
EYLÜL 1975 SAYI: 34 

-

-

-- -





Sahibi 

DEVLET SU IŞLERI 
GENEL MODORLOQO 

Sorumlu Müdür 

YÜKSEL SAYMAN 

Yayın Kurulu 

YÜKSEL SAYMAN 
TURHAN AKLAN 
SITKI SURSALI 

KEMAL ERTUNÇ 
ERDOGAN GÜNER 

KADIR TUNCA 
AHMET ÜNVER 

Basıldığı yer 

DSI MATBAASI 

EYLÜL 1975 SAYI: 34 

iÇiNDEKiLER 

!ZMiR ILiNE IÇMESUYU SACLANMASI IÇIN MANiSA- GÖKSU
DA AÇILAN BÜYÜK VERiMLi. YÜKSEK BASlNÇLI ARTEZYEN 
KUYULAR VE BU KUYULARDA KUYU ÇEPERi SIZDIRMAZLIGIN-
DA KULLANILAN GELiŞTiRiLMiŞ BiR YÖNTEM . . . . . . . 3 

iltan ÖKTEM 

BÜYÜK iSTANBUL BÖLGESEL SU VE KANALIZASYON IDARESI 
(BIBSKi) GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÖRGÜT VE GÖREVLERi HAK
KINDA YASA TASARISININ YETERSiZLiKLERi . . . . . . . 

Talha ERMIŞ 

UNIFORM VE HOMOJEN AKiFERLERDE AKiFER KATSAYILARI
NIN LiNEER METOTLA TAYiNi . . . . . . . . . . . . 

Orhan DUMLU 

BiR KEMER- AGlRLlK BARAJ IN MODEL ANALIZI . . . . . . 

Alkan KlZlLDELI 

GERi YlKAMADA FiLTRE YATAGI GENiŞLEME MiKTARININ HE
SAPLANMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Çeviren : Serap KULELI 

DENiZAŞIRI iNŞAATLAR . 

Çeviren : Hasan PElEKKAYA 

BETON KARlŞIM HESABINDA YENI BIR YÖNTEM . 

Çeviren : Mehmet Şefik GÜNGÖR 

TOPRAK BARAJ KAÇAKLARININ SU KALiTESiNE TESIRI 
1 

Çeviren : Emel GAMSIZ 

ARAZi KAYNAKLARININ ÇEVREYI KORUYARAK KULLANILMA
SI iLKELERI . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 

Talha ERMIŞ 

8 

10 

13 

18 

29 

32 

37 

43 



1 



iZMiR iLiNE iÇME SUYU SACLANMASI iÇiN MANiSA
GÖKSUDA AÇILAN BÜYÜK VERiMLi, YÜKSEK 

BASlNÇLI ARTEZYEN KUYULAR VE BU KUYULARDA 
KUYU ÇEPERi SIZDIRMAZLIGINDA KULLANILAN 

GELiŞTiRiLMiŞ BiR YÖNTEM 

1-GIRIŞ: 

izmir şehrinin ve çevresinin hızla büyümesi ve 
bundan da hızlı artan su ihtiyacı, lzmir Belediyesini 
ilave su ıkaynakları tespit ve değerlendirilmesine 

sevketmiş, ve bu gaye ile DSI den yardım ristemiş
tir. 

DSi de. bu projenin tanzimi ve bir rapor ha
line getirilmesini Camp • Harris • Mesara Müşavir 

Mühendisiirk topluluğuna ihale etmiştir. Firma ge
rekli çalışmaları yaparak, i zmir'in 30 · 50 Km. ku
zey doğusunda Gediz havzasında Karstiık Kalker 
okiferlerden çı·ktığı sanılan 3 ·kaynak grubunu 
(Göksu, Göldeğ·irmeni, Sarıkız) seçerek bu kay
naklardan şehrin ihtiyacına göre, aşama aşama 

yararlanılmasını raporlarında öngörerek projelen
di~miştir. 

Bu pro]'eye göre, her üç kaynak ·gölü çevresi 
duvartarla çevrilecek, kaptaj tesisleri inşa edile
cek ve rbu tesislerden pompajla su çekilerek, gene 
proje esaslarına göre sevkedllecek·Nr. 

DSi Jcotleknik Hizmetler ve Y.A.S. Dalresi 
Başkanlığı; firmaca hazırlanan projenin •kaynaklar
dan ·kaptaj tesisleri ile su çekilme düzeni yerine, 
aşağıdaki yaklaşımlarla sondaj ·kuyuları yardımiyle 

çekilmesini daha uygun bularak çalışmalarını bu 
yöne yöııeltmiştir. 

• Maden V. Müh. DSI 11. Bölge MOdOriOOO 

Yazan: 

lltan ÖKTEM* 

1 - Alüvyondarkl su ve basınç ıkayıplarını ta
mamiyle önlemek, 

2 - Yeraltısuyu sarfiyatını kontrol altında 

tu tarak, pik talep saatlerinde veya uzun süren 
'kurak dönemlerde çekilecek su miktarını arttı· 

rarak veya mevsimlere göre azaltarak ayarlayabil· 
m ek. 

3 - Kaynağın verimini arttırmak. 

4 - Tasfiye, çökeitme havuzu gibi yan Iş

lem ve tesislerden •kurtulmak. 

Bu dört hususun sağlanması, sızdırmazlığı 

mutlnk surette temin edilmiş, ıkuyu ,inşa tekn.iği

nin tüm gerekl·eri titizliıkle yerine getirilmiş, de
rin kuyutarla mümkün olabileceğinden, özel ça
lı şma koşulları ve yöntemler.inin uygulanmasını 
gerektirmekte •idi. 

Bilindiği gibi Rotary Sondaj makineleri ile ça
lışlan ve açılan· Su Sondaj kuyularında önce be
lirli çaplarda ıkuyu delinmekte ve sonra da bu 
çapiara uygun teçhiz boruları •ile borulanmakta· 
dır. Basınçsız veya yarı bası·nçlı alüvyon kuyuların

da teçhiz borusu ·ile kuyu cidarı arası etek ana

lizleri ile saptanan uygun çaplı çakıltarla doldurul

makta ve böylece su ·alınacak formasyon lle fillt· 

reli olarak indirilen borular arasında geçirimli bir 

bağ kurularak, kuyu inşaası tamamlanmaktadır. 
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Şekil : 1 

Klasiık ·kuyu açma ve inşaası diyebileceğimiz 

bu tür uygulama : DSi ve Tür~iye'de açılan ve 
o:çılmakta olan su sondaj ·kuyularında en yaygın 

bir biçimde sürdürülmektedir. Bu tür ·kuyularda 
kuyu cidarı sızdırmazlığı gibi bir problem olma
dığı gibi bilakis kuyu ciciarının mümkün olduğu 

kadar geçirgen yani permeabilitesinin yüksek ol
ması istenir. Kuyu cidarı sızdırmazlığının sağlan

masının temini ve önemi sadece artezyen akiferll 
sondaj kuyuları .için söz konusudur ve az ve~iml.i , 

düşük basınçlı arıtezyen ıkuyularında, bu husus de
ğişik bir çok yöntemlerle uygulanmaktadır. 

Ancak yüksek verimli (400- 500 Lt/Sn) ve 
yüksek basınçlı (2- 3 Atm) artazıyen ·kuyu ları ıçın 

yukarıda değindiğimiz sızdırmazlık temini birden 
büyüık bir önem kazanmaktadır. 

Örneğin bu yazımıza ·konu olan ve uygulama 
ortamı bulduğumuz lzmir Içme Suyu Göksu Pro-

jesi kuyuları büyük debiJ.i ve yüksek basınçlı ar

tezyen ıkuyuları idi ve bu güne kadar uygulanan 

yöntemlerle yapılacak Ormento enjekslyonu lle 

sağlanacak sızdırmaılığın başarılı bir .sonuç ala

cağı tarafımızdan kuşku ile karşılanmaktaydı. 

4 

izmir içme suyu temin porjesınm ilk aşaması 
olan Göksu Kaynağında açılacak 1 O Adet Işletme 

kuyusunun; izmir g·ibi büyük bir şehrin içme suyu
nu uzun vadede karşılayacak ve toplam maliyeti 
330 X 106TL. bulan büyük bir yatırımın temeli ola
rak düşünüldüğü de gözönüne alınırsa , kuyuların 

inşaasında gözetilmesi gereken titiızliğin değe~i 

daha da ·iyi anlaşılmış olacaktır. 

3 - KUYULARlN YERI VE JEOLOJISI : 

Göksu kaynağı Manisa iline bağlı Muradiye 
kasabasının 5 ıkm. kuzeyinde bulunmaktadır. (Hari
ta). Kaynak alüvyon üzer·inde bir göl teşekkül et
tirmiş ve tabii halıinde mevsim ve yıllara göre 
800- 1200 Lt/ Sn arasında su boşaltarak GEDiZ neh
ri·ne ıkarışma.Jct:adır. 

Kaynakların bulunduğu yörede 80-100 m. ara

sında değişen alüvyon katmanlarından sonra Neo

jen killi, marnlı ve beyaz ,kalkerler yer almaktadır . 

Neojen seviyeleri 130-190 m. ler arasında de

ğişmekte bundan sonra da (Mezozoiık) ıkretose kal

kerler·i başlamaktadır. 



KarsHk özellikler gösteren Kretase yaşlı kal
kerler, •kast boşluklannda basınçlı yeraltısuyu bu
lundururlar. Yeral·tısuyunun boşalıımı, ovada Kreta
se yaşlı kalkerierin yükselim noktasından Neojen 
ve alüvyon formasyonlarını kat ederek satha çıkan, 
Göksu Kaynağı yoluyla olmaktadır. 

Kuyu yerleri bu kaynak çevresindeki alüvyon 
üzerinde seçilmişlerdir. 

4 - KUYU TIP PROJESI : 

Şeikil : 1 de görüldüğü gibi Alüvyon ve Neojen 
kapalı borularla teçhiz edilecek boru Kretase kal
kerine oturtulacaktır. Kuyuya su girişini kolaylaştır

mak ·için kretose kaN~eri , filitreli boru ·He borulan
mıyacak, çıplak bırakılacaktır . Teçhiz borusu 18" ve 
14" 'kapalı borular olacaktır. 

Kuyu başında •inşa edilecek akıtma başlığı va
nası kapatıldığında, artezyenin 'kratese ıkalker. i içe
risinde tamamen hapsolması, alüvyon'a veya neo
jen formasyanlarına kaçmaması, kuyu cidarı boru 
arasından ·ise, kesinlikle ıgelmemesi gerekmekte
dir. 

Şekil : 2 

. Kuyu tip projes•inde (Şekil : 1) görüldüğü gibi 
kuyu boru cidarı arasının boru tabanından ·kuyu 
başına ·kadar çimento şenbet· i ile kesiksiz olarak 
enjeksiyonlanması, bize yukarıda sözünü ettiğimiz 

sızdırmazlığı ve suyun 'kalker içerisindeki deposun
da muhafazasını temin ıeideceiktir. 
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Yazımııda esas değinmek istediğimiz de bu 
enjeıksiyonun yapılması ve sağlanmasında kullanı

lan değişik ve yeni bir yöntemle ilgil.idir. 

5 - KUYULARlN AÇlLMASI, BORULANMASI 
VE ENJEKSiVONU : 

Kuyular 24" ve 20" Rock- Bit Matıkaplarla Ro
tary sondaj makineleri ile delinmiştir. 130- 180 m. 
arasında değişen derinliıklerde ulaşı·lan ıkratese kal
kerine girildi·k·ten sonra 3-5 m. ilerlenerek .ilerle
me durdurulmuştur. 

En alta indirilecek 14" lik ve 4 m. lik teçhiz bo
rusu (Şek·il : 2) kuyu başında hazırlanmaktadır. Bo
ru içerisinde 30 cm. kalınlığında ağaç (Çam) takoz 
sııkı sıkıya yerleştirilmiştir. Takozun or·tasında ge
ne sıkı sıkıya yerleştiri·lmiş bir dişi Tool- Joint bu
lunmakta bu Tool- Joint kısa 3 m. lik bir deliıki i 
tijle kuyu tabanına doğru uzanmaktadır. 

Takozun altındaki 3- 3.5 m. t.ik !boru geniş de
li<klerle tamamen fil ·itrelenmiştir. 

Bu özel nitelikleri içeren boru önde olmak 
suretiyle diğer rteçhiz boruları ıka;ynak yapılarak ku
yuya indirilmekte ve .kuyu teçhizi sağlanmaktadır. 

