/ 13= AR2/3 

(13 a) 

(13 b) 

(14) 

(4) denklemlerinden A ve P, K cinsinden bulu
nursa : 

Ax= (K + m) Y/ 

P.= (K + 2t) Y, 

(t = v 1 +mı konulmuştur . ) 

(8) ve (9) denklemleri ise : 

A= (2t-m) yı 

P=2 (2t-m) y 

(15) 

(8) 

(9) 

olduğundan, (8). (9) ve (15) deki değerler (14) de 

b. 
yerine konularak - =K olan kesitin y su derin· 

Yx 
liği elde olunur. En uygun kesit halinde (bak : 3.2) 
K oranının : 

b 2.353 
K=- = --=0.6057 olduğu unutulmamalı -

Y 3.885 
dır. Genel olarak, en uygun kesit halinde : 

K= 2 (t-m) (6 a) 

formülü ile verilmiştir ve m'e bağlı olarak K değe
ri belirlidir. K bu belirli değerden farklı alındığı 

takdirde, yukarıda işaret edilen Yx su derinliği : 

.'!.!__=[ K+2t ] 1~4 [2t·m] 318 
y 2 (K+ml K+m 

(16) 

formülü ile bulunabilir. Burada m= 1,5 ve K= 1 ko· 
nulursa 

Yx= 0.91859 y bulunurki 

y=3.885 m olduğundan (bak: 3.2) 

Y. =0.91859 x 3.885=3.569 m bulunur. 

b 
- = 1 olan kesitin Yx su derinliği (13 a) ve 
y 

( 15) formülleri kullanılarak doğrudan doğruya da 
bulunabilir. En uygun kesitin su . derinllğl.nlıı abak· 
tan bulunduğu kabul edilirse (16) formülünden de 
Yx• y cinsinden bulunmaktadır. Büylece en uygun 

b 
kesitle - = K olan kes .tin karşılaştrılmasını yap-

y 
mak mümkün olmaktadır. Yx bulunduktan sonra 
kesit karakteristikleri (4) veya (15) formüllerinden 
hesaolanır : 



A, = (K + ml Y/ = 31 .845 m2 

P,= (K + 2t) Y, = 16.437 m 

K= 1 için b, =Y, = 3.569 m 

B=b.+2m yx = 14.276m 

A = A/ P = 1.937 m 

Bulunan sonLOçlar Tablo : 2 de özetlenm işti r . 
Q 

7ablo : 2'ye ayrıca V= - değerleri de ·ilave edil
A 

miştir. 

Tablo : 2'de ka rşılaştırd a n en kesitl er Şekil : 6 
da görülmektedir. 

4.- Bulunan Sonuçların Karşılaştırılması : 

b 
4.1. Mukayese edilen yamuk kesit - = 1 a l ı -

Y 
narak hesaplanmıştır ve 3.6 da hesaplanan 
kesiti n aynıd ı r . Aradaki küçük farklar he
sap hatalarından ileri gelmektedir. Örne
ğ in mukayese edilen kesitin değerleri 

0 = 50.390m3jsn. 3.6 daki kesit ise 
0 = 49,981 m3jsn . geçirmektedir. 

4.2. istimlak 'konusu önemli olduğu takdirde 
en küçük B genişliğini veren kesitler kull a
nılmalıdır . Bunlar sırası ile: 
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Yarım daire 

Yarım altıgen 

Dairesel kesit 

8=8.668 m 

8 = 9.660 m 

8 = 9.73 m 

Diğe r bütün kesitler B;> 14 m vermektedir. 

b 

4.3. Su derinlikleri yönünden karşılaştırma : 

Yarım daire kesit 

Dairesel kesit 

Yarım alt ı gen kes it 

4.334 m 

4.250 m 

4.182 m 

En uygun yaıııuk kes it : 3.885 m 

- = 1 olan ya muk kesit :3.570 m 
y 

4.4. Islak alanların karşılaştırılması : 

Yarım daire kesit 29.505 m2 

Dairesel kesit 30.- • 

Yarım altıgen kes it 30.291 • 

Tabanı dairesel yamuk 
kesit 31 .724 • 

En uy.gun yamuk kesit: 31.780 • 

b/y = 1 olan yamuk 
kesit 31 .845 » 

TABLO: 2 

MUHTHİF EN KESiT ŞEKİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

·;::: 
Qj~ 

-"' c 

' 
c ::ı ~~ 4) 4) 4) E c ~ "' ·- :a "ii 'iii :i ... tn 4) "' 

<IS 
....,-..::; 'ca ~ .~ .;:: ... 4) <IS 4) 4) ö G> 

-o·~~ ca .; ~ ·- ..::ıı::: ........ >-~--- -"''""' -"' ·- "' <IS ın "'·- 4) "' c 'iii C'! 4) ..... ..... 4) ... E 4) M ·~ ll 4l M -c-"'..; ::ı 4l M "'-"' . -"' ~ .e -"' '-" E-"'._.. c :::ı'-" tn-"''-" ~:::J~ ll ::ı 

-"' ;::: c ;::: nı E >- nı E E <IS nı ..c <IS ::ı -"' 111 '" ... > <IS 
..c J >->-<IS > 111 >- ::ı >-

-"' t- c 
~ w 

y (m) 4.334 4.25 4.182 3.898 3.885 3.58 3.569 

b (m) - - 4.830 4.324 2.353 3.58 3.569 

B (m) 8.668 9.73 - 9..660 14.055 14.001 14.32 14.276 

A [m2] 29.505 30.00 30.291 31 .724 31 .780 32 .04 · ·-· 3f.845 

p (m) 13.616 14.10 14.486 16.277 16.361 13.49 16.437 

R (m) 2.167 2.127 2.091 1.949 1.942 1.943 1.937 

u (m / sn.) 1.695 1.667 1.651 1.576 1.573 1.573 1.570 

41 



""" 1\.) 

Gl@>i@l 

""! oJ N 
ı<> ın aı 
ı<> N -
<f' <f' <f' 

4. 

Şekil: 6 

CD Yarım daire ktlit 

@ Oalrtlel kesit 

® ' Yan m altıiJen. kesit 

Q=50nhsn 

na 0.014 
J• 0.0002 

® 
® 
® 

Tabanı dairlltl yamuk kesit m= 1.~ 

En uy11un yamuk kesit 

~ = 1 Olan ya muk kesit 

m= 1.~ 

m= 1.5 

@)J@I@ 

ını aı eDI aı O> 
~ ~ ~ 

o 
~ 
.... 
m 
;>< 
z 
;>< 

"' c 
!:; 
m z 

~ 
)> 
:xı .... 

"' .... 
tn 

(/) 

~ 
~ 



4.5. Islak çevrelerin karşılaştırılması : 

b 

Yarım daire kesit 

Dairesel kesit 

Yarım altıgen kesit 

Tabanı dairesel ya
muk kesit 

13.616 m 

14.100 » 

14.486 » 

16.277 » 

En uygun yamuk kesit : 16.361 • 

- = 1 olan yamuk kesit: 16.437 • 
y 

Yapılan karşılaştırmalarda, kazı hacmini etkileyen 
ısl ak alan değerlerinin yarım daire kesite nazaran 

b 
% 7.93'e kadar arttığı görülmektedir; yani - = 1 

y 
ol an yamuk kesitin alanı, yarım daire kesit alanın

da % 7.93 fazladır . Bu artış değerleri : 

Islak çevre için 

Su derinlikleri için 

Su yüzü genişlikleri için 
olmaktadır. 

% 20.7 

%21.4 

% 64:7 
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5. S O N UÇ : 

Verilen O, n, J için kanal en kesiti hesaplanır

ken ·istimlak, kazı , derinlik zamları ve kaplama 
masrafları gözönünde tutulınalı ve zemin cinsine 
veya kaplama tipine göre uyulması gereken şev 

değeri de gözönüne alınarak enkesit seçimi yapıl

malıdır. inşa edilecek ·kanalların toplam boyu çok 
büyükse, istimlak bedelinin büyük olduğu hallerde 
yamuk en kesit kullanmamak çareleri aranmalıdır. Bu 
çare, kaplamalı kanallarda, özel olarak geliştiril 

miş kazı ve kaplama makinelerinden yararlanarak 
dairesel kesit kullanmak şeklinde özetlenebilir. is
timlak bedelinin önemli olmadığı kanallarda m= 1.5 

b 
için en uygun yamuk kesit veya - = 1 olan ya-

y 
muk kesit kullanılabilir. Tabanı dairesel yamuk ke
sitin büyük bir avantaj sağlamadığı görülmektedir. 
Büyük projelerde, tekniğin zorunlu kıldığı şartları 

gözönünde tutarak, mevcut . fiyatlarla muhtelif en 
kesitierin maliyetini karşılaştırmak, seçilecek en 
kesit tipinin saptanması ıçm en uygun yol olacak-

b 
tır . Muhtelif m değerleri için - oranının nasıl se· 

y 
ç ileceği ayrı bir makalede incelenecektir. 
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KlSMi PENETRASYONLU KUYULARDA RANDlMAN 

ÖZET 

Yazan : Yaron M. Sternberg 

Çeviren : Ahmet KAYA * 

Kısmı penetrasyoıılu kuyularda total düşümiin tayini için grafik bir metot 
verilmiştir. Bu basitleştirilmiş çözüm daha komplike haldeki çözüm metotları ile 
;ntibak eder ve bu gibi kuyularda randıman değerlerinin tespitinde kullanılabilir. 

GiRiŞ: 

Açılan bir sondaj ·kuyusunda akifer kalınlığının 

sadece bir kısmının teçhiz edilmesinin uygun gö
rülmesi ve akiferin nisbeten kalın olduğu sahalar
da kısmi penetrasyonlu kuyular yaygındır. 1962 
yılında HANTUSH tarafından akifer karakteristik
leri olan Transmissibilite (T) ve depolama katsa
yısı (S) değerleri ile kısmi penetrasyonlu bir son
daj .kuyusu etraf ı nda meydana gelen düşüm dağılı

mını tesbit için bir çözüm verilmiştir. T ve S de
ğerleri boşalım noktasına , akifer kalınlığının 1,5 

katı mesafede inşaa edilen gözlem kuyusu vasıta
s ı yla tesbit edilebilir. Bu makalenin gayesi basınç

lı ı:kiferlerde inşaa edilmiş bulunan kısmi penet
rasyonlu kuyularda randıman ve total düşüm değer
lerini veren basitleştirilmiş bir metodu izah etmek
tir. Makalede kullanılan bazı sembollerin izahı alfa
betik bir sıra ile "Ek- içerisinde verilmiştir. 

DÜŞÜM DEGERLENDiRMESi : 

Sonsuz basınçlı akiferler içerisinde , sabit bo
şalımlı, tam penetrasyonlu bir ·kuyu etrafında mey
dana gelen düşüm dağılımı : 
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Jeo. V. Müh. DSi Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları 

Dalresi Başkanlı ğ ı 

Bu makale Groundwater may- june 1973 ten çevrilmiştir. 

o 
S (r.t) = -- . W (u) 

4r.T 
(1) 

forml.ılü ile bulunur. Burada u< 0,01 olduğu takdir
de formül basitleştirilebilir ve 

O r2S 
S(r,tl = 4 ~T ,. Ln 2,25.T.t 

(2) 

halini alır . Burada, yük kayıpları değerinin aynı 

çaplı, aynı boşalımlı tam penetrasyonlu kuyularda
kine nazaran kısmi penetrasyonlu kuyularda daha 
fazla olması nedeniyle (2) No. lu eşitlik içerisine 
iliive bir düşüm değerinin katılması gerekir ve bu 
takdirde kuyudaki total düşüm değerini veren for
mül; 

halini alır . Burada zaman, akifer karakteristikleri, 
akifer ve kuyunun boyutları r w kuyu yarıçapı değer

leri ile S
0

, kısmi penetrasyon şartlarından doğan 
ilave düşüm değeri gözönüne alınmıştır. 

(3) numaralı eşitlikte yer alan So değeri 1962 

yılında HANTUSH tarafından verilmiş, 1970 yılında 

ise VISOCKY tarafından sınırlı sayıda parametre
ler için hesap edilmiştir. Bu eşitlik sonsuz bir seri 
formundadır ve bu serinin üslü fonksiyonun enteg-



ralini ihtiva etmesinden dolayı çözümü pek pratik 
değildir. 1958 yılında NISLE tarafından düşüm de
ğeri sp veya basınç düşümü değeri üzerinde du
ruldu daha sonra 1961 de BRONS ve MARTING ta
rafından kısmi penetrasyonlu bir kuyu etrafında 

meydana gelen basınç dağılımının hesabı için bir 
çözüm kullanıldı . Burada BRONS ve MARTING Sp 
değerinin sadece akifer ve kuyunun boyutlarından 

hesııplanabileceğini önerdiler. Bu yazarların başlan

gıçta vermiş oldukları denklem ve varsayımlar 

hernekadar yaklaşık bir yol göstermekte ise de mü
hendisin pratikte ·karşılaşacağı problemierin çözü
mü için tatminkardır. 