Kuyunun horulanmasında-n sonra boru içine alt 
tsratı ertkek pasolu 2 7 /8" tijler ·inilmekte ve bu 
tijler alttaki takoz •içerisinde bulunan dişi Tool- Jo
int'e döndürülerek vira edilmektedir. (Şekil : 3) 

u n u 

$(Illi.. ı 

oı.lWY GL«•. ı:ı oo 
UlAY"6ı.ct:•.I ! IO 

Şekli: 3 
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Gerek bu bağ lantının mümkün olup olmadığ ı nı 

ve gere.kse ta'koz 'un sızdırmazlığını kontrol için, 

tijler·in içerisinden önce su basılmaktadır. Suyun 

tam amının ıkuyu ile boru arasından geldiği saptan

dığında, bu işleme 10-15 dakika devam edilmekte 

ve ·kuyu içeri sindeki tkoyu ı kil çamuru .iyice yıkan-

mcıktadır. Kuyu yııkanması da temin edildi kten son

ra .tijler ·içerisinden, sondaj maıkinesinin çamur 

pompası ·ile veya başka bir pompa ile çimento şer

hetinin hasılınasına 9eçilmektedir. Çimento su ora

nı hacimce 1/ 1 dir. Ağırlık olarak da 1,4 kg. Çi

mento ve 1 kg su'dur. Kuyu .ile boru cidarı arasın

daki toplam boşluk hacmi hesaplanarak 9ereken 

çimento şerbet hacmi bulunmakta ve o miktar şer

bet kullanılmaktadır . Çimento enjeıksiyonu deva

mınca ik•uyu tboru arasından, kuyudaki çamurlu su 

veya su lboşalmakta ve kuyunun ·enJeksiyonu ta

mamlanınca da çimento şerheti gelmeye başlamak

tadır . Kuyu oldanndan çimento gelmeye başladığın

da •kuyu başındak i (Şekil : 3 de) görülen vana 

kapatılarak enjeks iyon tamamlanmaktadır. Bu ara

da enjekslyonu sağlayan donanımın ve tijlerin Iç 

6 

Fotoğraf: 2 

hacmi hesaplanarak çimento şe~betinden sonra kil 
çamuru basılmakta ve ilk pr-iz müddetince kuyuda 
ka lacak enjeksiyon 1:ijleri içinde çimento kalması 

önlenmeıktedir. 2-2,5 saatl ik Hk priz ıiçin yapılan 

beklemeden sonra kapalı tutu lan vana açılarak son 
bir .kontrol yapılmakta ve tijler cer ile çekilmek
tedir. 

Bu çekme işi ile takozdaki özel tij de dahil ol
mak üzere boru içerisindeki tüm tiJier boşaltılmak
t a, boru içinde sadece ağaç t akoz bıra kıl a rak daha 
uzun bir priz ımüddeti için 'kuyu terkedilme•ktedir. 

Bütün bu işlemler yapılı~ken şu hususlara 

önem le dikkat ed ilmesi gerekmektedir : 

1 - Enjeksiyondan önce yapılan ıkuyunun yı 

kcmması esnasında boru içerisinden hiç su gelme

meli , indirilmiş olan tahta takozun görevini tam 

yaptığı kesin olarak saptanmalıdır. 

2 - Tahta takoz altında bulunan ·kısa ve özel 

t ijin dış cidarı, boru •kuyuya •inmeden önce gres

lenıneli ve çimento ıprizinden •korunmalıdır. 

Foto1:1raf : 3 



3 - Enje·ksiyondan sonra kapatılan vana, 2- 2,5 
saatlik il·k priz müddetince mutlak surette kapalı 

tutulmalıdır . .Aiksi takdirde ters si~külasyon ılle ku
yu cidarına basılan çimento şerbeti tij •lçeris.inden 
yüksek bir basınçla boşalabllir. 

4 - 2- 2,5 saatlik ·ilk prizden sonra çekilen 
tijle~de kalabilecek çimento ş•erbeti olasılığına kar
şılık, süratle ve tek tek basınçlı su lle yıkanmalı
dır. 

5 - Çimento şerbeti, sondaj makinesinin ça
mur pompası .ile basıldı ·ise donanım önce 'kil ça
muru, sonra temiz su ılle iyice yıkanmalı pompa 
klepeleri •sökülerek temizlenmeli çimento artıkları 

bırakılmamalıdır. 

SONUÇ: 

Enjeksiyonu ve dolayısiyle sızdırmazlığı yll'karı

da ·izahına çalıştığımız yöntemle sağlanmış kuyu
lar'a 30- 40 gün sonra sondaj malkinesi tekrar çe
kilerek ilerlemeye geçilmektedir. Bu ara, çimento
nun mukavemetini azami oranda kazanması ·için 
gerekli olmalctadır. 

ilerleme için önce tahta takoz matkapla par
çalarrmakta, sonra çimento (3,5- 4.0 m) kesilmekte 
bilahare de kratese ·kalkerine ulaşılarak devam edil
mektedir. Kalker çatlak ve boşluıklarına ulaşıldığı 

170-210 m. ler arasında da kuyular 400 • 600 Lt/ Sn 
ertezyen yapmaktadır. 

Göksu çevresinde enjeksiyonu ve sızdırmaz
lığı izahına çalıştığımız yöntemle sağlanmış 10 adet 
Işletme kuyusu açılmış ve tamamlanmıştır. 

Hu kuyuların verimi; 1 tanesi 660 Lt/Sn, 2 ta
nesi 600 er Lt/Sn, 2 tanesi 500 er Lt/Sn, 3 tanesi 
400'er Lt/Sn, 1 tanesi 300 Lt/Sn civarındadır. Foto 
(1 , 2, ve 3) Halen savak yapı m çalışmaları devam 
etti~i için, tam ölçülemiyen bu debiler müline l le 
ölçülmüştür ve bu nedenle kesin değerler verile
memektedir. 
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Şekli: 4 

..,_ -

Tüm kuyuların basıncı da kuyu başında 1,8 • 1,9 
atm. arasında değişmektedir. 

10 adet ·kuyunun da şekil: 4 de görülen kuyu 
başı baş•lıkları takılarak vanaları kapatılmış, sız

dırmazlııkları tamamen temin edilmiştir. Projenin 
diğer üniteleri hizmete girineeye ıkadar kuyularda 
tek tek, gurup gurup ve toplu olarak verim· basınç 
değişim ölçümleri yapılacak, işletme Için en uygun 
verim saptanarak, lzmir .!li'nln hizmetine sunula
caktır. 

Kuyulardan bu gün tek tek toplam olarak elde 

edilen •SU miktarının 4000 Lt/Sn elvarında olduğu, 

halbuki ·kaynak ver.iminin 800-1200 Lt/Sn, arasın

da değiştiği göz önüne alınırsa, 2. maddede belirt

tiğimiz DSI çözüm ve yaklaşımının ne 'kadar yerin

de ve isabetll olduğu daha ·iyi anlaşılmış olmakta

dır . 

V ARARLANILAN YAYlNLAR 

[ 1] i zmir projesi raporu Camp · Harris Masara 
şubat 1971 

[2] lzmir şehri için Yeraltısuyu geliştirilmesi Da
vid J. Burdon Ağustos 1972. 
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BÜYÜK iSTANBUL BÖLGESEL SU VE KANALiZASVON 

iDARESi (BIBSKi) GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÖRGÜT VE 

GÖREVLERi HAKKINDA YASA TASARISININ 

YETERSiZLiKLERi 

Imar ve İskan Bakanlığı batıda K. Çekınece'den 
doğuda Gebze'yi içine alan Büyüık istanbul bölge
sinin su ve ıkanalizasyon -işlerinin planlama, uygu
lama ve işletme işlerini tek bir elden yürütmek 
amacıyla BIBSKi Genel Müdürlüğü örgüt ve görev
leri hakkındaki ·kanun tasarısını hazırlamış ve bu 
tasarı üzerinde diğer Bakanlıkların ve ·ilgili ıkuruluş

ların görüşlerini almıştır. 

Tasarının birinci maddesine göre Büyük Istan
bul Bö.gesinin sınırları imar ve İskan Bakanlığının 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanacaktır. 

Içmesuyu ve kanalizasyon master planları temel 
alınarak saptanacak bu bölge bugün batıda K. Çek
mece'den doğuda Gebze'ye ·kadar uzanmakta ve 
Istanbul Belediyesi ile çevresindeki yaklaşık 30 
Belediyeyi ve arasındaki -köyleri ıkapsamalct:adır. 

Büyuk Istanbul Bölgesinin içmesuyu ve kana
lizasyon işlerini tek bir elden yürütmek uygun bir 
amaç olmakla beraber önemli olan bu amacın tek 
bir örgüt mü yoksa ilgili birçok örgütün koordi
nasyonu ile mi başarılabileceğidir. Bu yöntem doğ
ru bir biçimde saptanmadığı takdirde kurulacak 
düzenin kağıt üzer•inde kalması ve uygulamada bu-

• lnş. Y. MOh . DSI XIV. Bölge Müdürlüğü 

Yazan: 

Talha ERMIŞ "' 

günkü ·kuruluşlardan daha az başarılı olması riski 
vardır. 

Bugün Istanbul'da Içmesuyu •konusunda 6 ku
ruluş çalışmaktadır. Devlet Su Işleri, Istanbul Su
lar idaresi , iller Bankası, Su Birlikleri, Belediyeler 
ve YSE. Bunlardan Devlet Su Işleri (DSİ) . Büyük 
istanbul -içmesuyu projesi yat ı rımlarının 3/4 ünü 
gerçekleştirmektedir. DSI nin yapıp Istanbul Sular 
idaresine (DSİ) devrettiği tesisler de DSI'ce üre
tilen su istanbul Belediye sınırları ·içinde tüketici
lere bu idare tarafından, dışında ise Su Birlikleri 
aracılığıyla veya doğrudan doğruya Belediyelerce 
abanelere satılır. 

Devlet Su işlerinin 1053 sayı! kanunla Istan
bul gibi nüfusu 10.000 den fazla olan şehirlerimizin 

içmesuyu işlerinde görev alması büyük içmesuyu 
tesislerinin gerçekleştirilmesinde Belediyelerin ve
ya Sular idarelerinin örgüt, uzmanlık ve finansman 
bakımlarından yetersiz kalmalarından ileri gelmiş

tir. içmesuyu konusunun DSI'nin katkısı olmaksı
zın başarılamıyacağı ortada iken Istanbul Sular Ida
resine ·kanalizasyon işler· i de verilememiştir. Ger
çek bu olunca DSI'nin genişletilmesi yoluyla kuru
lacak BIBSKI'nin bugün Istanbul Sular Idaresi ve 
DSI'ce yapılmakta olan Içmesuyu hizmetleri ·lle is-



tarlbul Belediyesince yürütülmekte olan kanalizes
yon işlerini ve eksik bulunan büyük kanalizasyon 
tesislerini tek başına başarması olanaklı gözükmek
tedir. Bunun ye~ine henüz ele alınmamış büyük öl
çüdeki ·kanallzasyon Işlerinin DSI ve Iller Bankası 
arasında belli bir görev bölümüyle gerçekleştiril

mesi ve içmesuyu 'konusundaki DSI katkısının sür
dürülmesi daha yapıcı bulunmaktadır. 

Böylece BIBSKI tasarısının yetersizl ikleri aşa
~ıdaki gibi özetlenebilir: 

1 - Içinde bulunduğumuz yıllarda içmesuyu 
ve özellikle kanafizasyon tesisleri noksandır. Bv 
eksiıkl·iklerin giderilmesi •konusunda mevcut ·katkı

ları oluşturmak gereklidir. DSI'nin •lçmesuyundaki 
katkısı vazgeçilemeyecek önemde görülmektedir. 

2 - Yalnız Istanbul bölgesi 1çin değil mem
leketimizdeki bütün metropoliten alanların gerek
sinmelerini karşılıyacak genel bir içmesuyu ve 
kanalizasyonu hizmetleri ·idaresi ·kanunu gerekl·idir. 
Koşullara uymayan yeni bir örgüt kurulması yürü
tülmekte olan hizmetleri bile aksatabillr. 

3 - Imar Isıkan Bakanlığı ile Iller Bankasının 
işletme tecrübesl bulunmamaktadır. 

Içmesuyu ve kanallıasyon hizmetlerinin plan· 
lama, Inşaat ve Işletme aşamalarında eksik ve 
yanlş olan yasa yetersizliklerinin ise aşağıdaki il· 
kalere göre iyileştirilmesi zorunlu görülmektedir. 

1 - Su bir bütündür. Içmesuyunun alındığı 
akarsu ve göller aynı zamanda kanallıasyon sula· 
rının boşaldığı su kaynaklarıdır. Temelde bir plan· 
lama bütünlüğü sağlanması tartışılmaz bir zorunluk· 
tur. Su kaynakları geliştirme planları DSI'ce düzen· 
lendiğine göre içmesuyu ve ·kanalizasyon projeleri
nin DSI planiarına uygun olması gerek·ir. 

2 - Içme ve kanallıasyon sularının antılması 

özel uzmanlık isteyen çok karmaşıık bilimsel •konu

lardır. Az olan ilgili teknik personel gücünün tek 

bir örgütte görevlendirilmesi en verimli çözümdür. 

içmesuyu antılması ıkonusu g·ibi kanallıasyon •sula

rı antılması görevide DSI 'ye verilmelidir. Arıtma 
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ve boşaltma tesislerinden önceki şebeke ve ko
lektör ·işleri iller Bankası ve Belediyelerce yöne· 
tilmelidir. 

3 - DSI'nin memle·ketimizdekl akarsu havza
larına göre kurulmuş 18 Bölge Müdürlüğü ve bun
ların içerisinde birçok sulama •işletmeleri vardır. 

Yıllardanberi kazanılmış olan bu işletme tecrübe
siyle içmesuyu baraj, isale ve arıtma tesisleriyle 
·kanalizasyon arıtma ve boşaltma hizmetlerinin 
DSI 'ce gerçekleştirilmesi ve Işletilmesi uygundur. 
Antılan içmesuları Belediyelere veya onların Sular 
idarelerine verilecektir. Bu yöntem enerjinin tek 
bir merkez kuruluşu olan Türkiye Elektrik Kurumu 
(TEK) taratmdan üretilmesi ve Belediyelere veya 
EJe.ktrik Idarelerine toptan satılmasına benzetile
bilir. 

4 - Örgütlenme konusunda yeni örgütler kur
mak yerine öncelikle DSI, iller Bankası ve Bele
diyeler gibi mevcut örgütlerden tam olarak yarar
lanılmalı ve aralarında bütünleştirilmiş bir görev 
bölümü sağlanmalıdır. Tesislerin yapımı DSI. Iller 
Bankası ve Belediyeler arasında bölüşülmüş gö· 
revlere göre gerçekleştirilmel.idir. Işletme hizmeti 
ise DSI ve Belediyelerce ortaklaşa yerine getiri!· 
melidir. Böyle deneysel bir uygulamadan sonra ne 
biçim ve hangi yetkilerde metropoliten Içmesuyu 
ve kanalizasyon idarelerine ·ihtiyaç olabileceği sap· 
tanmalıdır. 

5 - Istanbul Bölgesı kanalizasyon hizmetleri 
için milletlerarası finansman kuruluşlatıyla yapıla

bilecek kredi anlaşmalarında Iller Bankası borçla
nacak idare tkabul edilebilir. Sağlanacak krediyle 
Iller Banıkası ve DSI görevlendirecekleri yatırım
ları yaparlar. 

Istanbul Sular Idaresi ve Belediyeler tahsildar
ları içımesuyu abonelerine yükletilecek ıkanalizas

yon hizmeti bedellerini de toplayabilirler. Böylece 

!<analizasyon paralarının Iller Barı<kasına bugünkü 

kuruluşlarla dönüşümü sağlanmış olabilir. Bu uy

gulama aynı biçimde diğer metropoliten bölgeler

de de DSI, i·ller Bankası ve Belediyeler arasında 
gerçeki eş.tiri lebilir. 
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UNiFORM VE HOMOJEN AKiFERLERDE AKiFER 

KATSAYILARININ LiNEER METOTLA TAYiNi 

Yazan: 

Orhan DUMLU * 

ÖZ ET 

Bilindiği gibi Pekişmemiş formasyonlarda akifer katsayılarının hesabında kul
lanılan metotların bazıları yarı logaritmik veya çift logaritmik kağıtlara ihtiyaç 
gösterdiği gibi diğer bir kısmı evvelce hazırlanmış tablolara ihtiyaç göstermektedir. 

Yarı logaritmik veya çift logaritmik kağıt, kullanılarak değerlendirmele1· yapı
lan metotlarda özellikle tecrübe süresi, uzadıkça logaritmik noktalamalar güçleş
mekle ve değerlendirme sıhhatli bir şekilde yapılamamaktadır. Değerlendirmeler 

sıhhatle yapılabilmesi içinde pompalama süresinin artması gerektiği düşünülürse 
bu metotların kullanılmasındaki güçlük ortaya çıkar. 

Tablolar ile ise; ancak noktasal değerlendirmeler yapılabilmektedir. Ayrıca göz
lem kıtyusuna ihtiyaç göstermektedir. 

Bu çalışmada, akifer karakteristiklerinin tayininde kullanılan düşüm-zaman 
grafiklerini daha sıhhatte, çizilmesine ve değerlendirilmesine imkan veren lineer 
metotlarla çözüm imkanı incelenmiştir. 

- Bilindiği gibi sızıntısız bir akiferdeki dü

şüm (D) şu şekilde ifade edilebilir. 

3 - (2) denkleminin L t ye göre diferansiyeli 
alınırsa . 

O fe" 
D= 

4
7TT ~.du 

r2 s 
U=-- (1) 

r= Pompaj ·kuyusundan uzaklı'k (m) 

s= Depolama katsayısı 

T=iletkenHk katsayısı (m3/gün/m ) 

t = Pompaj süresi (gün) 

4T1: 

2 - Yarı loga~itmlk kağıt üzerine düşüm- za
man grafiği çizilirse, bu graN·kte herhangi bir nok
tadaki eğim. 

Ls 2,30 
m=-- =--.e" (2) 

L logt 4 7T T 

"' DSI Jeoteknlk Hizmetler ve V. AS Dalresi Başkanlığı 
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L S L S/L t 
--=2,3 2,3 t ( Lı. S/ Lı. tl (3) 
Lı. logt Lı. log et/ L t 

bulunur. 

4 - (2) ve (3) nolu denklemler .eş.ıtlenirse 

LS 

L log t 

2,30 
--. e·"= 2,3<t (L S/ L tl ve 
47TT 

LS O 1 
-. ·e·u bulunur. 
t 

5 - U değer·inln küçük değerleri •IÇin 

e·u= 1-u yazılabilir. Bu durumda mesela, 

U=0,01 rise e·u= 1- 0,01 =0,99 

(4) 



u=0,02 ise ·e·u=1-0,02=0,98 olur. 

U <0,02 için e·u= 1 'kabul edilerek 

t,.S O 
[4) denklemi --= --

L':,. t 4'iTT 

1 
- bulunur. 

Bu formül 

Sn-Sn-1 

(tn-tn-1) 

o 

t 

--- yazılabilir 
tn+tn-1 

2 

(Sn-Sn-1) = ----
(

tn + tn-1) O. (tn-tn -1] 

2 4 'iTT 

eşitliğıinde 

ı sı 

(6) 

oşi·Hiğin sol tarafı (S,t) graHğ·inde belirt.ilen alanı 

verir. (Ek : 1) Buna göre : T; 2 şekilde hesaplana
bilir. 

t, t 2 t' ı. 

S ( Oüsüml 

EK : 1 

1) (5) formülünden 

,O (tn-tn-1) 
T=------

4 'iT (Sn-Sn - 1) tn+tn-1 formülü ile (7) 

2 

hesaplanır. Sn - Sn-1 farkı bu değerlere tekabül 
eden seviye farkıda olabilir. 

2) Ölçmeler çok sık aralık·la yapılmış •ise (t,s) 

grafiğinden (Ek: 1) bell·i ( l:,. S; l:,. tl aralığındaki 

alan (Al bulunur ve (6) formülünden ·Istifade ile 

O (tn-tn-1) O (tn-tn-1) · 
A= ve T = -----

4?TT 4?TA . 
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bulunur. Şayet Gözlem kuyusu <kullanılmış ise ön
O 

ce S=--. W (u) formülünden W (u) ve U.W (u) 
4 T'iT 

tablosundan u bulunur. Depolama katsayısı 

formülü ·ile hesaplanır. 

4 Tut 

Arzu edilirse e= 1- U değeri hesaplanır ve T 
için daha sıhhaHi bir değer yeniden bulunabilir. 

Formül pompaj ·kuyularına tatbik ·edilebilir. Tip 
eğri, çift veya logaritmik kağ ıt veya bazı tablolar 
(Jeager ve Chow metotlarındakil gerektirmez. 

MiSALLER 

19211 Hıdırca kuyusunda~i tecrıübe (tablo 1) 
incelendi. 

T 

TABLO: 1 

19211 HIDIRCA 

tn zaman 

2 
- -3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

o . .:::,. t 

4 'iT (Sn+Sn-1) 

Düşüm (cm) 

560 
576 
582 
588 
592 
598 
602 
606 
610 
613 
615 

tn+tn-1 

2 

Sn=6,13 m 
Sn=6,02m 

tn= 10 saat 
ıtn-1 = 7 saat 

L:,.t= 3 saat Sn-Sn-1 =0.11 m. 
0=51lt/ sn=4386m3/gün 

4386 X3 
T=-----

12,56 X 0,11 

T= 1124 nı3jgün /m. 

2) tn= 1-1 saat : 
tn-1 = 6 •saat 
" 8. t= 5 saat 

10+7 

2 

Sn=6,15m 
Sn-1 =5.98m 
Sn-Sn-1 =0.17 nı 

f 
4386 X 5 2 

=1200 nı3jgün/m 
12,56 X 0,17 11 + 6 
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10 
9 
8 
7 

6 

5 

4 

2 

~V 
V 

/ 

V 
l/1 

/ 10 
9 
8 

-7 
-6 
o 
~5 

4 

2 

1 

/ 

V' 

./ 
V 

/. 

V 
V -

./ 

/ 
V T= 

15.8xQ 
AS -

Q=51Lt/sn 

AD= 0 .68 m 

T= 
15.8x51 

0.68_ 

T= 183 m3 /gün/m 

560 570 580 590 600 610 620 630 640 cm 

DÜŞÜM s 

Şekil: 2 

Yar ı logari tmik çizim i le T= 1183m3/ gün/ m 

(F.k - 2) bulunmuş tur . 

METOTLARlN MUKAYESESi 

Jacob Metodu : T = 
o 

o ' (tı -:-tıl 
Tekl if edil en metot : T = 47T .t:;, S (t2 +t1) 

-- 000000 __ , _ 000- 2 
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t ı = 0,9 t2 0,1053 0,1053 
tı= 0,8 ·t2 00 0,2231 0,2222 
t ı =0 ,7t2 0,3565 0,3530 
tı= 0 ,6t2 0,5104 0,5000 
t ,=0,5 't7 0,6931 0,6666 

Yukardaki ·tablo. dikkate alınarak •iki nokta kul
t o nılarak ve t eklif edilen metotla değerlendirme ya
p ı lı rken t 1 < 0,5 t2 şartı . getirilmiştir. 2 Madde de 
izah edilen .• atan -hesabedilerek "kuilan i1an • -metot
da bu şart yoktur. 



BiR KEMER · AGlRLlK BARAJI MODEL ANALiZi 

Yazan: Alkan KlZlLDELI * 

ÖZ ET 

Bu çalışmada anisotropik temeller üstünde inşa edilmiş bir kemer- ağırlık 

baraj ın yapısal davranışı, bütün ayrıntıları ile incelenmiştir. Vadi- baraj bütü
nünün stabilitesi özellikle gözlemlenmiştir. 

Seçilen model ölçeği 1/60 olup, model malzemesi olarak çimento harcı kulla
nılmıştır. Deneyin en önemli kısmı, hidrostatik yiiklerle (H) beraber zati ağırlığı 
(G) da simüZe etmektir. Yükler model benzerlik kanunları gereğince uygulanmışlar
dır. Hidrostatik yükler modelin yüzüne krikolarla tatbik edilirken bir diğer kriko 
sistemi de G yüklerini, model blokları içindeki yiik merkezlerine düşey yük ola
rak tatbik etmiştir. Model vadi, protatipte olduğu gibi tabakalıdır. 

Ayrıntılı bir yükleme programı uygulaı1arak, H ve G yükleri hem ayrı ayrı 

hem de sinzültane şekilde tatbik edilmişlerdir. Yük altındaki model baraj ve 
vadide deplesmanlar, gerilmeler ve uzamalar kaydedilmiştir. Yükleme programı 
model kırılıncaya kadar sürdürülmüştür. 

Model analizi sonuçları, seçilen protatip dizaynının sağlamlığım ortaya koy· 
muştur. Gerçekten protatip baraj, çok emniyetsiz temeller üstünde yıllardır gü
venlikle fonksiyonunu yerine getirmektedir. 

Bu model çalışması, Ingiltere'de Stithians ba
rajının yük altındaki yapısal davranışını incelemek 
amacı ile yapı·lmıştır. Araştırma programı yazar ta
rafından, lngil•iz Inşaat Mühendisleri Gerniyeti Için, 
planlanmış ve yürütülmüştür. 

masif ağırlık dayanağına yaslanır. Baraj gövdesinin 
tümü, homojen olmayan fleksibl temeller üzerinde
dir. Sismoğraflarla yapılan jeofizik sürveyler, vadi 
kayalarının yatay ve dikey elastisite modüllerinin 
belirgin şekilde farklı olduklarını ortaya koymuştur. 

Model ancılizlnin amacı baraj gövdesinin yapı

sal davranışını ve baraj- vadi bütününün stabilite
sini incelemekti. Baraj temellerinin çok elver.ışslz 

oluşu ve barajın değ'işi •k konfigürasyonu model ana
l · izılni gerekli ıkılmıştır. 

Barcıjın merkezi ·kemeri vadi tabanının zayıf ta
bakalardan oluşan kesimi üzerindedir. Yüksekliğine 
ve yarıçapına oranla nispeten kalın olan !kemer, Jki 

Concrete lnstltut. Şubat 1975 Concrete 'den çevrilmiştir . 

Kemer ·itklsinin ağıdı·k dayanakları üstündeki 
etkisi barajın dizaynını ·güçleştiren bir diğer etken· 
dir. Çünk!i ·fleksibl temeller üstünde bulunan ağırlık 

dayanakları, önemli deformasyonlar yapacaklardır. 

Ayrıca kemer itkisi, ·dayanaklarını stabilitelerini, 
özelloikle alttan kaldırma durumlarında etkıiler . 

Temel ·kayaları .granit olmakla beraber büyük öl
çüde eklemlidir ve özellikle yüzeye yakın yerlerde 
genişleyen eklemler kumlu ve •killi malzeme ile do-
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!udur. Ayrıca, kaolinli ve ayrışmış malzemeden 
oluşan dikey damarlara da rastlanmıştır. Sondajlar 
ve 5ismoğrafik sürveyler de vadi kayalarının taba
kalı ve eklemli yapısını doğruiamıştır. Enjeksiyon 
ve rezervuarda su toplama işlemler.i temellerdeki 
çatlakları kapayaraık yatay ve dikey elastis.ıte mo
düllerini bir ölçüde artıracakiardır. Ancak modelin 
yapımında, emniyet tarafında olabilmek için, jeofi
z.ik sürvey sonuçları esas alınmıştır. Vadinin taba
kalı yapısı anisotropik özelliği, haf-if tuğla (Ther
maJ.ite) ve çimento harcından -oluşan tabakalarla 
simüle edilmiştir. 