Sp (b, h/ r) değerleri BRONS ve MARTING 
tarafından 1961 yılında, SP[b, (h/rw), u] değerleri 

ise VISOCKY tarafından 1970 yılında tayin edile
rek Tablo : 1 'de verilmiştir. Burada b, penetrasyon 
oranını ifade eder ıki bu değer tkuyu derinliğinin h 
akifer kalınlığına bölünmesi ı ile elde edilir. 
u< 10-4 ve h/ r w> 5 değerlerinde her iki formülle 
hesaplanan Sp değerleri arasında bir uyum vardır. 

Pratikte bir pompa testi esnasında genellikle 
u< 10-4 değerine erişilir ve h/ r w< 5 değerinin pra
tikte önemi azdır . 

Yakın zamanda HUISMAN (1972) •Ground 

Water Recovery• adlı kitabında ıkısmi penetrasyon

lu bir ·kuyuda meydana gelebilecek düşümü ifade 

Sp 
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eden penetrasyo.n oranı ve kuyu yarıçapına bağlı 

olarak bir eşitlik verdi. Tablo : (2) de BRONS ve 
MARTING (1961). HANTUSH (1962) ve HUISMAN 
(1972) tarafından hesaplanan sp değerleri karşılaş

tırılmaktadır. BRONS ve MARTING (1961 eşitliğin

den elde edilen neticeler (h/ r wl ve (b) nin küçük 
değerlerinde HANTUSH 'un (1962) büyük değerle

rinde ise HUISMAN ' ın (1972) vermiş olduğu neti
celere yakın düşmektedir . (Şekil : (1) ve (2) de 
(h/ r wl ve b'nin geniş aralıktaki değerleri için sp 
değerlerinin tayinine yarayan grafikler BRONS ve 
MARTING tarafından verilmiştir. 

(3) No. lu eşitlik , geo.metrisi bilinen kuyu ve 
akiferde toplam düşüm ile sp değerlerinin hesabı 
için kullanılabilir . 

6Q 
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Şekil: 2 

KUYU RANDlMANI : 

Kısmi penetrasyo.nlu bir kuyuda randıman, yük 
kayıpları itibare alınmadığı ve SP = O olduğu haldeki 
verimin gerçek verime oranı olarak •ifade edilebilir. 
Randımanın bu şekildeki ifadesi petrol mühendis
I i ği sahasından, üretim oranı veya akış randımanı 

gözönüne alınarak adapte edilmiştir. Sonsuz ba
sınçlı bir akifer içerisinde açılmış bulunan kısmi 
penetrasyo.nlu kuyuda randıman değeri aşağıdaki 

formül ile verilebilir. 

45 
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E (4) 

Burada r. girişim yarıçapı, rw ise kuyu yarıça

pıclır. Aşikar olarak bellidir ki formüle göre tam 

penetrasyon lu bir -kuyuda b = 1 ve SP= O olduğuna 
göre randıman değeri de 1 ,O olur. 

TABLO: 1 

~ 
0.25 0 -50 0 .7!> 

A B A B A B 

100 18 -3 17.54 6 -51 6 .16 2.02 ı.e8 

33 ı 1.93 ı ı. 33 4AO 4.15 

lO 5-'1!> 5.42 2.26 2.04 0.64 0.52 

5 2.97 3-2 1-23 1.20 0.33 0-28 

2 0 -70 1.46 0.33 0.66 

Aşağıda verilen 4 değişik örnek (4) No. lu eşit

liğin kullanılmasına ilişkindir. 

ÖRNEK - 1 

Şekil : 3 a da kısmi penetrasyonlu bir kuyuda 

görüldüğü üzere rw= 0,15m. bh=16,10 m, h=30,5 m 

ve r.=305 m. olup buradan: b = O, 2, h/ rw=200 

v e Şekil : (2) den SP= 13,7 ve E= 0,355 dir. 

-· 11 (ıo de~eri i~in Brons ve Martıng(l961) tarafından 

Sp (~_h_ ),viscocky(l970) tarafındon verilen 
rw 

Sp (b,_h_, u) d~erler"ınin rnukoyesuini gösterir tablo 
rw 

A = Sp(t;ı,-f:-u) 
w 

Tablo: 2 b)~- ve Sp dec;ıerlerinin mukayesesini c;ıöttn tablo 
rw 
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~ 
o . ı 

A B 

1000 

500 
200 
100 

50 

20 
lO 

5 

--· 
41 -14 

34.91 

26.74 

21.69 20.70 

16 .15 ı5.oo 

9.39 8-64 

5. 19 5-16 
2.27 2.87 

A=Sp(b • ...h.... .u) 
rw 

B=Sp(b,lL) 
'w 

C= Sp(b,JL) r---w 

0 .2 

c A B c A 

40.49 20.19 2:> .30 

34 .29 17.-41 17.53 
26.01 13.76 13.86 
19.77 11.53 11.03 ı 1.09 4.79 
14 .1 8.97 8.39 8.31 3.8 3 

5.29 5.70 5,21 4,1;5 2.56 
3.50 3.30 ~88 1.6 7 
1.73 1.92 .91 

Hantush (1962) 

Brons and IIAorting( ı 961l 

Huisman(l972) 

o b 

Şekil : 3 

0 .4 0 .6 

B c. A B c 

800 822 3.52 3.65 
E;97 7;18 3.06 3.19 
5.60 5,81 4.45 2.,58 
4.57 4? 7 2_13 1.99 2.12 

3.56 ~73 1.73 1.5 5 1.66 

~31 2p5 1.1 4 .99 1.05 
1.51 1,3 .74 .65 ·5 9 
-91 .27 -40 .39 .1 9 

c 

n ı::::r!:I50m J. t. 2 5 m 
p_l5.00m f 

ıl: 

'Tl' H jO.tiSm 

IL / 

0 . 8 

A B c 

1.23 1,27 
1.06 1.10 
-83 .87 

72 -66 -69 
.56 ·49 .52 

-36 .30 .29 
. 22 ·19 .12 
. ll .ı o 



ÖRNEK-ll 

Filtre boyu 3,05m. arttınldığı takdirde bh = 9.15 
m. olup SP=8.4 ve E=0,48 dir. 

ÖRNEK- lll ve IV 

Şekil : 3 b de kısmi penetrasyonlu bir kuyu 
da h/ rw=100 b= 0,2 olup SP= 11,03 ve E=0.41 dir. 

Şekil : 3 c de görüldüğü gibi kuyuda total açık
lık 6,1 m. Burada simetri özelliğinden istifade ile 

10 
3,05 m. her akifer diliminde h/ rw= OS den 

h 
- = 20 ve b= 
rw 

S
0
=5,2 ve E= 0,59 

2 
- olup (1) No. lu grafikten 
10 

bulunur. 

Örnek 1, lll. ve IV. ün karşılaştırılmasından 
anlaşılacağı gibi kuyularda filtre boyalarının aynı 
olmasına mukabil randıman değeri aynı değildir. 

Örnek lll. de randıman Örnek l'inkinden % 14. 
IV de ise !'den % 66 fazladır . Bu örnekte kısmi 
penetrasyonlu kuyularda (4) No. lu eşitlik ile 1 ve 
2 No. lu grafikler kullanılmıştır. 
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EK: 

Makalede kullanılan semboller : 

b= Penetrasyon oranı , kuyu derinliğ inin 

akifer ka lınlığına bölümüdür. 

E= Kısmi penetrasyon lu bir kuyuda randı
man 

h=Akifer kalınlığı (m) 

O=Debi (m3/gün) 

r= Pompaj kuyusu na olan mesafe (m) 

r.= Girişim yarıçapı (m) 

S (r1t) =Herhangi bir anda herhangi bir nok
tadaki düşüm (m) 

S., (r w,t) =Herhangi bir anda kuyudaki düşüm (m) 

S= Depolama .katsayısı 

S0 = Kısmi penetrasyondan dolayı meyda
na gelen düşüm faktörü 

t = :ı::man (gün) 

T = Transmissibilite (iletkenlik) 
(m3fgün/ m) 

r2 S 
U= - -

4 Tt 
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MUKAVEMET DEGiŞiMLERiNiN STANDARTLARDA VE 
PRATiKDE DEGERLENDiRiLME ŞEKLi HAKKINDA 

TAVSiYELER 

Bu makalede CEB/ CIB/ FIP / RILEM ta raf ı ndan 
fabrika ve şantiyelerde elde edilen beton mukave
metlerindaki değişiklikleri incelemek üzere kurulan 
üç çalışma grubundan birisinin raporu sunulmakt a
dır . Bu çalışma grubu 5 Avrupa memleket! ·ile Ka
nada, lsrall ve Amerika Birleşik Devletleri üyel e
rinden kurulmuştur . 

Çalışma grubu betonlardaki mukavemet deği 
şikliklerin i n standard sapma cinsinden ifade edil
mesi gerektiğini tavsiye etmektedi r. Raporda stan· 
dart sapma ve karakterist ik mukavemetler arasın. 
da münasebetler verilmekte ve standartlarda kul
lanılmak üzere çeş·i t li durumlarda ortalama hedef 
mukavemetlerin·in minimum değe rl er i için tekiifte 
bulunu lmaktadır. 

1- TAKDiM: 

1966 da 4 beynelmilel organizasyon (CEB, CIB, 
FIB ve RILEM) beton kalitesinin istatistik yoll a kont
rolu üzerinde çalışmak üzere müşte rek bir ko
mite kurmayı ıkabul ettiler. Pari s'te yapılan toplan
tıda bütün problemierin hall i için 3 ayrı çalışma 

grubu kuruldu . 1. Çalışma grubunun konuları şun

lardı : 

1 - Fabrikada veya şantiyede deney numune

lerinden elde edil en beton basınç mukavemet de

ğiş:kliklerinin incel enmesi ve bu konuya aşağıdaki 

hususların nasıl etk i di ğ i ni n tespiti , 
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• i nş . V. Müh., DS i Araştırma Dairesi Başkanlı ğ ı , 

Bu makale • Recommendations for the treatment of the 
variations of Concrete strength In codes of practice • 
Materials and structures No . 34, 1973 den çevri lmi ştir . 

Yazan : D. C. TEYCHENNE 

Çeviren : Ömer Lütfi BAYAZIT'' 

a) i şi n büyük l üğü ve •ihalenin uzunluğu 

b) idare , işçilik ve kullanılan fabrika 

c) Numunelerin yapımı, kürü ve deneyi 

d) Harmanlardaki değişiklikler 

2 - Beton kalitesini devamlı kontrol için ge
rekli metotlar : 

Çal ışm a grubu bütün çalışmalarını daha ziyade 
yukardaki 1. Konu üzerine teksit etti. Z'ra düşünül
düki çeşitli faktörlerin rölatif olarak büyüklükleri 
tespit edilmelidirki bunun beton kalitesinin devam
lı kontrolu içi n gerekl i matotl ara etkisi ortaya çı k

mı ş olsun . 

ll - MALUMAT KAYNAKLARI: 

1968 de ingiliz Bina araştırma Cemiyeti ·Be
tonun Kal ite Kontrolu • (1) isimli 215 No. lu bir 
B i bl i yoğrafya yayınladı ve 1970 de buna bir ek 
ya ptı. Bu kaynaktaki Araştırma • Setonun Şantiye

de Kontrolu •, · Betonun değişebilirliği•, uÇimento 
ve Agrega•, · beton mukavemetlerinin istatistik ana
liz i .. gibi anahtar cümleler a l tında yapılmıştır. Ça
l ı ş ma grubu Kalite kontrol genel başlığı altındaki 

ç eş i tli konu l ar ı 10 ana gruba ayırmış ve her grup
da rastl anan referans sayısını da belirtmiştir . 

Yandaki bibliyografyada başlıca grup IV ve 
VII ye ait çok kıymetl• i bilg·iler olmasına rağmen 

d i ğe r gruplar için fazla malumat yoktur. 

Yukardaki diğer konularl a ilgili malumatlara di
ğer referanslarda rastlanmaktadır. Mesela 1. grup
taki makaleler ka rı ştırma süresinin ve elemanların 
karışım sırasının beton mukavemetini nasıl etki-
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Grup K o n u Referans sayısı 

ı Karıştırma Prosedürü 8 
ll Kür durumları 4 

lll Numunelerin Şekil ve ebadı ve deney metotl a rı 47 
IV Harman Prosedürü 
V Malzeme değişikliği 

VI Şantiye kontrolu 
VII istatistiki Analizler 
VIII Hızlandırılmış deney metotl a rı 

IX Beton karışımla r ın ıslak analizi 
X Standardlar 

diğini göstermektedir. Grup ll ve lll deki maka
lel er beton numunelerinin yapım kür ve deneyleri 
i le numune ebad ve şeklinin standardizasyonunun 
önemini belirtmektedir. Birçok memleketin beton 
deneyleri için kendi milli standardları vardır. Bu 
arada aynı konuda 1SO R. 1920 nun tavsiyeleri bey
nelmilel standardizasyona doğru ilk adımdır. 