Model analizinin güvenilebi lir sonuçlar verebil
mesi içıin hidrostatik yükler (H) yanında zati ağır

lık (G) da simüle edilmiştir. Yükleme programı 

esas olarak normal hidrostatik yükleri ve alttan 
kaldırma durumlarını incelemek •için tasarlanmıştır. 
Ayrıca yapı malzemesinde ve vadi kayalarında gö
rülebilecek zayıfl uklar da simüle edilmişlerdir. Ba
rajın ve vadinin yük altında davranışları, uzamalar, 
senimler ve dönmeler ayrıntılı olarak gözlemlen
mişlerdir. 

Model Baraj : 

Modelin büyüklüğünü ıkararlaştırmakta önemli 
etkenler prototipin bütün detaylarını düpM·ke ede
bilmek, model üzerindeki uzama ve sehimleri ra
hatça ölçebilmektl. Elde mevcut hidrolik krıikoların 

sayısı ve laboratuvarda sıkışıklık doğurmadan ça
lışabilmek düşüncesi de meoburen gözönüne alın

mıştır. Sonuç olarak 1/60 eşelinde rkarar kılınmıştır . 

Model malzemesinin özelli·klerinin betonunki
lere benzemesinde ıbirçok avantajlar olacaktır: Ba
sınç mukavemetinin çekme mukavemetine oranı , 

model ve protatipte aynı ise, modeldeki çatlak pa
terni ve kırılma şekli prıototiptekine benzer ola
caktır . Çimento harcı bu şartları sağladı ve dane 
boyunun mertebesi , 2 cm uzunluğunda uzama öl
çerlerin (strain gauge) kullanılabilmesini mümkün 
kılmıştır. 

Vadi Bloku: 

Burada önemli kriter, model baraj ıbüyüklüğüne 
oranla vacli blokunun sonsuz büyük etkiisinde ol
masıdır. Daha önce Awotwi (1) tarafından yürütü
len araştırma , sonsuz vadi boyuNarı ·için aşağıdaki 

sonuçları vermiştir: nehre dikey Sh, nehir boyunca 
2h ve en küçük yükseklik h (h model barajın en 
büyük yüksekliğidi rJ. Bu boyutlar vadi ve üstyapı 

elastisite modülleri eşit ise, çok iYJi sonuçlar ver
mektedirler. Stithians model çalışmasında elasti
slte modülleri eşit olmamakla beraber Awotwi'nin 
bulgularına, mevcut en iyi kaynak oldukları için, 
bağlı !kalınmıştır. Vadi bloku aşağıdaki boyutlarla 
inşa edilmiştir: 275 cm nehre dikey, 175 cm nehir 

~4 

boyunca, planda. Kenarlarda, blok yüksekliği 120 
cm ve en alçak nok-tada ise 75 cm idi. 

G Yükleme Sistemi : 

G yükleri bir iç öngenilim sistemi olarak uy
gulanmıştır. Yük dağılımının mümkün mertebe üni
form olması gerektir. G yükleri, model betonu içine 
gömülü silindirik başlıklara çelik kablolarla tatbik 
edilmiştir. Model baraj 24 eşit hacime bölünmüş 

ve herbir hacmin geomet~ik me~kezine bir G baş
lığı konulmuştur. 

Yükü ileten çelik rkablolar, naylon tüplere on
lar da çeHk boruların içine yerleştirilmişti. Bo
rular, vadinin mansap yüzündeki deliklerden G 
başlıklarının izdüşüm noktalarına ıkadar yatay son
ra da dikey yönde giderek başlıklara ulaşırlar. Ya
tayda dikeye dönüş noktalarında, borular vadi al
tındaki 5 cm kalınlı·kta çellik plağa kaynaklanmışlar

dır . K<:blolara yük tatbik etmek Için herbiri 10 ton 
kapcısitede 8 ·kriko kullanıldı. Bunların hepsi bir 
manifold aracılığı ·ile yüksek basınç hidrolik yükle
me cihazına bağlıdır. Böylece bir kriko, üç başlığa 
kuvvet tatbik edebiHr. 

H Yükleme Sistemi : 

Hidrostatik yüklerlin hesabında kemer kretinln 
1.5 m üstünde taşkın suyu seviyesi esas alınmıştır. 

20 ton, 10 ton ve 4 ton ıkapasitede, toplam 26 kriko 
H yük sistemi ·için kullanıldı. Bunlar da G sistemin
dek·i gibi, bir manifold ılle ayrı bir yüksek basınç 

hidrolik yükleme sistemine bağlanmıştır. Krikolar 
modelin memba yüzüne yerleştirilmiş yük dağıtım 
plaklarına yaslanır·lar. Plaklar 2.5 cm kalınlıkta çe
liktir. Plak yükler-inin uygun şekilde dağılımı için 
model yüzüne memba tarafında ıkalın kauçuk şe

nitler yapıştırıldı. Lastiğin düşük elastisite modülü 
plak yükü altında üniform defleksiyonunu sağladı. 

Krikoların diğer uçları ise mas·if reaksiyon bloklarına 
dayanıyordu. Ağırlık dayanaklarının, memba tara
fında kemer yüzüne kadar uzayan yanaklarına da 
H yükleri, özel bir düzenle 2 kriko ile uygulandı. 

Vadi Bloku Inşası : 

Modelin yapımına vadi bloku ·ile başlanmıştır. 

Önce çel·ik :taban plağı yerleştirilmiş ve buna G 
sistemi boruları kaynaklanmıştır. B·ilahare vadi blo
ku bu s·lstemin etrafında ve üstünde inşa edilmiş

tir. Tabandan 35 cm yüıksekliğe kadar vadi çimento 
harcı ve kırık tuğla ile doldurulmuş, bu seviyeden 
sonra da rbir!Yiri üstüne gelen 8 cm ·kalınlıkta Ther
malite tuğlası ile 4 cm kalınlıkta çimento harcın

dan oluşan tabakalar şeklinde inşa edilmiştir. 

Baraj Bloku : 

Bıiri kemer ve ikisi ağırlık dayanakları için ol
mak üzere üç rkontraplak kalıp kullanıldı. Önce da
yanakların betonu, •krette açık bırakılmış olan ya-



rıktan döküldü . Kalıpların sökülmesinden sonra, 
blok yüzlerine sürülen tecrit maddesi batonun su 
kaybını önledi. B•ir hafta sonra kemer :kalıbı yerleş

tirilerek kemer betonu döküldü. Vibratör,Jer kullanı
larak betonun homojenliği ve G başlıklarını iyice 
kavraması sağlandı. Testlere başlamadan bekleni
len üç hafta zal'fında vadi ve baraj malzemesinden 
mukavemet deneyleri için nümuneler alındı ve uza
ma ölçerler (strain gauge) modele yerleşti~ildi. 

Enstrümanıasyon : 

Modelin yük altında davranışını ayrıntıları ·ile 
inceliyebilmek için : ıkemerleme uzamaları, ağırlık 

dayana1klarının tabanındaki di-key uzamalar, kemer 
ve ağırlık bloklarının 'kret ve taban defleksiyonları, 

kemer ve ağırlık blokları arasında relatif defleksi
yonlar, vadi kenarlarıının defleksiyonları, baraj ve 
vadi bloklarının dönmeleri ölçülmüştür. 

Uzamalar, elektriki mukavemet uzama ölçerle
ri ile ölçüldü. Bunlar, ya tekli elemanlar ya da 45 
derece rezetler halinde olup ,otomatik ıkayıt maki
nasına bağlıdır. 

Test Yöntemi : 

Modele tatbik edilen çeşitlı i yük haller·i •hi~im 

yükler• kavramı ile daha rahat aniaşılacaktır: Bi
rim H yükü, modelde, ful hidrostatik yük altındaki 

Mons ~-~ - ~:·~~~-~->-----... ··· 
Memba topuOu ~--'-""'~--
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prototıp .ge rıilmelerine, eşit gerilmeler yaratacak
tır . Bu, modelin taban seviyesine ,uygulanan basınç, 
prototiptekıine eşit olduğunda gerçekleş•ir. Benzer 
şekil·de, birim G yükü modelde, protatipteki zati 
ağırlık gerilimlerine ·eşit gerilimler doğurur. 

Yük Halleri: 

1. Standart yükleme testleri : H= G 

(0.65 bir·im yük -+3 birim yük) 

1.1. G önce uygulanır, H bunu takiben ar
·tırılır . 

1.2. H ve G simültane uygulanır . 

2. Alttan kaldırma testleri : H/ G oranı sabit. 

2.1. G de % 20 azaltma 

2.2. G de % 33 azaltma 

3. Kırılma testleri : G belli bir seviyede tu
tulurken H artırılır . 

3.1. G=3,H-+9 

3.2. G=2, H +7 (kırılma) 

Standard yükleme testleri ·ile dizayn yükleri 
simüle edilmiştir. Üst yapıyı, birim yüklerin ıkatla· 
rına ma~uz bırakmakla temellerde görülebilecek · kı

rılmaların etkiSii incelenmiştir. 

, .. ·· 
...... ··· 

oıç: ek : o,_..:ı•o:.....ıo.,_,~";-;-,.oıı.•P--"'"' 

KESiT 

Şekil : 1 - Protipte Temel Planı ve kesit 
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G yüklerindeki aza-Itma ise alttan kaldırmanın 
stabi!ilte üzerindeki menfi etkisini temsil eder. 

Kırılma testleri daha çok akademik mahiyette 
olup, yapının kırılma şeklini saptamak amacı ıile 

yapılmıştır. H yüklerinin, G yükler1nin sevliyesinden 
çok yukarılara çrkarılması, hem baraj malzemesin
de olabilecek zayıflıkları hem de üst yapının t emel
ler üstünde kitle halinde kayma durumunu simüle 
eder. 3G + 9H durumunda kırılma olmayışı, siste
min stabilitesinin yüksekliğini ve kaymaya karşı 

yüksek mukavemetinri kanıtlamıştır. Kırılma için 
daha elverişsiz bir durum gerektıi ği ortaya çrkmış 

ve bu nedenle 2G+7H yükler.i tatbik edilerek mo
delin ·kırılması sağlanmıştır. Bu arada uzamalar, 
defleksiyonlar ve dönmeler sürekU olarak kayde
dilmişlerdir. 

Kırılma: 

Kırılma. vadi blokunun vadi aksı boyunca kop

ması ile başlamış ve bu çatlak kemer blokun mer

kezine dikey şekilde sıçramıştır. Bunu takiben ke

mer, sağ ağırlık bloğundan yapını derzi boyunca 

ayrılmıştır . 

' 
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Deneysel Sonuçlar : 

Ş ekil : 2, 3, 4 de modelıin yük altında davranışı 
incelenebHi r. Uzama (strain) değerleri , asal geri
limiere çevr.ilmiştir . 1 X G yüklemesinin (Şekıil : 2) 
gerilimleri genellikle küçüktür. 1 X H yüklemesin in 
(Şek il : 3) gerilimleri incelendiğıinde, kemer.in kret 
geril·imlerinin memba ve mansapta, basma geril
meleri olduğu ·görülecektir. Bu şaşırtıcı sonuç muh
temelen, kemerin ağırlı·k dayanakları tarafından sı

kıştırılmasından ileri gelmektedir. H yükü maksi
mum gerilm e leri 455 psıi =32 •kg / cm2 basma ve 
184 psi= 13 rkg / cm2 çekme mertebesinde olup, ol
dukça düşük sayılırlar. 

1.5 H+ 1 G yük halinde de gerilimler normal 
mertebededir. Memba yüzünde görülen anormal de
recede yüksek bir basma gerilmesinin, 1419 psi 
= 100 kg / cm2, bozuk bir uzama ölçerden ileri gel-

diği sanılmaktadır (Şekil : 4). Çünkii bu değer et

rafı ndaki ölçümlerle tamamen ilgisizd ir . 

Sonuç olarak prototıip dizaynının sağlamlığının 

deneysel metotla kesin olarak kanıtlandığını kay

dedeceğiz. 

" "ii ü' 
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Şekil: 2 - Modelde 1 x G Için esas gerilmeler 
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Şekil: 3 - Modelde 1x H için esas gerilmeler 

SOL SA~ 

SOL 

Şekil : 4 - Modelde 1 ,s X H ve 1 X G için esas gerilmeler 

FAYDALANILAN YAYlNLAR 

- Awotwi , PAK. 1966 

Kemer Barajlar ve vadileri arasındaki ilişki. 

Londra Üniversitesi doktora tezi. 

ÇEK~E 

BA:SiNc 
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GERi v;KAMADA FiLTRE YATAGI GENiŞLEME 
MiKTARININ HESAPLANMASI 

Yazanlar 

Çeviren 

ÖZ ET 

A. AMIRTHARAJAH ve John L. CLEASBY 

Serap KULELi • 

Geri yıkamalı kum filtrelerinde kumun lıacımca genişlemesi bakım sorunlarını 
arttırmaktadır. ı ı 

Bu nedenle kumun ne gibi bir değişmeye uğrayacağını doğru olarak bilmek bu 
sorunların giderilmesinde yardımcı olabilir. Şimdiye kadar yapılmış, hacımca ka· 
barınayı içeren çalışmaların çoğu bilimsel temellere dayanmamaktadır. Yazımız

da, bu konudaki şüphelerin çoğunu ortadan kaldıracak basit bir matematiksel 
model anlatılmaktadır. 

Hızlı kum filtrelerinde süzme, şimdilik Içme 
suyu tasfiyesinin ana birim işlemidir ve gelecek· 
te pis su tasfiyesinde de kullanılacağından önemi 
artacaktır. Bu nedenle hızlı kum filtrelerinin proje 
ve işlemlerini kapsayan geçerli yöntemlere ge
reksinme artmaktadır. Hızlı kum f iltrelerindeki kum 
yatağı belli zaman aralıklarında temiz suyun ge
riye akımı ile temizlenmektedir. Yükselen su akı

mı ile asıltı haline geçen kum yatağı •tanecikll 
akışkanlaştırılmış yatak• diye adlandırılmaktadır. 

1920'Ierin sonu ve 30'1arın başında ara sıra 

görülen araştırmaların dışında taneli filtrelerin ge
~i yıkama işlemleri üzerine çalışmalar az Ilgi gör
müştür.ı-3 Bu çalışmaların çoğu deneysel olup, 
uygulama hesaplarını geliştirmeye yöneliktir. Süz
me tesislerindeki birçok bakım sorununun geri 
yıkama işlemiyle ilg·ili olduğu bilinmesine rağmen 
geri yıkama üze~ine yapılan çalışmalar sayılıdır. 

Son 20 yılda akışkanlaştırılmış yatak, kimyasal 
işlemlerin önemli bir birimi haline gelmiş ve akış-

• Kimya Y. Müh. DSI Proje ve Inşaat Dalresi Başkanlı ğ ı 

kaniaştırma üzerinde yapılan çalışmalar artmıştır. 

Bu yazıda akışkaniaştırma ve çevre mühendisliği 

hakkındaki yayınlar gözden geçirilmekte ve geri yı

kamada kum yatağın uğrayacağı genişlemeyi he
saplayan basit bir model geliştirilmektedir. Ge
liştirilen bu modelin geçerliliği ayrıca deneysel 
olarak da kontrol edilmektedir. Bu yöntemin ge
nel proje uygul amaları için uygun olacağı ümit 
edilmektedir. 

Eldeki Modellerin Gözden Geçirilmesi : 

Aşağıda 4 nolu kaynakta anlatılanların bir öze
ti verilmektedir. 

Geri yıkamalı bir süııme yatağının veya akış

kanlaştırılmış bir yatağın genişleme yüksekliğinin 

hesaplanmasını ·içeren matematiksel modellerin 
hemen tümü akışkanlaştırılmış sistemin şu önemli 
özelliklerinde birleşmektedirler: 

1. Içinde sabit miktarda katı bulunan bir sis
temi ele alalım. Bu ·katının sabit kesitte sistemin 

Journal , American Water Works Assoclation , Vol. 64, No. 1 ]anuary 1972 den çevrilmiştir . 
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gözenekliliği e
0 

ve boyu 1
0 

olan ilk durumdan, gö
zenekliHği e ve boyu ı . olan son duruma geniş

ledi ğ ini düşünelim . Genişleme öncesi ve sonrası 

katı madde hacımlarını eşitlersek, 

1
0

(1- e
0

) =1
0
(1-d 

denkliğini elde ediriz. 

( 1) 

e : boşluk hacminin sistemin birim hacmına 

oranı 

2. Bir taneciğin sıvıda asıltı halinde kalması 

için, yükselmekte olan sıvının sürtünme kuweti
nin yerçekimi ·kuwetine eşit olması gerekir. Bir 
akışkanlaştırılmış yataktaki yük kaybı parçacıkların 

yüzme ağı rlığına eşittir ve tanecik miktarı değiş

medikçe sabit kalır . .A:kışkanlaştırılmış yatakların 

bu ve diğer özellikleri Şekil : 1 '·de gösterilmiştir. 

Bu neticeler geri yıkamalı filtre yatağının her bi
rim alanı için sabit yük kaybı denklemini verir. 

h.p1.g = ı. (p, -p1) g (l- e) (2) 

Burada P, ve p1 sıra ile tanecik ve sıvı yoğunluk

ları, h yatak boyunca sabit yük kaybı ve g yerçe
ıkimi ivmesidir. Ikinci denklemin iki farklı geniş
leme durumuna uygulanması 1 numaralı denkle
mi verir. Bununla birlikte son çalışmalar sabit ba
sınç kaybı denkleminin tam geçerli olmadığını gös
termiştir .s-6 % 1 O- 15 hata yapmak mümkündür. 
2 numaralı denklemin tam geçerli olmamasına kar
şılık 1 numaralı denklem yalnız gözenekliliğin ta
nımından elde edilmektedir. 

3. Bir üçüncü önemli özelliği de aşağıdaki 

yarı deneysel denklemle. gösterilmiştir. 

(3) 

Burada V sıvının yatak üzerindeki yüzeysel hızı, 

V5 t ek t ek parçacıkların bir engellemeye uğrarna

yan çökelme hızları ve n akış düzeni şart l arına 

bağlı genişleme ıkatsayısıdır. Richardson ve Zaki'
nin bu denklemi şimdi çok kullanılmaktadır7 , 

Taneoiklerin büyüklüklerine göre sıralandıkarı 
tabakalı yataklardaki genişlem eyi veren yen i öne
ril erden ikisi Fair, Geyer ve Okuns ile Camp'a9 

aittir. 

Fair, Geyer ve Okun çözüm için iki ayrı yak
laşım önermişlerdir: 

a) Kozeny denklemi : 

h C 11 (1- e)2[6]2 V 
-~ - = ~Pt _ e_3_ ,p d 

o -

Burada C Kozeny değişmezi, p. sıvının özlülüğü, d 
taneciklerin çapı ve ,p küresellik katsayısıdır (,p, 

... 
o 
ö 
>-

1.> 
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Tat:a kc lı 
yata k 

j.....,.,....,..,..,.:-:::-::;.- Eşit bÜyüklÜkteki tanec ı klerden --1 olusan ideal yatak 
Durgun . 
yatak Ak ışkan ya tak 

"Hyst~r.esi s " 1 Muntozom olmoyan sıvı 
Tesırı . dağılımı ( konollaşma l 

Kütleselleşme 

Vnf 

Logeritmik yüzeysel sıvı hızı- P 

Şekil : 1 - Akışkanlaştırılmış yatak özellikleri 

hac ı mca eşdeğer kürenin yüzey alanının taneelk
Ierin hakiki yüzey alan ına oranı olarak tanımlan

maktadı r ) . Akışkanl aştırılmış yatakl ar için sabit 
yük k ay!:ı ı denklemi (Denklem 2) ve Kozeny denk
lemlerinden aşağıdaki denklem elde edilir. 

e3 m _ C p. [ 6 ] ı V 
(1-em) - g (p, - pf) ıP dm (S) 

em : m inci tabakadaki gözeneklilik 

dm : m inci t abakadaki t ane büyüklüğü 

Böyl ece g en iş l em iş yatak yüksekliği aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir. 

Kozeny denklemi durgun yataklarda laminer akım 

şartl a rı içi n geli ştirilm i şt i r. Yukarıdaki denklem 
durgun yatağ ın ak ı şkanlaştığı zaman da laminer 
akım şartl a rının üstün geldiği varsayılarak elde 
edilm i ştir . Bu hesaplamalarda, tane küresellik kat
sayısı ,p , ve [ e3/ (1-e)] grubunu [1 / (1-e)] grubuna 
bağ lı ol arak veren tab lola ra gerek vardır . Yazarlar 
normal geri y ı kama şartlarında akış düzeninin tür
bilansir akı m a geçiş düzeyinde olduğu gerçeğin

den kaçınmı ş l ardır . 

(7) 

denklemin i kullandılar. Bu denklemin kullanılabil

mesi için parçac ı kların çökelme hızlarının hesap
lanmasına yarayacak bazı yollar gerekmektedir. 

Her iki yöntem de yatağın tane büyüklükleri 
farklı tabakalardan oluştuğunu ve tüm genişleme-
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nin bu tabakaların genişleme toplamına eşit oldu
ğunu kabul etmektedir. 

Camp, Reynolds sayısını Rec =V.d/v:vd1-e) 

olarak tanımlamış ve terimleri ustaca gruplandi
rarak birims•iz geri yıkama .katsayısını geliştirmiş

tir. 

Pı · P
2 

(8) 

Burada f
0 

Darcy'nin sürtünme katsayısı, v kinema
t!ik özlülüktür. Bu denklem akışkanlaştırılmış ya
taktaki parçacıkların ağırlığını Darcy- Weisbach 
denklemindeki yük kaY1bına eşitlayerek elde edil
miş•tir. B katsayısı akş hızı ve sürtünme katsayı

sına bağlı değildir, fakat parçacı.kların büyüklüğ ü · 

ne bağlı olarak değişmektedir. e nin değiş·ik de
ğerleri ·için Rec, B ye karşı çizilmiştir. 

Sınama- yanılma yöntemi •ile B ve Rec denk
lemlerini aynı anda doğrulayan e değeri bulunmak
ta, bu hesaplar yatağın çeşitli katiarına ait tane
cik çapları •için tekrarlanmaktadır. Toplam geniş
leme, tane büyüklükler.i farklı olan katların göze
neklilik .değerlerinin ortalaması alınarak bulunan 
gözeneklili·k değerinden elde edilmektedir. Camp 
bu yöntemin kömür tanecikli yataklara uygu
lanamayacağını bulmuş ve hatanın, sürtünme kat
sayısı f0 deki değişmelere ·bağlı olabileceğ·ini ileri 
sürmüştür. Ayrıca karışık ortamlı yataklara uy
gulanabilmesi için ·deneysel çalışmalara gereksi
nildiğini belirtmiştir. 

Camp'ın çalışmalarını inceleyen T:esarik,ıo Ric
hardson ve Zak.J'nin denklemlerinin geri yıkamalı 
yataklara uygulanabileceğini göstermiştir. Tesarik '· 
in kum, antrasit ve cam küreci·klerle yaptığı de
neylerde V nin e ye karşı logaritmik çizimi 3 nolu 
denklemi kanıtlayan bir doğru vermektedir. Bu 
doğrunun eğ·imi Hichardson ve Zaki'nin deneysel 
değerlerini doğrulamaktadır. Tesarik'in hesaplama 
yolu yatağın çeşitli tabaikalarındaki taneoiklerin çö
kelme hızlarını gerektirmelcte ve yatağın gözenek
liliği, ayrı ayrı tabakaların gözeneklili•k değerleri
nin ortalaması alınarak bulunmaktadır. 

Tabakalı kum filtrelerinin geri yıkamadaki ge
nişlemesini veren daha önceki matematiksel yön
temleri gözden geç·irirken aşağıdaki yetersizlikler 
di·kkati çe'kme•ktedir: 

1. Geri yıkama hızlarından çoğu türbilanslı 

akıma geçiş düzeyindedir. Böylece laminer akım 
için geçerli olan Kozeny denklemi ve durgun ya
ta•k şartlarının akışkanlaştırılmış yataklara uygu
lanması , parçacıkların devamlı hareketlilikleri ne
deni ile akışıkanlaş1ırılmış kanalın de$'işmesi yö
nünden kuramsal olarak düşündürücüdür. 

20 

2. Şimdiye kadar küresellik katsayısını veren 
genel bir yöntem bulunmadığından, verilerin çoğu 
uygun bir ·küresellik katsayısı seçimi •ile eğri üze
rine oturtulabilmektedir. Bu da neticeyi •etkilemek
tedir. 

3. Richardson ve Zaki'nin denıkiemini (3 nu
maralı den·klem) kullanabilmek için belirli büyük
lükteki parçacıkların çökelme hızlarının bilinmesi 
gerekir. Bu da fazladan deneysel çalışmaya veya 
geçiş bölgesinde C

0 
nin Re ye karşı çizilmiş ve 

küresellik için gerekli düzelnmeleri yapılmış bir 
eğrisini ·gerektirmektedir. C

0
, sürtünme ıkatsayısı 

ve Re, V ye bağlı Re·ynolds sayısıdır. 

4. Fair ve Camp yatağın bölümlere ayrılma

sını ve her bölüm için ayrı ayrı hesap yapılma

sını önermekteler. Bu maddelerin •en önemH yanı, 

geçerlil·iklerini göster.ir deneysel verilerin azlığı
dır. 

Son 20 yılda akışkaniaştırma ·alanında yatak 
genişleme verilerini değerlendiren çeşitli denklem
ler geliştirilmiştir. Bunların içinde uygulamaya en 
elverişli ve basit olanları, yüzeysel hızı, 3. denk
lemde olduğu gibi, gözenekl ·iliğin üslü fonksiyon
ları cinsinden ver.enleridir. 