Elde edilen mukavemet seviyelerine numune 
şekli ve ebadının etkisini münakaşa eden bir ·kı

sım makale mevcuttur. 

Bibliyoğrafya 1925-1930 seneleri arasında şan
tiye kontrolu sırasında esas ağ ı rlığın harman ya
pıl,şına verildiğini göstermekted ir. 1951 -1955 yıl

ları istatistik teorinin betondaki mu kavemet d eği

şimine tatbikine başlandığı senelerd ir . 1936 · 1960 
yılları arasinda yan i 24 senede beton kontrolunda 
istatistikle ilgili 16 referans makaleye ras tlanırken 

bu rakam sadece 1961 - 1965 arasında 16 ya , 
1966-1969 arasında ise 18 e ulaşmıştır . Bu konu
daki son makalelerde ekdeki referans listesinde 
verilmektedl r. 

Gerek çalışma grubunun üye leri gerekse diğe r 

yazarlar tarafından çalışma grubuna sunulan top
lam 21 makale de referans li stesi nde görülmekte
dir. Bu makaleler incelendiği nde görülürki betonun 
mukavemet değişikliğine sebep olarak t ipi k şanti 

ye şartl a rı altında karışıma giren b i le ş en faktörle-

rinin etkisini tespit eden çalışmalar çok azdır . Bu

na mukabil laboratuvar şartlarındaki çimento mu

kavemeti değişikliği ve betondan numune alma ve 

deney şekli farklarının sonuca etkisi hakk ında ol

dukça gen i ş malümat vardır . Bu malümatlar VI. pa

ragrafta Erntroy (3), Rusch (4) , Rackwitz (5) ve 

diğer bazı yazarların çalışmal arından istifade edi

lerek münakaşa edilmektedir. 

8 
21 
76 
55 

8 
6 
7 

lll - DEGİŞİKLİGİN ÖLÇÜLMESi : 

(Standard sapma yahut değişiklik katsayısı) 

Belli adetdeki beton mukavemetleri arasındaki 
değiş ik li ği ifade etmek için çeşitli yollar vardır . 
Bu ifadede kullanabilmek için en uygun istatistiki 
parametrenin seçimi iç·in de çok çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Bunun tam bir akademik çalışmadan 
ötede yeri vardır. Zira standardda belirtilen muka
vemet ile ortalama hedef mukavemeti arasındaki 

ihtiyat payı bu parametrelerin birisine bağlıdır. 

Genel olarak beton mukavemetler-indeki deği

ş iklikler bir standard sapma veya bir değişiklik 
katsayısı terimlerinden birisiyle ifade edilir. Stan
dart sapma S aşağıd ak i formülden h esaplanır : 

Burada ; 

S= ı/ (X - X) 2 

V ıı-1 

X= Tek bir numune mukavemeti 

(1) 

X= Bütün numunel erin aritmetik ortalama 
mukavemeti 

n= Numune sayısıdır. 

Bazan aşağ ıdak i formülü kullanmak daha uy
gundur. 

V
--- (~X2 ) 
:s (x2) - --n -

n- 1 

(2) 

Deği ş i klik -katsayıs ı V ise şu formülden hesap
l a nır. 

V = 
s 
X 

(3) 
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Burada S beton mukavemeti ile aynı birimde 
de iken V bir orandır. Yahut 100 ile çarpılırsa yüz
de şeklini ·ifade edilir. 

Birçok standartlar betonun projede belirtilen 
belli proje mukavemetinden büyük bir ortalama he
def mukavemetine göre ayarianmasını şart koşar

lar. ihtiyat payı yahut proje üstü faktör şeklinde 
ifade edilen bu terim çeşitli standartlarda farklı 

şekilde kullanılmaktadır . Bazı standartlar ortalama 
hedef mukavemetinin proje mukavemetinin bir fak
törle çarpılarak bulunmasını, bazıları ise proje mu
kı.rJemetine bir miktar ilave edilerek bulunmesını 

şart koşarlar . istatistik terimlerle bunun manası 
birinci metotda beton mukavemet seviyelerine ba
kılmaksızın değişi.klik katsayısının sabit .kaldığı ikin
ci metotda ise yine mukavemet seviyes•ine bakıl

mzksızın standard sapmanın sabit kaldığıdır. Pra
tikte ise bunların manası sabit değişiklik katsa
yısı arasında ihtiyat payının beton mukavemet se
viyesi arttıkça fazlalaşacağı fakat sabit standart 
sapma esasında ise aynı kontrol ve mukavemet se
viyesinde •ihtiyat payının aynı kalacağıdır. 

Şayet bir standart proje mukavemetleri ·ıçın 

büyük fa~kları havi değilse (mesela British 114 nin 
(6) ilk zamanlarında bu değer 210- 31 O Kg/cm2 
arasında idi) hangi parametre kullanılırsa .kullanıl

sın aradaki fark çok •küçük olacaktır. Halbuki bu
günkü modern standartlarda bu fark 100-600 
Kg/cm2 gibi oldukça büyük değerlere ulaşmakta do
layısiyle iki parametrenin ayrı ayrı kullanılması ha
linde bulunacak ·ortalama hedef mukavemeti ve 
karışımın ekonomisi üzerinde büyük etkileri görül
mektedir. Bu şu misaile izah edilebilir. 

CEB/ FIB tavsiyelerindeki (7) proje mukave
meti X, ise ortalama hedef mukavemeN X, şöyle 

bulunacaktır. 

X, = X,+ K.S (4) 

Burada K. müsaade edilen düşük çıkma oranı

na göre bir katsayı olup % 5 için K= 1,64 dir. 

3 No. lu eşitlikten 

S=V. X, 

olduğu bulunduğuna göre 

X,= X,+ K. V X, 

şeklinde yazılabilir. 

(5) 

(4) No.lu eşitlik standart sapmaya bağlı bir 
artı faktör, (5) No. lu eşitlik ise değişiklik katsa
yısına bağlı bir çarpım faktörünü havidir. 
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Mesela şayet proje mukavemeti 200 Kg / cm2 
ve standart sapma 61 Kg/ cm2 olsa (4) No. lu eşit

likten 

X,= 200 + 1 ,64 X 61 = 200+ 100=300 Kgjcm2. 

61 
bulunur. Bu esnada değişiklik katsayısı --=0,203 

300 
yahut % 20,3 olacak çarpım faktörü 

1- KV 

(5) No. lu eşitlikten 

1- 1 ,64X0,203 

1 
= 1,5 ve 

X,= 200X1 ,5 = 300 Kg/ cm2 bulunacaktır. 

Şimdi aynı durumu aynı şantiye fakat farklı bir 
mukavemet seviyesi mesela proje mukavemeti 
400 Kgj cm2 için inceliyelim. 

Standart sapma 61 Kg / cm2 olarak kalırsa ihti
yat payı 61 X 1,64=100 Kg/ cm2 olarak sabit kala
cak. 

X,=400+100=500 Kg/cm2 olacaktır. 

Ş<ıyet değişiklik katsayısı % 20,3 olarak sabit 
kalsa çarpım faktörü yine 1,5 olacağı için 

X,=400 x 1 ,5=600 Kg/cm2 olacaktır. 

Bu durumda aşikardır ki değişiklik katsayısı 

esasına göre hesap yapıldığı takdirde, öbürüne na
z<ıran daha çok çimento gerekecektir. 

Şayet seçilen parametre imalatın fiziki kontro
lunun bir ölçümü ise beton mukavemet seviyesine 
bakılmaksızın bunun sabit kalması lazımdır. Böyle
ce aynı malzemeyi kullanan, harman ve imalat şek
li aynı olan, aynı kontrol elemanlarının idaresinde
ki bir yerde farklı beton mukavemet seviyelerinin 
bir değer üzerinde standart sapma ve değişiklik 

katsayının sabit kalması gerekir. Maalesef şantiye
de bu durumu kapsıyan şartlarda elde çok az done 
vardır. Neville (8) ve Teychenne (9) tarafından 

yapılan laboratuvar çalışmal arında değişiklik katsa
yısının mukavemet seviyesinden bağımsız olduğu 

fakat standart sapmanın seviye ile birl•ikte arttığı 

gösterilmiştir. Gerçi bu çalışmalar laboratuvar şart
larında yapıldığından malzeme ve harmandaki de
ğişiklikler ihmal edilebilir mertebededir. Dolayısıyle 
deneyler ·esasında çeşitli mukavemet seviyelerin
de numune alma ve deney şeklindeki değiş'kliğin 

ölçümlerini göstermektedir. Bu durum normal şan

tiye şartlarında olmayacağından bu sonuçları bütün 
şantiye şartlarına t ı:tbik etmek olanağı yoktur. 

Standart sa ı-ım anın mukavemetin aritmetik or
talamasından bağımsız olduğu bir görüş olarak or
taya atılıyorsa da bu bilhassa düşük mukavemetler 
için doğru değildir. Zira O (sıfır) mukavemet de 
standart sapmada sıfır olmak zorundadır. 1953 yı-
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Newton (11) tarafından gösterilen ortalama Mukavemet- standart sapma bağıntı sı. 

lında Murdock (10) standart sapmanın orijinden 
itibaren belli bir mukavemet seviyesine kadar li
nier olarak arttığını bundc:n sonra ise mukavemete 
bağlı olmaksızın sabit kaldığını işaret etti. Geniş 

bir çal ışma sonucunda Erntroy (3) standart sapma 
ve mukavemet arasındaki ilişkilerin orijinden geçen 
düzgün bir eğri olduğunu ve bunun ortalama muka
vemetin büyük değerlerinde düzgün yatay bir çizgi 
halini aldığını gösterdi. Bu münasebetler Rush (4) 
ve Teychenne (9) ça lı şmalarında da görülmektedir. 
.1\vrupc;da ve Amerikada yapılmış çeşitli çalışmala

rın sonuçları Newlon'un (11) makalesinde bir ara
da Şekil : 1 deki gibi verilmektedir. 

Bu çalışmaların yegane dezavantajı biraz «ta· 
ri hi ., oluşu ve dataların şant·iye şartları tam bilin-

meden sonradan toplanmış olmasıdır. rBöyle olmak

la beraber bu çalışma l ar standart sapmaların bü-

yüklükleri ve bunl arı n mukavemet seviyeleri bağın

tıları hakkında çok faydal ı bilgiler vermektedir. Bu 
bakımdan çalışma grubu şu tavsiyeyi yapabilmek
tedir: 

«Uygun bir süre devam etmiş beton imalatın

da mukavemetteki değişiklikle r standart sapma 
cins·inden ifade edilmelidir. Standart sapma ve ka
rnkteristik mukavemetler (Proje mukavemeti) ara
s ındaki bağ ıntı Ş eki l : 2 de görüldüğü gibi orijin
den belli bir mukavemete kadar (200 Kg/ cm2) lini
er olarak değişken, bu değerden sonra ise sabittir ... 

Şek il : 1 de standart mukavemetler ortalama 
mukavemete göre ·işa retlenmiş olup çeşitli yazar-

ların incelemelerine göre 200 Kg/cm2 ve 350 Kg/ cm2 

arasındaki ortalama mukavemet de sabit hale 

gelmektedir. 
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Şekil : 2 ve 3 de ise standart mukavemetler, 
karakteristik mukavemete (Proje mukaveınetine) 
karşı gösterilmiştir ve bunun 200 Kg/ cm2 değerin· 
den sonra sabit kaldığı teklif edilmektedir. 200 

Kg/cm2 den sonra sabit kaldığı belirtilen standart 
sapmanın büyüklüğü ise şantiye şartlarındaki kont
rola bağlıdır. Şekil : 2 de A hattı kötü kontrol için 
B hattı ise iyi kontrol için kullanılab.lir . Bundan 
sonraki paragrafta incelendiği gibi şanNyelerde ge
nellikle elde edilen standart sapmalar bu iki ekst
rem arasında kalmaktadır. 

IV- STANDART SAPMANIN BÜYÜKLÜÖÜ: 

Birçok yapı betonlarında rastlanılan proje mu
kavemet! 200 Kg/cm2 den büyüktür. Çeşitli yazarlar 
makaleler;nde standart sapma yerine değişiklik kat-
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sayısını kullanmışlardır. Bazı yazarların çalışmala

rından çıkarılan ve standart sapma miktar ve ara
lıklarını özetleyen değerler Tablo: 1 de gösteril
mektedir. 

Her bir yazar tarafından tayin edilmiş stan
dart sapmanın aralıkları ve ortalama değer seviye
leri arasında farklılıklar göze çarpmaktadır. Tablo
dan görülmektedir ki daha düşük standart sapmalar 
Amerikalı ve Kanadalı yazarlar tarafından elde edil
miştir. Bunun daha iyi bir kontroldan mı yoksa Av
rupada kullanılan küp numuneler yerine silmdir nu
muneler kullanılmasından mı •ileni geldiği hakkında 
pek fazla bilgi yoktur. 

Metealt (12), Erntroy (3) nun datalarını kulla

narak farklı standart sapmalar elde edilen şantiye-
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!erin dnğı'ımını göstermek üzere bir çalışma yaptı. 
Tablo: 2 onun bu çalışmasından alınmıştır . 

Normal şnrtlardaki şantiyelerde elde edilmi ş 
standart sapma değerlerin i n CEB/ FIB nin 1970 Ha
ziranında yaptığı tavsiyelerdeki minimum değerler

den oldukça yüksek olduğu hak-kında pek şüphe 

yoktur. Çalışma grubu üyelerine göndenilen soru
lardan alınan cevaplardan anlaşılmaktadır ki. fabri
kada dökülen beton iç in 20 Kg / cm2 ve şantiye be
tonları için 30 Kg/ cm2lik değerler çok düşüktür. 

Bugüne -kadar işin (şantiyenin) cinsi ve beton 
imal şekli v.s. ile mukavemet değişebil.irliliğ•in· i n 

(standart sapma veya değişiklik katsayısı cinsin

den) korrelasyonu için çeşitli çalışmalar yapılmış

tır . Rusch, Seli. ve Rackwitz (13) tarafınd an yapı-

lan anteresan bir çalışmada işlerin bir grubunda 
SO Kg/ cm2 lik ortalama bir standart sapma olduğu 

halde d iğer bir grupda 40 Kg/ cm21ik ortalama bir 
değe re sahip oldu k l a rı gösterilmiştir . Ancak bu 
ça lı şma da da şantiyeden şant:yeye hatta aynı tip iş 

olsa bile Tablo : 2 de son kolonda görüldüğü gibi 
oldukça büyük farkiara rastlanmaktadır. Bununla 
beraber belli bir iş tipi için standart sapma belli 
bir güvenle önceden tahmin edilebilir. 

Ça lışma grubu hazır beton, şantiyede dökülen 
veya hıbrika batonu gibi döküm şartları farklı ya
hut iş nevi farklı her tip için farklı bir standart 
sapma saptemay ı pratik bulmamaktadır . 

Bununl a beraber elde kafi derecede o inşaatta 

elde ed.len standart sapmayı gösteren doneler 
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TABLO: 1 Çeşitli durumlarda elde edilmiş Stan :lard Sapma değerleri 

28 günlük o rta ~ama 
Standart Sapma 

-----
Yazar Proje tipi ve Proje yo~ut cı:t ve üst muka Ati ve 

(Numune şek l i ) kontrol seviyesi vernet değerleri 
Ortalama 

sayısı 
Kg/ cm2 üst limit 

Kg / cm2 Kg/ cm2 

Dreux Laboratuvar - 90-520 - 15-46 
(S ilindirlerde) Hazır beton 10 350 - 540 - 34-63 

Şantiye betonu 15 360 -470 - 31 - 71 

ı 
Erntroy Laboratuvar a 13 290-630 21 ı 14-28 
( Küplerdel Laboratuvar b 9 250- soo 39 

1 

24-48 

Labora tuvar c 10 120-550 41 28 -55 

Kontrol Aa 42 170-450 46 

ı 
28 -74 

Kontrol Ab 104 100-600 ss 26 - 100 

Kontrol B 182 170 - 600 ss 
ı 

29-100 

Kontrol c 127 290-570 60 ı 28 - 98 

Kontrol Da 6 290- 470 65 ı 38-75 

Kontrol Db 20 210-390 49 32- 74 

Newlan ACI 214 265 140-480 - 26- 36 
(Sil indirlerde) Yol 4 250-330 - 32- 42" 

Yol 5 230-260 - 28 - 38 

Yo l 30 240-380 - 24 - 56 

Yap ı 4 300 -330 - 30- 53 

Ön geri limli 4 410-470 - 22-36 

Philleo Hazır beton 2 140 - 170 26 -
(Silindirlerde) 2 170-210 32 -

19 210-240 27 -
54 240 - 280 28 

ı 
-

89 280- 310 32 -
58 310-340 36 -
21 340-380 32 -
16 380-41 0 36 -
3 410 - 450 30 -

Pl ewes Müşav i rlik 35 280 30 -
(S ilindirlerde) Hazır beton 23 280 27 -

Müteahhitl ik 15 310 33 -
Di ğ erl e ri 20 390 30 -

Rusch Kütle beton 63 320 43 23-72 
(Küp ve silindir- Yol 39 440 52 39- 76 
lerde) Köprü ayakları 56 450 52 26 - 93 

Normal yapı 47 270 51 11 - 102 

Çok katlı binalar 87 260 44 15-79 

Fab . ve Salonlar 63 320 49 16-83 

Tüneller 25 330 40 23 . 62 

Prekast beton 48 540 48 19- 90 

Haz ır beton 71 330 38 11- 63 

So ro ka Haz ı r beton 4 200 - 650 - 25 - 85 
( Küp lerdel Şant i ye betonu 4 200-650 - 25-85 

Teychenne Şantiye betonu 3 160 . 420 - ı 6-16 
( Küplerdel Bina in ş atı 29 290-430 - 35-100 
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TABLO: 2 Standart Sapmanın Dağılımı (Matcalf (12) den alınmıştır) 

ilk kolondal~ i değederden daha küçük standart r;a:ıma sı olan 
Standard Sapma işl erin (Projelerin) toplam işlere oranı 

Kg/ cm2 
Meteaif'ın Erntroy's 

Hazır Beton 
çalışmala rı çalışmaları 

Şantiyede Döküm 

30 3 

40 18 

so 50 

60 77 

70 88 

80 96 

vr1rsa 'ilerde dökülecek beton içi n bu kullanılabilir. 
Ama kati data yoksa bu takdirde biraz muhafazakar 
davranmak yerinde olur. 

.. çalışma grubu karışım h esapl a rının yapılına

sında proje mukavemeti üzerine eklenecek ihtiyat 
payının t espitinde normal beton imali nde kullanılacek 
standart sapma değerinin Şekil : 3 den al ın masını 

tavsiye eder. 

a) Elde önceden hiç bir done yoksa yahutta 
ayn ı personel, malzeme, fabri·ka , betoniyer kullana
rak bulunmuş 30 dan az sonuç varsa standart sap
ma A eğrisinden alınmalıdır . Bu değer proje mu
kavemetinin 200 Kg/ cm2 ve daha yukarı değerleri 

için 80 Kg / cm2 dir. (Bu değer 60 ile 100 Kg/cm2 

arasında Milli standarda göre ayarlanabil ir) . 

bl Elde 30 ,ile 100 arasında hazı r sonuç var
sa bu takdirde standart sapma hesaplanarak ku ll a
nılma lı ancak bu değer B eğrisi nd e verilen değer

den küçük olmama lıdır. Proje mukavemeti 200 

Kg/oın2 ve daha büyük değerler içi n bu minimum 
standart sapma 40 Kg/ cm2 dir. 

c) Elde 100 den fazla sonuç varsa standart 
sapma hesaplanarak kullanılmalıdır. Ancak bu de
ğer 20 Kg / cm2 den az olmamalıdır (C eğrisi) " 

Şeki l : 3, Şekil : 2 den çalışma grubu 
20 Kg/ cm2 lik minimum standart sapmanın tatbi 
kinin geerktiğini kabul etiğinden 200 Kg/cnı2 lik ka
rakte ristik mukavemetten küçük olan eğrilerin ori
jin yerine 20 Kg/cın 2 den başlanıasiyle fark lı bir şe
ki lde çizilmiştir. 

A, B ve C eğrileri ise önceden elde sonuç olup 
olmamasına göre kull anılmak üzere fark lı bir şe 

kilde çiz ilm işle rdi r. Bu eğrilerden hesaplanacak 
stc:ndart sapmalar ancak hakiki standart sapmanın 
tahmini ve numune sayısından gelebi lecek hatayı 

1 3 o 

9 11 ı 2 

30 37 14 

65 75 63 

86 90 83 

98 98 91 

Gızaltnıak için bir araçtır. Mesela elde 30 dan az 
sonuç varsa veya elde hiç bir sonucun olmadığı ye
ni başlaya n i ş lerd e elde ·kafi sonuç toplanıncaya 

kadar A eğrisi kul l an ılm a lıdır . Şayet elde 30-100 

arası sonuç varsa standart sapma hesapla bulunur 
fakat bu değer B eğrisi nin verdiğinden küçük ol
mama lıd ı r. Standart sapma 100 numune i le hesap
l c:: nırsa % 5 ihtimale göre hakiki standart sapma
dan % 14 den fazla fark edece·ktir. Böylece 100 den 
fazla numune ile bu lunan hesaplanmış standart 
sc;pma değeri nin minimum değerinin C eğrisine ya
ni 20 Kg / cm2 ye düşmes i ayarlanmış olmaktadır . 

V - DÜŞÜK MUKAVEMETLi BETONLARlN 
ORANI: 

s·on zamanl ara .kadar birçok standartlarda mi 
niınum mukavemet prensibi gözönüne alınm ı ştı. Bu
na göre beton bu nıukavenıetin altına hiç düşm e

nıeli ve hiç bir deney sonucu bu mukavemetten da
ha düşük sonuç vernıemelidir. 

Birleşik Krallıkda 500 Şantiye (iş) üzerinde 
Metealt (12) yaptığı bir çalışmada bu işlerin % 
1 O u nda beton mukavemetinin proje mukavemeti 
altın a düşme oranının % 10 veya daha fazla oldu
ğunu gösterdi. Yine Plawes (14) Kanadada 90 ayrı 

şantiyede yaptığı incelemede bunla r ın % 18 inde 
bu istenen mukavemet altına düşme oranının % 1 O 
dan fazla olduğunu göstermiştir. Müsaade edilen 
istenen proje mukavemetinden daha d üşük çıkma 

oranı önceden belirlenmelidir ki karışım hesapları 

içi n gerekli ortalama hedef mukavemetini veren 
şu formül kullanılabils·in. 

fm=fc+k.S 

fm= Ortalama hedef Mukavemeti 

fe= Proje Mukavemeti 
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k= Müsaade edilen proje mukavemeti al
tın a düşme oranına göre bir sabite 

S= . Standart sapmadır. 

Bu günkü modern standartlar proje mukaveme
ti esasını kabul etmekte ancak belli bir oranda bu
nun altına düşmeye müsaade etmektedirler. Yani 
şantiyede alınan numunelerin belli bir oranı iste
nen proje mukavemetinin altına düşebil i rler. 

Bunlar işe yaramaz olarak kabul edilmemeli ve 
yapıdaki temsil ettikl eri betonların reddi için bir 
sebep olmamalıdır. 

Proje mukavemeti belli bir oranda düşük çık

mayı hesaplayarak konulmalıdır. Bu oran ·Proje mu
kavemetinin altında kalma oranı,. şeklinde isim
lendirilebilir. Çeşitli standartl arda bu oranın % 
1 den % 20 ye kadar d eği şen değerler i ne rastlan
maktadır. Yeni CEB- FIB tavsiyeleri (7) proje mu
kavemetinin % 5 oranında düşük çıkmaya müsaade 
edilmesine göre tesbitini ön görmekte ve bu hu
sus diğer bütün Avrupa memleketlerinde de rağ

bet görmektedir. 

VI - TOPLAM DEGiŞiMLERiN BETON BiLE
ŞENLERi ARASINDAKI DAGILIMI : 

1 No. lu Rerefansda 5 grup altında toplanmış 

olan faktörler 4 grup halinde aşağıdaki gibi yeni 
bir şekilde gruplandırılabilir : 

(1) I şi n süresi ve b üyük l üğü (<' ı 

(2) Malzeme d eğişi k l ikleri (e) 

(3) Harman değ i ş ik l i kl e r i (b ve d) 

(4) Numune alma ve deney şekli (c) 

Bunlardan 1. grup hakkında çok iyi bir incele
me Rush ve arkadaşları (13) tarafından yapılmıştır . 

Soroka (15) günlük ve uzun süreli d eğ işimleri 

incelemiştir . Meteaif (12) Birleşik Krallık dataları
na dayanarak günlük standart sapma ortalamasının 
26 Kg/ cm2 old uğu halde uzun süre •içinde bu or
ta lamanın 41 Kg / cm2 olduğunu söylemektedir. Ger
çi bunlara bakarak genel bir tavsiye kararı almak 
mümkün değ ildir . 

Diğ e r üç grup fa ktör ha kk ınd a elde bir çok bil
gi olmakla beraber bunların çoğunun maalesef doğ
rudan doğruya pratikdeki bctona tatbiki imkanı 

yoktur. 

Mesela çimentonun 28 günlük mukavemetleri
nin d eğişt·iği bilinmektedir. Ancak bu değerler ge
nell ikle RiLEM- Cembureau metoduna göre harç 
üzerinde laboratuvarda bulunan değerler olup be
ton numuneler üzerinde yapılmamışlardır . 
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Bloem (16) Birleşik Amerika'da bir şantiyede 
çimentodaki yıllık mukavemetler arasında 10 Kg/ cm2 

den 35 Kg/cm2 ye kadar değişen standart sap
malara rastlandığını göstermiştir. Buna benzer şe

kilde Philleo farklı işler arasında çimentodaki stan
dart sapmanın 16 Kg / cm2 den 72 Kg / cm2 e ıkarlar 

değ iştiğ in i yazmaktadır . 