Ilgi çeken •iki kuramsal yöntem Hawsleyıı ve 
Happel'e aittir. B.irincisi Stokes kanunlarınn asılı 
madde içeren çözeltilerin özlülüğünü veren 
V and denklemine uygulanışı, ikincisi ise Nav·ier
Stokes denklemlerinin ivme kullanılmaksızın uygu
landığı özel bir modeldir. Genıişleme verilerini ya
tak boşluğunun üslü bir fonksiyonu olarak ver
meyi ilk kez öneren Lewis, Gilliland ve Bauer'dir.12 

Bunlar su <ile akışkanlaştırılmış cam tanel•i bir sis
temin veriler-inden aşağıdaki denklemi geliştirmiş
lerdir. 

V a e4'65 0,1<Re<12için 

Re =p1.V.d/ ,u 

(9) 

Karışık büyüklükteki katları akışkanlaştıran 
Lewis ve Bowerman13 aşağıdaki denklemi gel·iştir
diler. 

(10) 

Buradaki D ve b denklem değişmezleridir. Lewis 
ve Bowerman ıJ çalışmalarında iki önemli noktaya 
değindiler: 

- Tanecik büyüklükleri farklı bölümlerden olu
şan bir yatağa •ait değerler ıkendisinıi mey.dana 
getiren bölümler için ayrı ayrı yapılan hesaplama
l a rın bir ortalaması olarak ele alınır, 

- e değeri yerine .pe kullanmak şartı ile •küre 
şeklinde olmayan tanecikler küreymiş gibi kabul 
edilirler. 



Akışkaniaşmayı etkneyen değişıkanleri gözden 
geçiren Zenz ve 01!hmer14 eldeki bütün verileri 
kullanaı·alk kür-esol parçacııklarnn ·~kışkanlaşması 
için grafik ile gösterilen bir bağıntı buldular. 

Tek tek parçacıkların dinamik dengesini esas 
alarak, tanecikli akışkanlaştırılmış yatakların ge
nişlemesini veren en geniş kapsamlı çalışmalar

dan biri de Wen ve Yu'ya aittir. ıs Bunlar, bu ko
nudaki diğer çalı ş maların ve kendi çalışmalarının 

ver.UerinF'lJ Schiller ve Naumann ' ın yarı deney
sel formülüne uygulayarak aşağıdaki denklemi ge
liştirdiler. Bir parçacık 'için ·Sürtünme kuwetini ve
ren bu denıklem Reynold sayısı 0,001 ile 1000 ara
sında olduğu zaman geçerlidir. 

e4'7 NG.= 18 Re+2.70 Rel'687 

dJ · Pı (p , -pı) g 

p.2 

NGa = boyutsuz Galileo sayısı 

Bu denklem birkaç sebepten önemlidir : 

- basittir, 

( 11) 

- geliştirilmesinde yalnız e deneysel katsa
yısını içeren Schiller ve Naumann denıkiemi ıkulla

nılmıştır , 

- Bir akışkanlaştırılmış yatağın genişleme 

yüksekliğinin hesaplanmasında yalnız sıvı ve par
çaekiarn ·özellikleri ile sıvı hızına gere:k vardır. 
Yüzeysel hıza bağlı Reynolds sayısı kullanıldığın

dan, parçacıkların çökelme hıziarına gerek yoktur, 

- Proje işl·erine uygundur. 

Denklemin geçerliliğ•i yazı sahiplerinin yön
temleri ile karşılaştırılmıştır. 

Wen ve Yu tarafından değ.inilen .aşağıdaki ·iki 
nokta da önemlidir: 

a) Çeş.ıtll tane büyüklüğünde·ld parçacıkları 

·içeren bir sistemin genişlemesini inceleyen Wen 
ve Yu, aşağıdaıki denklemle verilen ortalama bir 
taneoi•k büyüklüğünün ıkullanılmasını önerdiler. 

n X 
~ -' 

dorl = 1=1 d ı 
(12) 

Denklemdeki X1, d1 çaplı taneolklerln yüzdesidir. 

b) Çeşitli t ane büyüklüğündeki parçacıklar 

dan oluşan bir yatakta, taneoik çaplarının oranı 
1,3 : 1 den küçük ılse taneler birblr·ine karışır. Bu 
oran 1,3 : 1 den büyüık Ise tabakalaşma oluşur. 

Rıi chardson ve Zaki, tek parçacığın hare·ketlne 
·karşıt direnci etkıileyen değişkenieni saptadılar: 

R=f, (,u ,p1,d,V.) asılı haldeki maddelerin düzgün 
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olarak dağıldığı bir çözeltide bu direnci etkileyen 
iki değişken daha olduğu varsayımından aşağıdaki 

denklemi geliştirdiler. 

R =12 ( ,u ,p1 ,d,V.~ . ~J (13) 

Değilliilen ıiki değişken , gözeneklilik e, ve tanecik 
çapının yatak çapına oranıdır (d/ 0 1). 

Boyutsal analiz yöntemi ile 13 numaralı denk
lemi aşağ ıdaki şekl·e ind irgediler. 

~ =f (d.V, .pı • ~.e) 
V, p. 01 

(14) 

Bu denklem bütün akış düzenl·eri Için geçerlidir. 
Daha önceki uygulamanın sonucu olarak elde edi
len genişleme denklemi aşağıdakıl şekildeydi : 

V 
-=e" v, 

Burada V1• e= 1 olduğu durumdaki eğri uzatma 
yöntemi ile bulunmuş, sanısal yüzeysel hızdır. Ge
nişleme katsayısı n, akış düzeni ve sistemin bo
yutlarına bağlı olup, geri yııkama şartlarındaki 
farklı akış düzenleri için aşağıdaki denklemlerde 
verilmiş1!ir: 

n= (4.35 + 17,5 ~JRe0•0'03 0,2<Re<1 için 16) 

n=( 4.45+18 ı, )Re0"
0
'
1 1 <Re<200 için (17) 

R-e0 =p1.V, .d/ p. 

Re
0 

ın daha yüksek ve daha düşük değerleri i çin 
başka denklemler bulunmaktadır. 

Richardson ve Zak·i ayrıca e nin 1'e eşit oldu
ğu durumlarda tek bir parçacığın çökelme hızı 

olan V, nin yüzeysel sıvı hızına bağl ı olduğunu 
aş ağıdaki denklemle gösterdiler. 

log 10 V, =log10 V1+ (ı,) (18) 

15 ve 18 numaralı denklemlerden, 

V e" 
(19) 

V, 10 (d/D,) 

elde edilir. (d/ D,) sıfıra yaklaşırken , 1owo, ı 1'e 
yaklaşır ki bu da 19 numaralı denklemin 3 numa
ralı denkleme indirgenmesidir. 

Akışkaniaşmaya ait eldeki kitaplarını 6-ı s bu ne
ticeleri yanlış olarak kullanması veya aktarması 

hoş ·karşılanamaz. Hatalar · i ıki ıkaynaktan gelmek-
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tedir. 3 numaralı denklem yalnız d/ D, nin ihmal 
edilebilecek kadar küçük olduğu durumlarda doğ

rudur, ki bu da geri yıkama şartlarında geçerlidir. 
ikinci hata kaynağı daha da e1!kiley icidir. Geniş
leme katsayısı n, çökelme katsayıs ı V, ye bağlı 

bir Reynolds sayısı (Re0 =pı.V,-d/ ,u) ile tanıml an

masına rağmen yazarları n çoğu bunun yüzeysel 
lııza bağl ı olduğunu beli rtmişlerdir (Re0 =p1.V.d/ ,u). 

Richardson ve Zaki denklemlerini n geliştiri lmesi n

de kull anılan bir diğer gerçek de uygulamada sık 

sık unutulmuştur . Denklemler küresel taneci kler 
kullanılarak geliştirilmişlerdir. Başka şekildeki ta
necik ler için genel denkleme, Lewis ve Bower
man ta rafından önerilen küresellik katsayısı veya 
biçim katsayısı gibi birimsiz d eği şkenierin eklen
mesi gerekmektedir. 

Önerilen Model : 

Yukarıdaki modellerin incelenmesinden sonra 
V /V,=t" şeklindeki bir denklem genişleme için 
en bas it ve yararlı bir bağınt ı olarak görü lmekte
dir. Bununla birlikte bu denklemin de bazı eksik
likl eri vard ır . Denklem düzgün parçacıklı yataklar 
için ideald ir, fakat kum gibi düzgün olmayan par
çacı kla r için düzeltmeler yapılması gerekmekte
dir. Ayrıca denklemi n kullanılması için parçacık
l arın çökelme hızına gerek duyulmaktad ır. Eğer 
d/ D, =F O ise başka bir değişmeze daha gerek var
dır. 

Bu eks iklik leri gidermek için yazarlar, 

V=k.En 

şeklindeki bir modeli önermişlerdir. 

(20) 

Her sistem için belirl·i bir k değişmezi vardır. 

Eğer k ve n biliniyorsa, herhangi bir V hızındaki 

yatak genişleme miktarı hesaplanabilir. 

En düşük akışkaniaştı rma hızı V mı• durgun ve 
akışkanlaştırılmış yatak durumlarının her ikisine 
de uygulanabilen ve bunları birleştirici çok faydalı 
bir değişkendir. Ne yazık ki 1 ve 3 numaralı şe
killerde gösterildiğ i gibi tane dağılı mı, kanallaşma 

ve benzeri etkilerle tabakalı sistemler için kulla
nılamaz. Bu nedenle en düşük akışkaniaştırma hı

zını veren başka bir tanıma gerek duyulmaktadı r. 

Durgun yatak veril erinden yatak gözenekliliği

ni bildi ğim izi ve V mı ile n i hesaplayabileceğimizi 
düşünelim . Böylece 20 numaral ı denklemde yalnız 
k değişmezi bilinmemektedir. Bir sistem için k 
hesaplandıktan sonra bunu kullanarak herhangi 
bir V hızındaki E gözenekliliği hesaplanabilir. 

Bu konudaki yayınların gözden geçlrilmesi4, 
Leva tarafından verilen yarı deneysel bağıntının 

bir kum yatağının en düşük akışkanlaşma hızı için 
en iyi değe rleri verdi ğ i görülmüştür. 

V 
_0,00616d1'82 [yı(Y,-Y1)]Ql94 

mı- (21) 
Jl()l88 

Burada Vmı yüzeysel SIVI hızı olup birimi m3/ sn
m2'dir. d mm cinsinden tanecik çapı , Yı ve y, sıvı 

ve taneciğ in gr/cm3 oinsinden yoğunluğu ve p. 

10-2gr/cm-sn (centipoise) cinsinden sıvı özlülü ğ ü

dür. Denklem homojen olmayan bir yapıya sahip
tir ve değişkenler en çok ku llanıldıkları birimler

de verflmiştir. Kozeny denklemini (4 numaralı 
denklem) temel alan bu denklem akışkanlaşmanın 

başlan gıcında, laminer akım şartlarında kullanılır 
(Remı< 10). Remf in 10'dan büyük olduğu durum
larda ise V mı i doğru olarak saptamak ıçın 

Zabrodsky tarafından verilen kmı düzeltme katsa
yıs ı ile çarpmak gerekir. 

kmı= 1,775 Rem1·Ql272 10<Remı <300 Için (22) 

Genişleme katsay ı sını bulmak için çökelme 
hızının hesaplanması gerekmektedir. Bunun için 
birkaç yol düşünülmüşı ve basit olmas ı nedeni ile 
aşağ ıd a verilen Rowe'n in denklemil9 seç·ilmiştir . 

(23) 

Yukarıdaki denklem ilk bakı şta doğru olama
yacak kadar basit görünmekte ise de daha yakın

dan yapılan bir inceleme böyle bir bağıntının var
lığını destekleyicisidir. Bu denklem akışkanlaşma 

öncesi durgun yataktaki bir parçacığa etki eden 
kuwetin, engellenmemiş çökelme şartlarındaki 

kuwete eşit olduğu varsayılarak bulunmuştur. 

Daha önceki denklemler bu modelin temelini 
teşkil etmektedir. Bununla birlikte modelin ta
bakalı kum yatağına uygulanabilmesi 'için tüm 
yatak için geçerli bir tane büyüklüğü veya ayrı 

ayrı tabakaların geniş lemeleri nin toplamını veren 
bir yöntem gereklidir. ikinci yöntem , hesaplama
ların uzun olması nın proje i ş lerine uygulanmasını 

önleyebileceği düşünülerek ele alınmamıştır. Tane 
büyüklü ğü için birkaç seçenek üzerinde durulmuş; _ 

tur. Bunlardan, yatağın ağırlıkça % 60'nın geçtiğı" 
elek açık lığı, d%60 , en uygunu olarak seçilmiştir. 

Bu seçim iki nedenle yapılmıştır. Birincisi. 
d %60 süzme ortamını belirleyen en uygun bir öl
çüttür. Çünkü mühendisl erin çoğu kum süzme or
tamı için etkin tane büyüklüğünü (yatağın ağırlık

ça % 10'unun geçtiği elek açıklığı, d%10 ) ve tek
düze katsayısını (d%60 ın d%1 o a oranı) belirtir
ler. ikinci neden, neticelerden de görüldüğü gibi , 
genişleme miktarını oldukça Iyi vermesidir. Tane 
büyüklüğü dağılımı ve tanecik biçiminin genişle

meyi veren bağıntılara etkisi üzerine daha geniş 

bir açıklama 1 numaralı kaynakta verilmiştir. 