Petersons (17) lsveç çimentolarında yıll ı k stan
dart sapmanın çeşi tl i şantiye ve ·işl e re göre 
20 Kg/ cm2 den 60 Kg/ cm2 ye kadar değiştiğ ini be
lirtmekted ir. 

israil 'den a lınan bilg ilere göre çimento muka
vemetleri a rasındaki standart sapma 25 Kg/cm2 

mertabasinde iken Birleşik Krallıkta tek bir iş için 
bu değ e r 30 Kg / cm2, i ş l er arasında ise 50 Kg/ cm2 

dir. 

Beton mu kavemet ine etkiyen önemli faktörl er
den biriside agregadır . Newman ve Teychene (18) 
kum granülometrisindeki değ i şikliğin beton muka
vemetin-i 90 Kg/ cm2 ye kadar nasıl değiştirdiğini 

göstermişlerdir . Başka çalışmalar ve deneyleriade 
tabi agrega tipinin değiş im i yle beton mukavemeti
nin 100 Kg/ cm2 mertabasinde değiştiği bel i rtilmiş

t ir. Gerçi bütün bu araştırmalar laboratuvar çalış

ması olup pratik şantiye durumlarında beton mu
kavemetinin agrega tip ve şeklin-in ve granülomet
r inin değişiminin etkileri hakkında fazla bilgi yok
tur. 

Bir çok standartlarda beton imalinde işçilik 

hakkında istekler vardır. Ve bu daha ziyade .karışım 

rha ~man) fabrikasının doğruluğu şeklinde ifade edi
lir ve ±% 1 -2 değişime müsaade edilir. Bunun 
kontroluda kolaydır. Buna mukabil operatörün kont
rolu ve doğruluğunun saptanması çok daha zordur. 
O halde bu kavnaktan qelen deilisim hataları oto
matik beton dökme santralları kullanmakta azaltıla

bilir. Çünkü Santraldan çıkan taze beton üzerinde 
ya pıl an deneyl erden tekrarlanan karışımlar arasın

da ka rı ş ım oranlarında farklar görülmektedir. 

Eğer bir şantiye (projede) bütün numuneler 
arasında meydana gelecek standart sapmanın azal
tılması isteniyorsa önce hangi faktörün toplam 
standart sapmaya ne oranda etkidiğinin bilinmesin
de fayda va rdır . Literatür araştırmalarından ve ça
lışma grubu üyelerinin tecrübelerinden çıkan so
nuç şudur ki bu hususta dayanak olacak kati bir 
şantiye sonucu elde yoktur. 

Çalışma grubu üyelerinden üç ayrı seviyedeki 
(25 Kg/ om2, 50 Kg/ cm2 ve 75 Kg/ om2) toplam stan
dart sapman ı n şu üç faktöre göre dağılımı isten
m i ştir : 

- Malzeme (Çimento cinsi, agrega granü
lometrisi v .s.) 
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TABLO: 3 Toplam Standard sapmanın üç faktör 

arasındaki dağılım tahminleri 

Tahminci Faktörler 

1 Malzemeler 
Harman Şek li 

Deney Şek l i 

2 Malzemeler 
Harman Şekli 

Deney Şek l i 

3 A Malzemeler 
Harman Şekli 

Deney Şek l i 

3 B Malzemele_r 
Harman Şek l i 

Deney Şek li 

4 Malzemeler 
Harman Şekli 

Deney Şekli 

5 Malzemeler 
Harman Şekli 

Deney Şekli 

6 Malzemeler 

Beton 200 Harman Şekli 

Deney Şek l i 

6 Malzemeler 

Beton 400 Harman Şekli 

Deney Şekli 

7 Malzemeler 
Harman Şek l i 

Deney Şek l i 

2 - Harman (Santral t ip i, işçilik ve kontrol) 

3 - Deneyler (Numune alma , kür ve deney 
şekilleri) 

Tahminler Tablo : 3 de verilmektedir. 

Burada hat ı rlanınası gereken şud u rki toplanı 

standart sapma, S, tek tek bil eşenleri n standart 
sapması olmayıp 

şekl i ndedi r . Burada Sm malzemenin , Sb harnıan ı n S, 
ise deneyieri n standard sapmas ı d ı r. Ça l ışma gru
bunun üyeleri 25 Kg/cm2 gibi çok düşük bir top-

Standart Sapma Kg/ cm2 

25 50 75 

10 20 31 
20 45 65 
15 15 20 

7 39 ı 65 
18 27 35 
16 16 

1 16 

20 25 -45 25-55 
9 20 - 40 50-70 

12 14 14 

- 23 

ı 
35 

- 20 45 
- 40 40 

15 34 ı 40 
13 34 60 
15 15 20 

10 14 17 
20 47 72 
11 1 11 11 

12 ı 26 24 
17 45 69 
14 15 17 

11 16 27 
17 45 67 
14 15 20 

11 22 33 
18 36 53 
14 27 41 

lam standard sapma elde etmenin i m kansız oldu
ğunu beyan ettil er. Bu beyan lar t ablo 1 ve ll tara
fındanda doğrulanmaktadır. 3 Nolu tahminci bi l
hassa kötü bir numune alma ve deney tekn iğ i 1çin 
25 Kg/cm2 lik toplam standard sapman ın imkansız 

olduğunu ve bunun tablo 3 de. 3 A ve 3 B nin işa

ret ettiği gibi bilhassa yüksek seviyelerde çeşitli 

faktö rlerde değişik l iğe sebep o ld uğu n u belirtmi ş t ir . 

Deney şekli ve tekn iği nin sonuca etkisi hak

kında elimizde oldukça iyi malüınat olup bunlar 

ancak özel olarak yap ı lm ı ş deneylerden bu l unmuş

l ardı r. Bunun seviyesi genellikle 15 - 20 Kg/ cm2 

mertebesinde olup toplam standard sapmaya pa-
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ralel olarak artmaktaysada toplam içindeki payı 

küçüktür. 7 Nolu tahmineide 3 B gibi kötü deney 
şeklinin toplam yüksek standart sapmada önemli 
rolü olduğunu belirtmektedir. 

Çoğunlukla talıminciler yüksek seviyelerdeki 
değişimlerde esas sebebi malzemeden ziyade har
man hatalarına bulmaktadırlar ve buda Rackwitz 
(5) in teorik analizi ilede desteklenmektedir. Ger
çi No: 2 bunun tersini belirtmiştir. Harman hata
larının değişimlerdeki payının tahminierin üstün
de, malzemenin ise tahminierin altında olma ihti
malide vardır. 

VII - DEVAMLI KONTROL METODLARI 

Çalışma grubu bu konuyu detaylı bir şekilele 

incelememiştir. Bununla beraber toplantılarda ya
pılan genel konuşmalar ve mukavemet d6ğişimle
rindeki dağılım oranları tahminlerinden anlaşıldığı 

kadarıyla değişime sebep <Jian başlıca faktör har
man hataları olarak gözükmektedir. Şu halde be
tonda iyi bir kontrol yapabilmek için harman pro
sesinde gerek kullanılan fabrika gerekse kontrol 
elemanlarında iy i leştirme gereklidir. 1960 yılında 
Erntroy (3) un kullandığı şu ifade oldukça entere
sandır. «Şantiyedeki yönetimin kullanılan ekipma
nın tipinden çok daha önemli etkisi vardır.» 

Kontrol deney sonuçları ile yerine yerleştiril

miş betonda ycıpılan deneyler arasında kesin bir 
ayırım yr:pılımılıdır. Maalesef «Kalite .kontrol, ya
hut «istatistiki kontrol, genellikle 28 günlük küp 
numunelerine tatbik edilmektedir. Hakikatte bu şe

kilde deneyler betonun ·istenen proje mukavemeti
ni ·karşılayıp karşılarnarlığını göstermektedir. Bu 
deneylerle bctonun luzumundan fazla mukavemetli 
veya proje mukavemetini karşılayamam ası halle
rinde k<;rışım oranlarında yapılması gerekli deği
şimler saptanır. Fakat yineele bu değişiklikler be
ton döküldükten 28 gün sonra yapılabildiği cihetle 
beton kalite kontrolu diye bahsetmek b·:raz zordur. 

Beton imalatındaki kontrolun ciddi bir şekilde 
yapılabilmesi ·için ölçümler o şekilde ayarlanma
lıdır ·ki çeşitli deği ş imlere paralel olarak beton 
imalindeele en erken bir şekilde bunlar aksetmiş 

olsun , nazari itibare alınsın . Bu ölçümler için stan
dardlarda çok sert depolama, agreganın muame
lesi, hcırmr: n yerindeki devamlı ve sık kontrollar, 
eğitim görmüş eleman ve yönetim isteyen kayıt
lar mevcuttur. Yapılan bütün deneyler karışını 
oranlarına mümkün olduğu kadar erken etki yapa
cak şekilde sonuçlandırılmalıdır. Bunlar arasında 

çimento kalitesini gösteren fabr·ika raporları, agre
ga imal yeri raporl a rı yahut şantiyedeki agrega 
granülometri ve nem durumunu gös·teren doneler, 
betondaki işlenebilme deney sonuçları ve taze be
tonda yapılan hızlı analizler sayılabilir . Şayet be-
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tonda mukavemet sonuçları da gerekliyse hızlan

dırılmı~ kür metotlarından birisiyle bu da elde edi
lebilir, fakat genellikle sonuçların beton imaline 
inHkali takriben 1 gün sonra olur. 

VIII - SONUÇLAR VE TAVSiYELER 

Çalışma gurubu şunları tavsiye eder: 

1 - Betondaki mukavemetin değişebilirliği 

standard sapma ile ifade edilmelidir. 

2 - Standart sapma ve proje mukavemeti ve

ya istenen mukavemet arasındaki bağıntı şekil 2 
de görüldüğü gibi (O) sıfırdan belli bir mukavemete 
kadar (200 Kg / cm2) den büyük proje mukavemet 
diğeri üstünde sabit olup bu değer imalatın kont
roluna bağlıdır. 

3 - Minimum standart sapma olarak CEB/ 
FIB tarafından tavsiye edilen değerler ·genel bir 
tatbikat için çok düşüktür. Ayrıcada pratikteki 
ç e şitli tipteki işler için farklı değerler kullanmak 
ol<mağı yoktur. 

4 - Normal betonlarda karışını hesabı yap
lll<'k için proje mukavemeti üstüne konulacak ihti
yat payının bulunmasında kullanılacak standart 
sEJpma değeri Şekil : 3 den elde edilmelidir. 

a) Şayet elde hiçbir ön sonuç yoksa veya 
aynı fabrika malzeme kaynağı ve yönetinıle bulun
muş 30 dan az sonuç var ise standart sapma A 
eğrisinden alınmalıdır. Buna göre 200 Kg / cm2 ye 
eşit veya daha büyük proje mukavemeti (istenen 
mukavemet ) için bu değer 80 Kg / cm2 dir. 

(Not: 80 Kg /cmı değeri milli standartlcıra gö
re 60 ile 1 DO Kg/ cm2 arasında değiştirilebilir) 

b) Şayet elde 30 ile 100 arasında sonuç 
varsa standart sapma hesaplanarak bulunmalı an
cak bu değer B eğrisinin verdiğinden daha düşük 

olmamalıdır. 200 l<g /cmı ye eşit veya daha büyük 
proje mukaveı~e ti için minimum standart sapma 
40 Kg/ cm2 dir. 

c) Şayet elde 1 DO sonuçdan fazla değer var
sa standart sapma hesapla bulunmalı ancak 20 

Kg / cm2 den küçük olmamalıdır (C eğrisi) 

5 - Şimdilik, al malzeme b) Harman şeklı 

c) Numurie alına ve deney şekli gibi far~lı fak
törlerin standart sapınaya etkisini belirleyecek ke
sin bir rakam vermek olanağı yoktur. Numune al
ın<'l ve ·deney şekli şayet standartlarda belirtilen 
kati şekiliere uygun olarak yapılmadığı takdirde 
.toplam değişiklik içinde bunun payı en yüksek 
değere çıkmaktadır. O halde numune alma, kür 
ve deney şek linin gayet iyi belirtilmiş standartla-



ra uygun olarak yapılması esas unsurdur. Ve Bey
nelmilc l bi r şekilde kabul edilebilecek deney me
todunun inkişafı çok önemlidir. 

Standart sapmanın yüksek bir seviyede olma-
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sı halinde muhtemelen harman hataları e:n büyük 

kaynak olmakta fakat malzemedeki bilhassa çi

mentodaki değişimi e r i n etkis iyle gözden ırak tu

tu l ı:n amal ı d ı r . 

SiMGELER VE TERiMLER 

CEB : Comınite Europeen du beton 

lliLE:\11 : Reunion lnternat ionale Laboratories D'es

sais et de Recherches sur !es Materiaux et 

Les Constructions 

(f
01

) Characteristic Strength : Karakteristik Muka

vemet (Proje Mukaveıneti ) 

Spcsif ied Strength : 

(fJ Target Mean Strength : Ortalama hedef mu

kavemet 

ISO : International Standard Organisation 

S : Standard Sapma 

V : Değişiklik Katsayısı 

Defective Concrete : Düşük ınukavemetli beton 
(Proje veya Karakte rist ik Mukavemete naza
ran) 

k : Müsaade edilen proje ınukaveıneti altına düş 

me oranına bağl ı bir Sabite 

NOT: Çeviride 1 N /mnı2= 10 Kg /cnı 2 ol arak alın

mıştır . 
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iKiNCi PANAMA KANALl VE NÜKLEER HAFRiVAT 

G i Ri Ş: 

Balboa'nın Pasifik Okyanusunu ilk gördüğü yıl

lardan itibaren Orta Ameri.ka'nın lsthmus Bölgesin
de deniz seviyesinde bir kanal açılması hayal edil
mekteydi. Bu hayal, ·içinde bulunduğumuz yüzyılın 

başlarında tamamlanmış olan Panama Kanalı ·ile 
gerçekleşmiştir. Bu kanal, başlangıçta Kanal su 
kotu deniz seviyesinde olacak tarzda projelendiril
miş, fakat hatredilecek malzeme miktarının o dev
rin imkanlarıyla ekonomik açıdan çok fazla olduğu 

gerekçesiyle zamanın deniz trafigi de gözönünde 
tutularak ıkanal kotu deniz seviyesinin üzerinde tu
tulmuş ve deniz seviyesindeki taşıtlar havuzlara 
alınarak problemin halline gidilmiştir . 

Fakat halihazırda Panama Kanalı, gerek gittik
çe yoğunlaşan deniz tarafiğine, gerekse bilhassa 
son yıllarda inşa edilen dev tanker ve transatlantik· 
lere, boyutları itibariyle gerekli geçidi verememek
tedir. Bu problemin, hı z la gelişen deniz ticareti ile 
gelecekte dahada çıkınaza gireceğinden endişe edil 
mektedir. 

Konu üzerine eğilim , esasen ll. Dünya Harbin· 
den sonra başlanmış ve o zamanlar Atiantik - Pasi 
fik Okyanusları Arası Kanal Etüt Komisyonu (At· 
lantic- Pasific lnteroceonic Canal Study Commis
sion) adı altında bir komisyon kurulmuştur. Bu 
komisyon, deniz seviyesinde açılacak ·ikinci bir Pa
nama Kanalı'nın konvansiyonel ve nükleer hafriyat 
metotlarıyla gerçekleştirilmesinden doğacak fayda 
ve zararlar hususundo yoğun çalışmalar yapmak-

• inş . Y. Müh., DSI Barajlar ve HES Dalresi Başkanııaı 

Yazan: 

Hasan BOLA T* 

todır . Böyle bir projenin başarıyle tamamlanabil
mesi sayesinde dünya deniz trafiği tamamen deği

şecek ve çeşitli sorunlar ortadan kalkacaktır. Ko
misyon tarafından 1959 Yılına kadar yapılan çalış

malar netıicesi kanal için ekonomik hafriyat yönün
den çeşitli hat ve güzergahlar tesbit edilmiştir. 

Fakat 1959 yılında nükleer hafriyat tatbikatının müm
kün olacağı ümitleri belirince yapılan etütleri yeni
den gözden geçirmek gerekmiştir. 

ikinci Panama Kanalının inşaası genellikle tes
bit edilen bir hat ve güzergah üzerindeki malzeme
lerin deniz seviyesine kadar hatredilmesi işlemini 

kapso:naktadır . Projenin tatbikatında meydana ge
lecek teknik sorunlar kısa ve uzun vadeli olarak 
mütalaa edebilir ve bunlar şu şekilde özetlene· 
bilir: 

- Milyonlarca metreküp kaya malzeme en 
emniyetli ve ekonomik şekilde nasıl haf
redilebilir? 

2 - Hafriyat şevleri kısa ve uzun vadeli ol
mak üzere ne gibi problemler husule ge
tirecektir? 

3 - Kullanılması düşünülen patlayıcı maddele
rin direkt ve endirekt tesirleri ne merte
bede olacaktır? 

4 - insan ları ve tabiatı etkileyecek olan un
surların ne kadar bir araziyi tesir altında 
bırakacaktır? 

Bu makalede genellikle konvansiyonel veya 
nükleer hafriyat tekniklerinin böyle bir projeye tat
bıkatında meydana gelmesi muhtemel teknik ve 
ekonomik problemler araştırılmıştır . 
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KANAL ZONUNUN JEOLOJiSi : 

Kanal güzergahının geçecegı yöre jeolojisinin 
çok iyi bir şekilde bilinmes i, değerlendirilmesi ve 
formasyonu meydana getiren münferit kaya tür
lerinin ·karakteristiklerinin tesbit edilmesi hafriyatın 

en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesinde başlıca 

rolü oynamaktadır. Yapılan ilk etütler, güzergah bo
yunca 17 çeşit değişik yapı ve karakteristiklere 
haiz kaya formasyonlarının olduğunu ve yine aynı 

formasyonların yörese l olarak dikkate alınır dere-

GENEL KESiT 

KANAL ZONU FORMAS'ı'CN...ARt 

~~s-rnıııııııııımıı 
TOSEN UllllllllllllJJ 

z §]s 
w 
VI 
o 
"' ·::; 
o 

"'·Go-e~~:-:;ı3 J'EN • ••••• 

z 
w 
VI 
o ,.. 
::; 

~ı 

Pleys1osen 
Formosyonu 

Koribion 
Kireçtaşı 

Panoma 
formosyon u 

Gotun 
formosyonu 

Coimito 
fOf"mosyonu 

Em peradar 
Kireçtaşı 

Cucaroche 
Formosyonu 

Cu le br o 
Formosyonu 

Boh ıo 

KonQiomero 

Loscoscodos 
AQiomtro 

Bosobıspo 

f ormosyonu 

Bozall 

Meto- bre$1 

ıciy ollt 

c- Nehır aiUvyonu 

~=~~~r .,. .. ,, 
Oeriz lır.obu(ju..,. morn 
Kirec; I0$1 

{ 
Acık renfiili tüf ... 
Arjili k 

c- Kil tabakaları 
b- Ince kumtası 

lo- Ar"ilit · 

~
- Kumf0$1 

b- Kinçll kooQiomero 
- Kumtaşı 

D111izsel kireçto~ı 
Çok merconlı 

Kil, kaya ve ıov 
(Korosoı teşekkülü) 

{ 
Seyl 1 kil, t üf, kumto~ı 
roenızseı) 

K um, c ak ı l, blok 
(Deniz~ ! orijinli} 

Volc onık kul 
LO Y 

Volkonık breş ı 

~2 Diorı t 

~ı Grond forıt 

cede değişiklikler gösterdiğini ortaya koymuştur. 

(Bak Şekil : 1) Panama Bölgesinin genel jeoloj ik 
kesiti Şekil : 2 de gösterilmiştir . 

NÜKLEER HAFRiYATIN AVANTAJLARI: 

Nükleer metotlarla hafriyat; ekonomik ve tatbi
ki kolay bir hafriyat tekniği olup, nükleer enerjinin 
bu alanda faydalı tarzda kullanılmasından ibarettir. 
M <ımafih zama nımıza ·kadar gerek teknik, gerek pra
tik ve gerekse psikolojik sorunların açı klığa kavuş

ması, metodun bu projeye biran önce tatbik edilme
sini geciktirmektedir. 

Genellikle konvens iyonel hafriyat ile nükleer 
hafriyat arasında gerek prensip gerekse detay iti
bariyle büyük farklar vardır. Konvensiyonel hafri
yatta işlem; kayanın parçalanması, malzemenin 
mekanik olarak hatredilmesi ve malzemenin hafri
yat sahası dışarısına taşınmasından ibarettir. Nük
leer hafriyatta ise kayanın parçalanma ve sahadan 
uzakl aştırma işlemi aynı anda olmaktadır. D 1 ğer 

bir deyimle tamamlanmış ıbir nükleer hafriyat, iş

lem sonucu meydana gelen bir 1kraterden ibarettir. 
Bu kraterin geometrisi proje esaslarına göre ger
çekleştirilebildiğinden çok az metrajda malzemenin 
mekanik metotlarla hafriyat sahasından taşınması 

icabetmektedir. Nükleer bir hafriyatın fina! fizibili
tesi çalışmaları , oluşan kraterin veya kanalın şek

li ve metodun belirli amaçlar için adaptasyonunun 
mümkün olup olmadığı gibi iki faktöre dayanmakta
dır . Mesela kayan malzemelerin tekrar krateri dol
duracağından dolayı, nükleer hafriyatın bu tip bü
yük kaymalara meydan verecek karakteristiklere sa
hip ortamlarda yapılması pratik olarak uygun değil

dir. Hem Nükleer hafriyatın mühendislik özelloikleri , 
hem de ana hafriyatın sağlam bir mühendislik yapı
sı olarak kalması önem arzetmektedir. 

Nükleer patlama ile binaen krater tekniğinin 

Şekil: kullanılabilmesi olanağı, deniz seviyesinde yapıla-
Kanal zonu formasyonları cak Panama ka n a lının maliyeti ni büvük miktarda 

PANAMA ISTHMUS BÖLGESi GENEL JEOL.DJ iK KESiTi 

Şekil : 2 

Panama lsthmus bölgesi genel jeolojik kesiti 
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azaltmakta ve zamanımıza kadar proje maliyetinin 
yüksek olduğu gerekçesiyle tatbikat safhasına so
kulmayan projenin geleceği için yeni ufuklar aç
maktadır. Nükleer hafriyat metoduyla bir zamanlar 
konvensiyonel hafriyatla yapılması düşünülen kana
lın ebadları daha da genişletilebilir . 

KRAlERiN MÜHENDiSLiK HUSUSiYETLERi : 

Şimdiye kadar yapılan nükleer metotlarla kra
ter açma işlemlerindeki tecrübeler, Amerika'da Ne
vada çölünde yapılan deneyiere dayanmaktadır. Bu 
deneyler, meydana gelen kraterlerin genellikle de
rin ve dik şevli olduğunu ortaya koymuştur. 

Deniz seviyesinde yapılacak herhangi bir Pa
nama Kanalının güzergahları genellikle çok yağış 
alan tropik bölgelere tekabül etmektedir. Mevcut 
Panama Kanalının hizmete girişi, meydana gelen 
çeşitli heyelanlardan dolayı uzun zaman gecikmiş ve 
50 yıldan fazla bir zaman zarfında ise şev stabilite 
sorunları çeşitli problemler husule getirmiştir . Geç
miş tecrübelerin ışığı altında deniz seviyesinde 
nükleer metotlarla açılacak bir kanalın şev stabili
te problemleri ne kadar ciddi olarak meydana ge
lecektir? Konu halen araştırma ve etüt safhasında 
olduğu için, böyle bir sorunun cevabını bulmak 
nıüşgül olacaktır . Ayrıca nükleer haterierin mü
hendislik hususiyetleri hakk ında yeteri kadar bilgi
ye sahip olduğumuz farzedilse dahi, teklif ed ilen 
değişik güzergah zonlarına ait jeolojik bilginin ki
fayetli olmanıası nedeniyle detaylı bir analize gi
rişmek zordur. Kısıtlı olan jeolojik bilgilere göre, 
hafriyat genell ikle Continental Divide-a ait nıağma
tik kaya formasyonunda olacağını belirlenıektedir . 

Topoğrafya ise hafriyat derinl iğ inin bazı yörelerde 
300-400 nı. civarında olacağını göstermiştir. Mev
cut kanalı güzergah ı jeolojisi genellikle zayıf .kaya 
fornıasyonu üzerine oturan sağlam kaya fornıasyonu 
şeklindedir . Manıafih teklif edilen nıünferit güzer
gahlardaki kayaların mühendislik yönünden daha 
fazla sağlam olduğu jeologlarca tahmin edilmek
tedir. Şayet ileride yapılacak daha detaylı jeolojik 
çalışmalar bu fikri teyid eder mahiyette olursa, 
nükleer hafriyatla açılacak kanal şevlerinin halen 
üzerinde tecrübeler yapılan kraterlerin şevlerinden 

daha dik olabileceğini saptayacaktır. 