Amirt;harajah ve Cleasby'nin yönteminin uygu
lanması nda ortalama gözeneklilik değeri, durgun 
vaziyetteki yatağın yüksekliği, etkin tane büyük
lüğü ve tekdüzelik katsayısı değerlerine gerek var
dır. Hesaplama yolu aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

- Yatağın % 60'ının geçti ği elek açıklığı bu
lunur ve 21 numaralı denklem kullanılarak en dü
şük ak ı şka ni aştırm a hızı V mı hesaplanır. 

- 23 numaralı denklemden sanısal çökelme 
hızı V5 ve 16 veya 17 numaralı denklemlerden ge
nişleme katsayı s ı n bulunur, 

- e mı ve V mf yi kullanarak 20 numaralı denk
lemden sistem için k değişmez! hesaplanır, 

- istenilen hızdakil ·genişlemiş yatağın göze
nek l ili ğ ini bulmak için 20 numara lı denklem tekrar 
ku llan ıl ır , 

- Yatağın genişleme yüksekliğ i ni hesaplamak 
için 1 numara lı denkl em kull a nılır. 

Yukarıda ki hesaplama yolu i·kii öneml i güçlüğü 
ortadan l<a ld ırmaktadır. Bu yolda tane şekli ve 
tane büyük l üğ ü dağılımı için kendi k endini düzel
ten iki basamak bulunmaktadır . Bu yöntem genel 
uygulamalar için gerekli e•snekli ğ e sahiptir. Böy
lece ilerde baz ı gel i şti rmelerle su ile akışkanlaş
tırılmış •kömür t aneel kil yataklara uygulanabilecek
tir. Daha sonrak i sayfalarda anlatılan deneysel ça
lışma, bu yöntemin tabakalı kum yatakları ·için 
de geçerliliğini göstermektedir. 

Akışkaniaştırma ve geri yıkama 

Bu yazıda daha çok genişleme model inden 
bahsedilmesine rağmen, akışkaniaştırma üzerine 
yazılan yazılar yalnız genişleme yüksekliğinin he
sabını değil, aynı zamanda geri yı•kama t emel özel
li kleri için ileri sürülenleri de destekleyicidir. 

Ak ı ş kan l aşmanın aşağıda ki özellikleri üzerine daha 
geniş bi r açıklama 4 numaralı kaynakta verilmek
tedir: 

- Teknik terimler ve temel davranışlar, 

- Akışkanlaştırmada tane büyüklüğü dağılı-

mının düzenliliği , 

- Tane büyüklüğüne göre ayrılma tesirleri, 

- i·ki bileşenil sistemlerde akışkanlaşma, 

- Tamamen akışkaniaşmış bir yatakta tane 
ve kabarcık hareketlerinin mekaniği , 

- Hava temizlemelıi ve 3 fazlı sistemler, 
..... ;o,.•. :· .... 

.....: En iyi geri yıkama için gerekli akışkanlaş

ma şartl a rı. 
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Bu te'krardan bazı ilginç neticeler ortaya çık

maktadır: 

- Bi rçok filtre bakım sorunlarına sebep olan 
kanallaşma gibi anormallikler kontrol edilebilirler, 

- Ak ış kan l aşma durumundaıki parçacıkların, 

birbirlerine sürtünme yöntemi ile temizlendi kleri 
prensibi doğru değildir, 

- Pa rçacıkların tabakalaşması aıkışkanlaşma

manın bir temel özelliği olup, her çap büyüklüğü 

oranında ve geri yıkama hızında meydana gelir, 

- Hava ile tem izlenmiş filtre üç fazlı bir sis
tem olup, t amamen aJkışkanlaşmış yatağa benze
mektedir, 

- Kargaşalı akım , genişleme gözenekliliğ·inin 

0,65- 0,70'e ulaştığı durumlarda en yüksek değe

rini alır. 

Bu sonuçların uygulanması, geni yıkamalı sis
temlerin proje ve işletmesinde daha iyi neticeler 
alınmasını sağlayacaktır. 

Deneysel Araştırma 

Iç yarıçapı 152,4mm olan cam bir boru Için
deki tabaka lı dört ayrı sistem için akış hızı- ge
nişleme özelli klerini bulmaya yönelik deneysel ça
lışmalar yapıldı . Bunlardan üçü tipik, tabakalı kum 
filtreleridir: 

- Ince kum-A (Northern Gravel Şirketinden , 
Muscatine, lowa) , 

- Kaba kum- B, 

-Corning, lowa kumu- C (Corning ve lowa'
daki su tasfiye t esisi kum filtreleri nden), 

- Antrasit kömürü- D (Reading Antrasit Kö
mür Şirketinden , Pottsville, Pa.). 

Süzme ortamı olarak kullanılan kömür, kırıl
mış antrasit kömürüdür. Şekil 2'de B kaba kumu
nun el ek analizi verilmiştir . Burada kum iki ayrı 

bileşkeden meydana gelmiş gibi ele alındığından 

düz bir dağılım çizgisi venmemıiştir . Kurnun kaba 
kısmı Be ve ince kısmı B1 için ayrı ayrı genişle

me miktarı hesaplanmış , toplam genişleme bunla
rın eklenmesi .. ile bulunmuştur. El ek analizleri ge
nelliokle logaritm i ğe karşı yüzde . olasılık eksenleri 
bulunan kağıtlara Ç)izilir. Bununla birlikte bu çalış
malardaki bazı süzme ortamı analizleri normal 
eksene karşı yüzde olasılık ekseni olan kağıtlara 

çiz,ilmiştir. Bu eğriler bütün süzme ortamları Için 
kullanılabilir. 
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Şekil : 2 - Süzme ortamı elek analizi 

Akış hızı· gen!şleme bağıntısını Incelemek 
için akı~kanlaştırılmış yatağı yaklaşık olarak 45,7 • 

50,8 cm yüksekı.iğe kadar ıkatı parçacıktarla dal

durulmuştur. Yatak % 30 • 40 genişlemeye ıkadar 

akışkanlaştırılarak tabakataşmak üzere bekletilmiş

tir. Geri yıkama vanası birkaç kez muntazam ara

lıklarla yavaşça kapatılıp, dur·gun yatak yüksekliği 

ölçülmüştür. 6irbirini tekrarlayan değerler elde 

edildiği zamanki yükseklik değeri alınmıştır. 

Daha sonra yatak ıkademeli olarak % 60'a ka

dar genişletilmiş ve her seferinde dengeye ulaş· 

ması için S dakika beklenmiştir. Otomatik bir ka

rıştırma vanası ile sıcaklık sabit tutulmuştur. Her 

seferinde sıcaklık, akış hızı ve yatak yüksekliği 

ölçülmüştür. Ayrıca genişlemiş yatak boyunca ba

sınç ölçmeleri yapılmıştır. 
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Sıcaklık: 151 ı °C 

oiO No. deney 
011 " " 

oS No. deney 
09" " 
o. aA" 

0.006785 0.01357 0.020355 0.02714 
Hız 1 V- m3/sn. - m2 

Şekil : 3 - B kaba kumu için Basınç Kaybı • Hız 
bağıntısı 
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Genişleme en yüksek değerine ulaştığında ya
tak bölümlere ayrılarak ele alınmış ve aynı sı

caklıkta önceıki değişkenler ölçülmüştür. Daha yük· 
sek bir sıcaklıkta ölçmeler tekrarl.anmş1ır. Bu 
deneyler A ve B kumları ile D kömürü için yapıl

mıştır. C kumu için çok az sayıda genişleme de
ğerine ölçülmüştür. Yatağın akış-kanlaşmasından 

önce en az 2 • 3 değer alabilmek ıiçin geri yıkama 
vanası en düşük akışkanlaşma hızına ulaşıncaya 

kadar yavaşça açılmıştır. Ölçmeler yatak boyunca 
eşit aralıklarla tekrarlanmıştır. Ortamın yoğunluğu 

ve gözenekliHği -de ölçülmüştür. Durgun yatağın 

gö-:enekliliği 1 litrelik ölçü kabında basit su· yer
değiştirme yöntemi ile ölçülmüştür. 

Bu deneysel çalışmanın ve sistemin daha et
raflı antıatımı 4 numaralı kaynakta verilmektedir. 
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Örnek: 

.Aşağıda, geri yıkamalı yataklarda genişleme 

yükseklıiğinin hesaplanması bir ömekle gösteril
miştir. 



i·ki numaralı şekilde gösterilen A kumu ile 
doldurulmuş 30 oc sıcaklı,kta, yüzeysel hızı 0,01357 
m3jsn-m2 ol1an su He geri yıkanmış , 152,4 mm iç 
çaplı, tabakalı bir akış·kan yatakta genişleme yük
sekliğini hesaplayalım. A 'kumunun erkin tane bü
yüklüğü 0,43 mm ve tekdüzelik katsayısı 1 ,60'dır. 
Durgun yatağın yüksekliğ·i 51 ,3 cm ve gözenekliliği 

0,412 'dir Kurnun özgül ağırlığı 2,648'dir. 

d%60 ==d%ıo X te:kdüze katsayısı 

== 0,43 x 1 ,60 == 0,69 mm 

21 numar·alı denklemi kullanarak, 

0,00616 (d%60) ~' 82 ( y 1 ( y,-y1) ] 0'94 

JJ.o.aa 

[1 (2,648-1) ]0'94 
== 0,00616 X 0,69 1 ' ~2 X-------

0,80040'88 

= 0,00611 m3jsn - m2 

elde edilir. 

En düşük akışkanlaşma hızındaki Reynold sayısı : 

/1 

1 ,O (gr/ om3) x 0,069 (cm) 0,00611 (m / sn) 
x ---

0,8004 x 1o-2 (gr/ cm-snl 0,01 (m/ cm) 

=5,3 

(Re) mı 10'dan ,küçük olduğundan V111 1 için bir dü
zeltme gerekmektedir . 23 numaralı denklem aşa

ğıdaki gibi yazılabilir : 

V, == 8,45 V mı==8.45 X 0,00611 

==::l ,0516 m3jsn - m2 

Re
0
= 8.45 X (Re)

1111
=8,45 X 5,3 

=44,8 

Re0 değeri 1 ile 200 a rasında olduğundan 17 nu· 
maralı denklem kullanılarak n hesaplanır . 

n= (4 45 + 18~) Re -o' ı . , D, o 

= ( 4.45 + 18 X O,G9) 44 8 -o' ı 
152,4 ' 

= 3,10 

Gerçek bir filtrede d/ D, için bir düzeltmeye ihti
yaç yoktur. En ·düşük •akışkanlaşma değer·inde 20 
numaralı denklem uygulanarak ·k elde edilir. 

V mı= k (em!] n · · 

ı 
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0,00611 ==k (0,412)3' 10 

k== 0,0952 m3jsn- m2 

0,01357 m3jsn-m2deki genişlemeyi bulmak iç·ln 
20 numaralı denklemi <tekrar kullanarak bu k de
ğeri yardımıyla e hesaplanır . 

V == k.e" 

0,01357 = 0,0952 X e3' ıO 

e== 0,534 

Böylece 1 numaralı denklemden genişleme yüksek· 
liği hesaplanabilir. 

51,3 (1 ·-0,412) == 1. (1 - 0,534) 

1. =64,8 cm 

4 numaralı şekilden de görüldüğü gibi, yuka
rıda verilen şartlardaki deneysel genişleme yük
sekl·iği 65,6 om.'dir. 

lrdeleme 

Süzme ortamı ile ·ilgili özelli•klerin bir özeti 
numaralı tabloda ver·ilmiştir. 12 numaralı denk

lemden ve y.atağın % 60'ımn geçtiğ• i elek açıklığı 

tanımlarından faydalanılarak hesaplanmış tabakalı 

yatak ortalama tane büyüklüğü 2 numaralı tablo
da verilmiştir. 

3 numaralı şekil tipik bir basınç kaybı - hız 

- bağıntısını gösterme·ktedir. ıBu şekilde, taba'kalı sis
temlerde basınç 'kaybının, ideal akışkan yataklarda 
olduğu gibi, aniden değişmez hale gelmediğ•i, fa
kat yavaş ve düzenlıi bk geçişin varlığı görülmek
tedir. Bu şekil aynı zamanda en düşük akışkan

laşma hızının bulunmasındaki güçlüğü de gös·ter
mektedir. Şekildeki doğruların kesiştirilmesi ile 

TABLO: 1 - SÜZME ORTAMI ÖZELLİKLERi 

Durgun Durgun 
Yoğunluk yatağın yatağın 

P, gözenekliliği yüksekliği 

Ortam (gr/cm3 ) ' ml (cm\) 

ince kum, A 2,648 0,412 51,3 
Kaba kum, B 2,653 0,410 51,3 
Kaba ki s rm , B 0,420 34,53 
ince kısım , B ı 0,400 16,75 
Comi_ng ·kumu, C 2,655 0,407 

ı 
45,7 

Kömür, D 1,680 0,502 49,75 

25 
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TABLO: 2- SÜZME ORTAMININ ORTALAMA 
TANE BÜVÜKLÜGÜ ·d.,, (mm) 

Ortalama büyüklük (mm) 

Ortamın % GO'ını 
1 (12 numaralı oluş turan tane -

Ortam d.,, denklemden) büyüklüğü 

i·nce kum, A 0,612 0,690 
Kaba kum, B 0,920 1,029 
Kaba bs ı m, B 1,101 1,145 
ince kısım, Bı 0,701 0,740 
Corning rkumu, C 0,689 0,736 
Kömür 1,248 1,321 

en düşük akışkaniaştırma hızı için, 3o•c sıcaklık· 

ta 0,00903 m3/sn-m2, 15,1 · c sıcaklıkta ·ise 0,00713 
m3/ sn-m2 değerleri bulunur. Eğer bası nç kaybının 
pratik olarak d eğ işmez hale geldi ği noktanın en 
düşük akışkanlaşma hızını verdiği varsayılırsa, 

3o• c sıcaklık için 0,01493 m3jsn-m2, 15,1 °C sı

caklık •için 0,01262 m3jsn-m2 değerleri elde edi
li r. Bir uygulama olarak, bu deneysel netic·eler, 
21 numara lı denklemle bulunmuş kuramsal değer

lerle - 3o• c sıcaklıkta 0,01052 m3jsn-m2, 15,1°C 
sıcakl ıkta 0,00924 m3jsn - m2- karşılaştırılabilir. Bu 
değerler farklı tanımiara dayalı deneysel netice
lerin ortasına düş mektedir. 