Di ğe r yandan teklif edilen çeşitli güzergahların 

kanal taban katuna yakın lokasyonlarda muhtemel 
doygun alüvyon tabakaları ol abileceğind en dolayı 

şevl eri n bu kısımlarda daha yatık olması gereke-

cektir. Bu tür zeminlerde aç ıl acak dik şevli krater

ler kısa bir müddet sonra kaymalara maruz kal a

caktır. H a lih azırda kayma ihtinıalleri, şekilleri ve 

heyelana maruz kalacak malzeme hacmi hakkında 
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fi ki r yürütmek mümkün değildir. Lüzumundan fazla 
nükleer enerji kullanılarak kanalın düşünüldüğünden 

daha geniş olarak açılması ve heyelan malzemeleri
nin esas kanalı etkilemeksizin geniş olan palyeler 
üzerinde toplanab ileceği yönünde teklif ler yapılm ış

tır . Kanal yatağının bu tarzda geniş palyeler halinde 
projelendi rilm esi ·için gerekli ek maliyet fazla de
ğildir. Teklif çok cazip olmakla beraber meydana 
gelebilecek her türlü heyelan olaylarını kapsaya
cak tarzda tatbikin in yapılıp yapılamayacağı tartış

ma konusudur. Nükleer patlama sırasında formas
yanlara intikal edecek şokların, henüz bu safhada 
alüvyon tabakalarda sıvılaşma (liquefaction) mey
dana getirip getirmiyeceği tamamiyle açıklığa ka
vuşmamıştır. Mamafih probleme çözüm yolu ola
rak formasyondan müteşekkil güzergah lokasyon
larında nükleer hafriyat. diğer alüvyon menşeyli ta
bakalarda ise konvensiyonel hafriyat tekniğinin uy
gulanması ihtimal i mevcuttur. Diğer bir sorun ise 
krater şevlerinin gerek dalgaların gerekse med-cezir 
olayı tesirleriyle ne kadar zaman müddetle ve na
sıl stabl kalacağıdır. Deniz suyunun nükleer patla
mayı müteakiben ·krater sahasına hücum etmesi 
neticesi kısa vadeli stabilite faktörlerini ve dolayı

siyle krater geometrisini etkiliyeceği muhakkaktır. 

Deniz suyunun münferit hareketleri neticesi , baş
langıçta sağlam olan kaya formasyonlarının tahallü
lüne, dolayısiyle çatla kların teşekkül etmesine yol 
açarken aynı zamanda yöresel jeomorfik dengeyi 
etkiliyecektir. 

TEKLiF EDiLEN KANAL GÜZERGAHLARI : 

1960 yılından beri bahsi geçen komisyon tara
fından yap ılan çalışmalar iki yönde olmuştur. Bun 
lar: 

- Mevcut Panama Kanalı taban katunun ·ko
vensiyonel hafriyat metotlarıyla deniz se
viyesine indirilmesi, 

2 - Nüfus kesafetinin çok az olduğu, doğal 

.kaynakların etkilenmediği ve ekonomik 
yönden uygun bir güzergahın seçilip nük
leer metotl arla hafredilmesidir. Nükleer 
metotla hafriyat için iki güzergah uygun 
görü lmektedir. (Şekil : 3) Bunlar Pana
ma'nın Darien Bölgesindek·i Sasardi - Mar
ti ( 17 No. lu ·güzergah) ve Kuzey Kolom
biya'dak i Atrado- Tiran ito (25 No . lu gü
ze rgah) güzergahlarıdır. 17 ve 25 No. lu 
güzergahların topoğrafya ve jeolojisi Şe

kil : 4 de gösterilmiştir . Mamafih kesif 
tropikal ormanlarla kaplı bu iki bölge 
hakkında detay lı ve emin bilgiler halen 
mevcut olmayıp , topoğrafya ve profiller 
sadece satıhsal bilgilerle hazırlanmıştır. 

Ancak bölgesel haritalar hazırlandığı tak-
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dirde nükleer hafriyatın limitleri ve fay

daları ışığı altında teklif edilen çeşitli hat-

ların değerlendirilmesi yapılabilecektir . 

zergahlardan başka güzergahların daha uy
gun olacağı ortaya çıkabilir. 

Değişik hat ve güzergahlardaki teklif edilen 
Bu çalışmalar sonucu 17 ve 25 No. lu gü- projelerin maliyetleri şöyle özetlenebilir: 

PASIFIK OKYANUSU 

Şekil : 3 

KARABiYAN DENIZI 

Güzergah 25 
Atrato-Truando 

Columbia 

Değişik kanal güzergahları 

Şekil: 4 
17 ve 25 No. lu güzergahların profil ve jeolojisi 

o 
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1960 fiyatlarına göre maliyet Güzergih No. su ve ismi Hafriyat metodu milyon dolar olarak 

1 Theuntepec (Meksika) Nükleer 2270 

8 Greytown- Sol·inas Körfezi 
(Nicaragua- Kosta Ri ka) Nükleer 1850 

14 Mevcut Panama Kanalının deniz 
seviyes·lne indirilmesi (Panama) Konvansiyonel 2287 

16 San Bl as (Panama) Nükleer 

17 Sasorti - Morti (Panama) Nükleer 

25 Atrato- Truando Nükleer 

NÜKLEER iNFiLAKTAN MÜTEVELLiT DOGACAK 
ŞOK PROBLEMLERI : 

Yeraltı nükleer infilaktan doğacak sarsıntıların 
tesir sahası ·genişl·iği münferit faktörlere bağlıdır 

Bunlar : 

1 - infilakın magnitüdü 

2 - Nükleer enerjinin zemine transfer şekli 

3 - Yöresel zemin ·formasyonunun enerji ilet
me karakteristikleri 

4 - Tesir sahası içerisinde kalan zemin for
masyonunun ve bölgedeki yapıların böyle 
bir şoka karşı responsu. 

Bahsedilen faktörler hakkındak i Panama Bölge
sine ait bilgilerimiz yetersiz olup, deniz seviyesin
deki .kanal hafriyatından mütevellit sarsıntıların do
ğuracağı zarar ve tehlikeler ticari dinarnit kullanma 
tatbikatındaki • Muhafazakar emniyet kreteryası• kul
larıılarak hesap edilmiştir . Yapılan hesaplarda satıh 

hızının pik bileş'keninin 10 cm/ sn. ye eriştiği zaman 
yapıların cıvalarının çatiarnası gibi ufak tesirierin 
meydana geleceğini göstermiştir. 10 ve 35 mega
ton patlayıcı maddeler için yapılan hesaplar kana
lın her ·iki tarafında boşaltma yapılması gerektiğini 
ve 35 megaton miktarının kullanılması halinde Di
vide Cut'un bütün kısmının tesir sahası içerisine 
gireceği saptanmıştır. Boşaltma sınırları haricinde 
kalan bölgelerde zarar ve tahribat az derecede ola
caktır. Teklif edilen hatları güzergahlarının genel
likle balta girmemiş tropi·kal ormanlar mevki·inde 

olması dolayısiyle, böyle bir proje tatbi·katında ön

görülen boşaltma ve yeni yerleşme ·konutlarının ha

zırlanma işleminin maliyetinin ıilk bakışta düşünü

lenden çok daha .az olacağı ortaya çıkar. Panama 

şehrine kadar olan seviyeler tahribat ve zarar zo

nunun dışarısında olacaktır. 
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1210 

Avan projeler yer sarsıntısı zararları ve seçile
cek güzergah bölgelerindeki diğer önemli faktörler 
gözönünde tutularak kat'i safhaya sokulmalıdır. Yer
bilimleri teknolojisinin, arazide elde edilen sismik 
donelerin değerlendirilmesi alanlarında yapılan iler
lemeler sayesinde şokların magnitüd ve tesirleri 
hesaplanıp gerekl·i tedbirler alınabilir. 

EMNIYET: 

Nükleer hafriyat insanlar·i ve onların meşgu!J· 
yetlerini radyoaktivite, hava patlaması ve yer sar
sıntısı gibi tesirlerden müessir kalmayacak tarzda 
planlamp tatbikata .konulmalıdır. Muhtemel tesirler 
ve zararlar üzerinde zamanımıza kadar yoğun çalış

malar yapılmıştır. Yapılan emniyet planları proje 
tatbikatında çalışanları , aletlerini, mahalli halkı ve 
bunların mülklerin i koruyacak tarzda hazırlanmıştır . 

GENEL iNŞAAT: 

Daha önce bahsedildiği gibi nükleer hafriyat, 
deniz seviyesi ·kanal proje tatbikatının sadece bir 
kısmını teşkil etmektedir. Nükleer hafriyat başla
madan önce alt tesislerin yapılması ve kanal servi
se açılmadan önce çeşitli tesviye işlerinin yapıl
ması konvansiyonel hafriyat metotlarıyla olacaktır. 
Bağlantı yollarının 17 No. lu güzergah için 330 km. 
ve 25 No. lu güzergah için 510 km. olacağı ve bü
tün inşaatın genellikle tropik ormanlık bölgede ola
cağı gözönünde tutulmalıdır . Aynı zamanda 400 iş

çi için şantiye yeri (ki bu tesisler kanalizasyon ve 
sıhhi olanaklara haiz olacaktır) hazırlanması gere
kecektir. Taş:kıri kontrolu ve yaklaşım kanalları için 
konvansiyonel hafriyat tekniği uygulanacaktır. 25 
No. lu güzergah için yaklaşık olarak 1 milyar m3 
malzemenin su altında ıkepçelerle kanalın 85 km. 
boyunca hatredilmesi gerekmektedir. Halihazırda 

yapılan hesaplarda nükleer hafriyattan sonra, gere
kecek konvansiyonel hafriyat tekniği He yapılacak 

as 
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temizlemenin az olacağı önkabülü yapılmıştır. Ma
mafih zemin tahmin edildiğinden daha gayrimüsait 
durumlar arzettiğinde yukarıdaki önkabüiOn çok iyim
ser olduğu anlaşılır. 

SONUÇ: 

Panama Kanalı ·lnşaasinda projenin dizayn ve 
tatbikat safhalarında doğacak teknik problemler 
genellikle malzemenin hatredilmesi ile kısa ve 

uzun vadeli şev stabilitelerinden ibarettir. Ortaya 
çıkacak bu problemierin çözümünde nükleer ve • 
konvensiyonel metotların birlikte kullanılması pro
je maliyetini 1/3 gl bt küçümsenmeyecek bir ra ka· 
ma indirgiyecektir. Mühendisler halen nükleer ener· 
jiden faydalanmaktt~ çeşitli problemlerle ·karşı kar-

şıyadır. Mamafih .konu üzerinde halihazırda devam 

eden araşfırmalar çeşitli teknik sorunların çözüm

lenmesine yardımcı olacaktır. 
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MERKEZI iSRAiL'iN KARBONATLI KAYAÇ AKiFER 
SiSTEMiNiN SUNI BESLENMESi iLE iLGiLi JEOLOJiK VE 

HiDROLOJiK FAKTÖRLER 

ÖZET 

Yazan: Robert SCHNEIDER 
Çeviren : ismail ÖNCÜ * 

lsrail'in merkezinde yeraltısuyu kaynaklarının en önemlilerinden biri, Seno
manien- Türonien olarak bilinen akifer sisteminin kalın, yüksek permeabiliteli 
dolarnit ve kireçtaşıdır. Porozitesi, esas olarak erime kanalları ve faylanma ve 
kıvrımlanma ile meydana gelen mağaralar ile karakterize edilmiştir. Uygun yü
zeysel rezervuar yerlerinin azlığı sebebiyle, fa zla su, kuyular içerisinde akifer'e 
enjekte edilmektedir ve özellikle depolama için, sulama yapılmayan mevsimde 
beslenme kuyuları inşa edilmektedir. Permeabilite açısıııdan akiferin tabiatı sun'i 
'ıesleme planlamasında gözönünde tutulan en önemli hususlardan biri olup enjek
>iyon sahaları boşalım sahalarından uzakta seçilmektedir. Büyük kaynak boşalım
ranndan biri sahanın merkezine yakındır ve kuzeyde olanlar çok küçüktür. 

Akifer, N-NE istikametinde uzanan bir antikZinalin batı kanadındadır. ve lo
kal kıvrımlar ve faylar umumiyetle kuzeydoğuya meyillidir. Bölge yükselmiş ve 
Tersiyer sonunda yapısal olarak deforme olmuştur. Farklı yükselme ve erozyonun 
ı:zeticesi olarak, akifer üzerinde uzanan impermeabl formasyonlar lokal olarak 
-;ıkmıştır. Neticede çok yüksek peı·meabiliteli bölümler, muhtemelen o zamanın 
~n büyük drenaj sistemini patemi boyuncadı.r. 

Piezometrik yüzey çok yatıktır, fakat tabii şartlar altında akış genellikle 
batı ve kuzeybatıya doğrudur. 1950 den bugüne kadar intensif pompalama birkaç 

. iüzens.iz şekilli sığ deprasyonlar husule getirmiştir. Keza ( ridge) vardır ve dep- • 
•esyonların birkaçı kuzeye doğru yuvarlak çıkıntılar halinde yayılmaktadır: Sırt
'ar blokların aşağı doğru faylanmasi veya strüktürel basenlerle birlikte hasıl ol
nıış görünür, bölgenin permeabilitesi bitişikteki düşük piezometrik seviyeli böl
~elerden :nisbeten daha düşüktür. 

Boşalım sahiılarınd,an uzak piezometrik · deprasyonlar. pompalama ile derin· 
reştirilmiştir. Onlar enjekte edilen suyu depolama sahaları olarak faydalı olacak

.:~ -latdit: -Bit erıjeksiyon sahası için ideal bir durum, boşalım sahası ve onun arasın
daki piezometrik sırt (ridge) ile · veya piezometrik depresyonla iyi bir şekilde 

. izah edilmektedir. 

Jeo. Y. Müh . DSI Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dalresi Başkan l ı ğ ı 
Bu yazı U. S. Geologlcal Survey'den çevrilmi ştir . 
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G ı R ı Ş: 

israWin su kaynaklarını geliştirme planı , 1970 
de Wiener ve Wolman tarafından bilinen tahsila
tın hepsinin işletilmesini kapsar ve 1961 deki 
geliştirmenin halihazırda bilinen tahs-ilatın % 70'i 
olduğu tahmin edilmiştir. (Y. Harpaz Commun. 
Dec. 1961) Mr. Harpaz, takriben 1.700 Milyon m3 

yıllık verim elde etmek Için, 1.500 ile 2.000Milyon 
m3'lük bir depolama kapasitesinin geliştirilmesi 

gerekeceğini, tespit etmiştir. israil'in başlıca aki
fer sistemi karbonatlı kayalardır, Semananian Tür
onien akiferi olarak bilinir, yılda birkaç yüz milyon 
m3 su elde edilir. (Water Planning fer lsrael, Ltd., 
1963, p. O), bu temin edilen miktarların önemli bir 
kısmıdır. ilaveten, uygun yüzeysel depo azlığı se
bebiyle, fazla suyu akifer içerisine, müsait mev
simde, depolayarak ·kullanmak lüzumlu olmuştur. 

Bu fazla su akifer içerisine kuyularla ve özel
likle, sulama mevsimi dışında depolama için, -inşa 

edilen besleme kuyuları içerisinden enjekte edil
mektedir. 

Çünkü su, boşalım sahalarına doğru hareket 
etmektedir ve akış sistemi detaylı olarak ha~ita

lanamaz, enjeksiyon yerlerinin seçimi ve büyük 
miktardaki suyu depolama, akış istikameti ve 
nisbetini kontrol eden faktörlerin dikkatli olarak 
mülahazası esasına dayandırılacaktır. Bu faktörler 
başlıca jeolojik ve hidrolojiktir ve bu yerlerin 
seçiminde en önemli problemlerden biri olup bu 
tebliğde müzakere edilmektedir. 

Tebliğ , 1962 de • U. S. Ageney for International 
Development• himayesinde, Water Planning For 
lsrael, Ltd. ,Tel Aviv, su planlama vekaleti yöneti
minde yaptığı kısa bir çalışma sırasında elde edilen 
malümata dayanmaktadır. 

JEOLOJIK YAPI VE STRATIGRAFi 

Senorı:ıanieı:ı ---:- Türonien formasyonlarının bü

yük kısmı dolarnit ve kireçtaşından ·ibarettir ve ·killi 

ve tebeşirli tabakaları da Iht iva eder. lsrail 'in 

merkezi ve kuzey kısmında · bütün bölümleri ihtiva 

eden formasyonlar bulunmuştur, toplam kalınlık 

takriben 600-700 m ·dir . (Picard ve. Ellezrl , 1964, 

p. 88) 

Bölgedeki" ~ .baŞlıca yapısal · özeHik- · judean• 

Ephraim antiklinalidir. Antiktinal ekseni Jerusalem 

ve Eshtaol arasında bir noktadan N-NE'ye doğru 

uzanır (Şekil-1) ıbu rapor, antiklinalin kuzey batı 

kanadındaki akiferle ilgilidir. 

6~ 

Turonien formasyonları üstünde yapı- kontur 
haritası [Şekil-1) ve antikinal eksenine çapraz diag
rammatik jeolojik kesit (Şekil : 2) . 

Senomonien-Türonien tabakalarının diğer for
masyonlada ilgisini tasvir eder. Kıvrımlanma bu
günkü Eosen ve Miosen arasında olmuş ve Neojen 
Ouaterner esnasında arazi yükselmiş ve faylanmış
tır . (Picard and Eliezri , 1964, p. 82). 

Bu yükselme, kıyısal ova ve bitişikteki dağ 
eteklerinde erozyona ve bazı Türonien formasyon
larının yerinin değişmesine sebep olmuştur. Bu 
sahalarda akifer epeyce incelenmektedir. Su deve-

lopmanının çok kesit olduğu , kıyısal ova ve dağ 
eteklerindeki bayırlarda , formasyonlar batıya doğru 
tatlı meylederler. Doğuya doğru , dağlarda , eğim 

batıya doğru oldukça d ~kleşir. Antikilnal zirvesine 
yaklaşınca, tabakalar tekrar, hemen, hemen, yatık 

olarak uzanırlar. Yapı-Kontur haritası (Şekil - 1.) 
muhtemel tayları fay blokların ı ve nisbeten minör 
kıvrımları gösterir, fakat yepı detaylı olarak <harita
nın gösterdiğinden çok daha komplekstir. 

Yapısal özellikler Tersler topoğ'rafyasının deve
lopmanını kontrol etmektedir. Bu yüzden, başlıca 
k ıvrım ve fay eksenleri muhtemelen Eosen ve Mio
sende oluşan başlıca drenaj hatları ile uygunluk 
gösterir. Drenaj sisteminin yeraltısuyy sirkülasyon 
paternini katrol ettiği, karbonatlı kayaçiarın bulun
duğu sahalardaki gözlemlere dayanan makul bir 
düşüncedir. , erime mağaraların gelişimi ve kanal 
sistemler·! drenaj hatları boyunca çok yaygındır. 

Netice olarak, yüksek permeabiliteli bölgeler ge
nellikle geçmişteki drenaj paternleriyle uygunluk 
gösterecektir. Lineer yapısal elemanların çoğu ge
nellikle kuzeydoğu yönünde dizilmektedir ve piez
ometrik yüzeydeki sırt (ridge) lar ve d·eperasyon
ların doğu benzer şekilde tanzim olunmaktadır. 

Permeabilite dağılımını etkileyen diğer bir fak
tör yükselme ve müteakip kıvrımlanma periyodun
daki faylanmadır. Daha önce not edildiğ i gibi, bu

nun neticesinde erozyon, yer değiştirme olarak, 

Senomanien - Türalen formasyonları üzerinde nisbe

ten geçirimsiz tabakalar uzanmakta ve karbonatlı 

kayaçlar içerisinden yeraltısuyu dolaşımı kolaylaş

maktadır. Sahanın güneyinde bir kuzey-güney jeo· 

lojik kesiti i (Şekil- 3) bu durumu tasvir eder A-A' 

kesit lokasyonu şekil - 1'de gösterilmektedir. Ke· 

sitin kuzeyinde bir senkllnaldakl formasyonlar aşa· 

ğı doğru taylanmıştır ve akifer geçirimsiz Seno· 

mine, Paleosen ve Eosen formasyonları altında 200 

m. de baş lar , güney -de ise akifer.y üzeyde veya 

yüzeye yakındı r . 
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HiDROLOJiK FAKTÖRLER : 

Sistemin hidrolojik fonksiyonunun başlıca kont
rol edenin akiferin jeolojik karakteristikleri olduğu 
aşikardır. Piezometrik harita (Şekil- 4). Bölgesel 
ölçekte yeraltısuyunun umumi akış istikametlerinin 
tesbitinde kullanılabilmektedir. Yapısal jeoloji ile 
yakından ·ilgilidir, yeraltısuyunun lokal akış istika
meti rejyonal akış paterinden farklı olmaktadır, 
bu yüzden dolaylı ve komplekstir. Bu sebeple 
piezometrik harita çok sayıda •kuyularla büyük çapta 
besleme operasyonlarını planlamada kullanılabilir 

fakat bir veya iki ·kuyu içerisinde enjekte edilen 

suyun hareketi bölgesel paternlere inanmakla ön

ceden temin edilemez. Kuyuların çoğunun bulun

duğu dar bölgede piezometrik yüzeyin göze çarpan 

özelliği eğiminin tatlılığıdır. Bölgesel düzensizlik

ler ·ihmal edilirse, yeraltısuyu akım şebekesinin 

yönü kuzeydir ve rapor sahasının ıkuzeyinde akış 

kuzeybatıya doğrudur. Ana tabii boşalım Tei-Aviv'in 

takriben 14 Km. doğusunda Yarkon kaynaklarından 

olmaktadır ve ikinci bir boşalım rapor sahasının 

kuzeybatı kısmında Taninim nehrinin beslediği kay

naklaris olmaktadır. (Goldschmidt and. jacobs, 

1958, p. 3, Mandel, 1957, p. 7,8) . Kalın Neojen killi 

silt blanketleri aşınmış ve aklterin denize doğru 

kenan aşağıya sapmıştır, (Picard and Eliozri , 1964 

p, 90, 91), tahminen batıya doğru boşalımı önemli 

bir derecede önlemektetir. 

Piezometrik yüzeydeki düzensizilkiere :kısmen , 

1950'den beri gelişen istihsal •kuyularının sahadaki 

dağılımı ve kısmen de akifer permeabilitesinin de

ğişimi sebep olmaktadır. Pompa testlerinden tes

pit edilen permeabilite değerleri ·umumiyetle çok 

yüksektir ,yersel olarak oldukça farklılık gösterir 

(Water Planning for lsrael, Ltd. 1963, p. 9) Besle

me yemlerinin seçiminde, deprasyonlarının lokas

yonu ve tabia.tı _ ve piezometrik ,yüzeydeki yükselti

ler (hi lls) · veya ·sırti ar (ridges) · çok önemlidir. 

Deprasyoniarın çoğu vaditerin şeklini almaktadır. 

Tamamen kapalı bir deprasyon Lod 'un kuzeyinde 

haritalar göterilmiştir, Tulkarm civarı, Jordan, Na

tanya doği.Jsunda Qenzer şekilde deprasyon olması · 

mümkündür, Deprasyonları hepsi hemen hemen 

kuzeydoğu isti>kametinde, -aralarında yükseltiler 

(hllls)' veya sırtlar (ridges) la, uzanmaktadırlar. 

Koza, Lod'un kuzeyindeki kapalı deperasyon •kuzey

doğuya bir lop şeklinde çıkıntı yapar. Daha öncede 

no.t edildiği gibi , yapısal özelliklerdeki bu paralelli-
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ğin permeabilite dağılımında jeolojik yapımın etki
sini yansıttığına inandırmaktadır. 

Besleme için sebep yalnız özgül hacimde suyu 
depo etmek ise akiferdeki akış yönünü •ilgilendir
meyecektir. Çünkü enjeksiyon, yükü ve tahminen, 

kuyuların verimini arttıracaktır. 

Beslemeden sonra akiferden tekrar elde edilen 

su kalitesi kontrol edilmektedir. Mesela tatlı su 

ihtiva eden akifer ibaresine tuzlu su enjekte edil

mektedir, özgül oranlarda muhtelif kuyulardan en

jekte edilen su veya tabii pompalama veya aklter

den doğrudan doğruya içilebilir bir ıkarışım elde 

etmek amaç olmaktadır. Netice olarak, besleme 

yerleri seçiminde besleme suyunun hareket .nisbeti 

ve yönü ve bir boşalım sahasına mesafesi ile 

ilgilenilmelidir. Suyu enjekte etmek için, ertesi 

sulama mevsiminde icabettiği zaman ·kullanmak 

için , ihtiyaç kuyuları civarındaki akifer de depola

lamak, ideal durumdur. 

Harpaz (1965, p. 22) son zamanlarda lsrail'in 

merkezinde bir kaç sahada araz·l besleme tecrü

beleri neticesini özetlemiştir. Lod yakınında, Natan

ya'nın takriben 14 Km. doğusunda; ve Mount Car

mel eteğinde, bu rapor sahasının kuzeyinde, günlük 

tabii akış hızını 0.3-3 m. olarak hesaplanmıştır. 

Seyahat süresi , basit bir hesapla yapılmaktadır, su 

enjekte edildiğinde piezometrik yük çok yüks~le

cektir, ve Yarkon ·kaynaklarından kuzeye doğru, 

12 Km . lik bir mesafeyi günde 30 m. lik hızla 

katedeceği hesaplanabilir. Bu mesafeyi katetmek 

suresi de ıbir yıldan fazla olacaktır. 

Hidrolojik bir görüşe göre, tamamen kapalı 

piezometrik deperasyonların bulunduğu sahalara us

yu enjekte etmek son derece mantıkidir. Akış 

yolu teminini nisbeten kolaylaştıracaktır. Çünkü 

bilinen en yakın boşalma sahası kapalı depras

yon şekli husule getirmek için arazi çok uygun

dur. Devamlı pompojla deprasyonlar derinleşmek

te ve genişlemektedir ve bu gibi yerler depolama 

yerleri olarak çok elverişlidir . 

Enjekte edilen · suyun yayılış nisbetl çok yavaş 

olduğu veya boşalım sahasına ~yakın mesafelerde, 

enjekte edilen suyun yayılma süresini genişletmek 

boşalım sahasına doğru depresyonla boşalım sa

hası arasındaki, piezometrik •sırtlar• veya do

lambaşlı yollarla gayet iyi izah edilebilecektir. 
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