Bu çalışmadan elde edilen önemli neticeler 
4 ten 7 ye kadar numaralı şekillerde g-rafiksel ola
rak gösterilmektedir. Akı ş kanlaştırılmış yatağın ge
nişleme özelli'l<leri genellikle, gözeneklifiğe karşı 

yüzeysel hızın logaritmik eğrileri olarak verilir. Bu 
gösterme şekli modelle-rin hataları ve yeters·izlik· 
lerinin açırkça görülmesini önlemektedir. Bu çalış
mada ger·i yıkamalı yataklardaki genişleme mikta
rını veren modeller çok yakından incelenmiş ve 
özellikle % 10 · 40 genişleme olduğu durumlardaki 
yüksekliği ile ilgilenmişlerdir. 

71 ,12 
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Şekill e rdeki kesikli çızgı, 12 numaralı denk· 
lemle belirtilmiş ortalama tane büyüklüğünü kul
lanarak, Wen ve Yu 'nun 11 numaralı denklemle-rin· 
den elde edilmiş kuramsal değerler• i göstermek· 
tedir, Düz çizgi ise Amirtharajah ve Cleasby'·in 
daha önce gösterildiği g.ibi y•apılan hesaplamaları

nın sonuçlarını göstermektedir. Diğer noktalar, de
neysel olarak bulunmuş genişleme değerleridir . 

Amirtharajah ve Cleasby çevre mühendisliği ya
yınları arasında yaptı·kları araştırmada bu çalış· 

mada olduğu gibi, çeşitli sıcaklık ve akış hızın

daki genişleme miktarının ölçüldüğü hiçbir de
neysel çalışmaya rastlamamışlardır. Değinilen bu 
yayınlarda yalnız tek tek genişleme değe rleri ve
rilmektedir. 

4 ten 7 numaraya kadar olan şekillerin •ince
lenmesi modeller arasında bir seçim yapınaya ye
terli değildir. Her ikisi de tabakalı rkuın yatakları · 

nın gen:işleme miktarını oldukça iyi vermeıktedir. 

Aynı şe•y 7 numaralı şekilde gösterilen tabakalı 

kömür yatakla r ının genişlem esi için •söyleneme·z. 
% 40 · 60 oranında genişlemiş kum yataklı sistem
ler için geliştirilmiş ·iki yöntemden herhangibiri ·ile 
bulunmuş genişleme yüksekliğindeki en fazla ha
ta payı yalnız 1,27 cm'dir. Böylece bir ku ın yata· 
ğının (örneğin 61 cm. yüksekliğinde) genişlemiş 

durumdaki yüksekliği ± 1,27 om. hata payı içinde 

hesaplanabilir. Bu da uygulamada geri yıkamalı 

filtre projeleri için •istenilenden de iyri bir neti

cedir. 

e 
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Şekiller sıcaklığın genişleme miktarı üzerin
deki önemli etkisini de göstermektedir. Bu uzun 
zamandan ber.i bilinen bir gerçek olmasına rağ

men,1 çok az geri yıkamalı sistem projesi sıcak

lığın değişmesi göz önünde bulundurularak yapıl

mı ştır . Amirtharajah ve Cleasby'nin ileri sürdüğü 

bu basit ve geçerli modelin gelecekte bu görüşü 

de içereceği ümit edilmektedir. 

Bu yöntemlerin tabakalı kömür yatakların ge
nişleme miktarını bulmakta neden yetersiz oldu
ğunu açı klamak için birkaç sebep ileri sürülebilir. 
Bunlardan en önemlisi, kullanılan birço-k denkle
min ve bu denklemlerin temeli olan verilerin <kü
resel parçacıklı sistemlere ait oluşudur. Amirtha
rajah ve Cleasby'nin modelinin Wen ve Y.u'nunki· 
ne karşı üstünlüğü, sağladığı esnekliktir. Böylece 
üzerinde gelişmeler yapılarak verimliliği artırıla

bilir. iowa Üniversitesinde kömür yataklı sistem
lerde yapılan başka bir çalışmada2o kömür tane
ciklerinin çökelme hızı deneysel olarak bulunmak
ta ve bu hız 13, 16, 17 numaralı denklemlerde 
kullanılarak kömür yataklarının genişleme miktarı 

hesaplanma-ktadır. Bu yol ortalama % 9'1uk bir ha
ta içermektedir. Amirtharajah ve Cleasb'nin yön
temlerini geliştirerek kömür yataklı sistemlere uy
gu l anmas ını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdü
rülmektedir. Bu yöntemin diğer bir üstünlüğü de 
tabakalı süzme ortamının % 60'ının geçtiği elek 
açıklığının kolay bulunabilir olmasıdır. 
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Sonuç: 

Bu çalışmanın hedefi temel özelliklerini •ince
leyerek, tanecikli derin filtrelerde en uygun geri 
yıkama şartlarını bulmaktır. Bu hedefe ulaşmak 

için iki ayrı yaklaşım kullanılmıştır. Bunlardan il
ki, akışkanlaşma ha~kındaki yayınlardan geri yı

kamalı filtrelere uygulanabilenlerin tekrarlanma
sıdır. ikincisi ise matemat iksel modellerin yatak 
genişleme miktarını vermek üzere geliştirilmesi

dir. 

Amirtharajah ve Cleasby ile Wen ve Yu'nun, 
taneciklerin büyüklüklerine göre sıralandıkları, ta
bakalı süzme ortamlarındaki genişleme miktarını 
veren yön1:emleri geniş bir deneysel çalışmanın 

neticeleri ile karşılaştırılmıştır. Her iki yöntem de 
tabakalı •kum filtrelerinin genişlemesi için çok iyi 
neticeler vermektedir. Fakat tabakalı kömür filtre
leri için aynı derecede başarılı olmamaktadır. Bu
nunla birlikte Amirtharajah ve Cleasby'nin _yön
temleri yeterli derecede esnek olduğundan, ileri
de yapılacak düzeltmelerle kömürlü yataklar ·için 
daha iyi neticeler verecek niteliktedir. 

Her iki model de basit ve tesirli olduğundan 
proje işleri iç·in uygundur. Geri yıkamalı sistem
lerin projelendirilmesine temel teşkil eden şimdi

ye kadar mevcut yöntemlerden daha faydalı ola· 
bilir. 
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DENiZAŞIRI iNŞAATLAR 

Günümüzde inşaat sektörü büyük çapta darbe 
yemiş ·iktisat sektörlerinden bi ri haline gelmiştir . 

Kuzey Amerika, Japonya ve Avustralya'yı da kap
sayan bütün kalıkınmış dünya ülkelerinde, gittikçe 
azalan talep rve yüksek faiz hadleninden dolayı 
inşaat sektörü faaliyetleri kısıtlanmış bulunmak
tadır. Konut ·inşaatları hemen hemen durmuş ve 
endüstriyel, ticar.i ve kamu :inşaat işleri ise ya
vaşlamıştır. 

Buna karşılık, Orta Doğu ülkelerinde ve be
lirli bir nisbette de ·kalkınmakta olan ül•kelerde, 
bir seneden fazla b'ir süredir daha görülmemiş bir 
şiddette inşaat sektörü patlamalarıyla karşı kıar

şıya kalınmıştır . Bu ülk-elerde, çimento ve gübre 
fabrikaları, sulama, su teminıi , drenaj ve kanali
zasyon inşaatları gibi temel ıkalkınma projeler-in
den k imya tes·isl·er.ine, çelik ve diğer endüstriyel 
t.ı.sislere, kara v-e demir yollarına, birer, hidro
elektrik, termik nükleer ve desalinasyon tesisle· 
rine, otel , dukkan, ·Iş hanları , hastahaneler, tur·is
tik tes-isler ve diğer mesken ·inşaatlarına kadar 
gelen her çeş·it proje uygulama safhasına akta
rılmıştır . 

Bütün bu tesisler ıJçin yapılan yatırım mikta
rının ne kadar olduğunun tesbit edilmesi olanağı 

• lnş . Y. Müh. Proje l nş. Dalresi 
Flnanclal Times Survey 10 Mart 1975 den çevrilmiştir . 

Yazan Colin Jones 

Çeviren : Hasan PETEKKAYA" 

henüz yoktur. Uzun zamandan beri denizaşırı i n
şaat ·iş sahasında kend ilerine yer yapmış olan 
müşavir mühendis·Hk Hrmaları , müteahhitl·er, uz
man taşeronlar , •inşaat .ekipman ve malzeme sa
tıcıları nadir görülen yoğunlukta bir faal.iyet or
tamına gi rmişlerdir. Firmaların değişik ülkelerde 
yeni yeni taahhütlere girdikleri her geçen gün 
artan sıklıkta alınan haberlerdendir. Şiddetli bir 
beynelmilel rekabet piyasasının önemli bir kıs

mını e.Uer,inde bulunduran ing·iliz müşav:ir mühen
disl-ik firmaları geçen yıl 5 milyon· sterlin keşif 

bedelli projelere karşılı-k, bu yıl 7.3 milyar sterlinin 
üzerinde keşif bedell.i projelerin müşavirl'ik hiz
metlerini yüklıenmişdir . Bu, nakit değeri olarak 
hemen hemen % 50 I-ik bir ·iŞ hacmi artışını , 

kanıtlar . Buna paralel olarak 1980 yılına kadar da 
müşav i r mühendislik faal iyetietinin hacminde 2 .25 

misli bir artışı •ifade eder. 

Bu patlamanın daha ne ıkadar devam ·edeceğ-i

ni kes·tirmek güçtür. Suudi Arabistan ve KGveyt 
ıg.ibi petrol ihraç ·eden, fert başına milli geHrleri 
ve yedek para fonu haoimler·i yüksek ülkeler, pet
rol fiyatları hangi seviyede ıkalırsa :kalsın, şüphe

siz gerek kendi ül kelerinin kalkınması ve ·gerekse 
diğer ülkelerin kalk ınması için gereıkli gördükler-i 
yatırımlara devam edeceklerdir. P•etrol f,iyatları 

yüksel.tilmediğ·i ve mevcut harcama hızını yavaş

latmadığı takdirde önümüzdeki bi-r kaç sene Için-
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de dış ticaret açığına maruz kalması muhtemel 
olan iran gibi petrol •ihracatcısı ülkelerde de bu 
yatırım hızı devamlılık gösterecektir. 

Buna karşılık, petrol gelirler.inin milli ·ihtiyaç· 
lara oranla düşük olduğu Nijerya ve Endonezya 
gibi ülkelerde, petrol fiyatlarındaki artışa rağmen, 

kalkınmakta olan diğer ülkelerde ise her hal'u 
karda, denizaşırı inşaat ıişleri taahhütlerıinin bu 
günkü iyimserlik getirici durumu değişecektir ve 
hatta bir değişiklik elan hissedilmeye başlanmıştır. 
Sanayileşmiş ekonomilerin yavaşlayan gelişmesi, 

para akışlarındaki keşmekeş kurların yeniden ayar
lanması, ve sanayi ürünleri fiyatlarında yüksek enf
lasyon hızı, eşya fiyatlarındaki yükselişin durma
sının getirdiği sorıunlar, enerji ·ithalinin gitg•ide artan 
maJ.iyetleri, tohum ve gübre kıtlığı, kalkınmış ülke
lerin denizaşırı yatırım imkanlarında ve yardım 

programlarının reel değerlerindeki düşüş, bütün bu 
faktörler, er veya geç tesirienini ·icra etmeye baş

layacaktır. 

Gerçi sanayi ül.k·elerindeki ekonomik durgun
luk yer.ini şu veya bu şekilde bir müddet sonra 
refah ortamına <terkedecektir. Fakat yine de, bu 
durgunluğun denizaşırı inşaat iş alanını daha re
kabetçi bir iş alanı haline dönüştürdüğü de bir 
vokıadır. Pazarda sağlam yer tutmuş Nrmalar daha 
sert bir biçimde girişimler yaparken, çok sayıda 

küçük firmalar da çoğu kez diğer memleketlerde
ki firmalar veya inşaat sanayinin diğer sektörleri 
ile teşriki mesai içine girerek bu rekabete dayan
maya çaba sarfetmişlerdir. 

Pek yakın zamana kadar, beynelmilel inşaat 

pazarı gen iş çapta, her biri belirli uzmanlık kate
gorilerini ellerinde bulunduran bazı Jl>merikan, 
ingiliz ve Avrupa firmalarının tekeli altında idi. 
Fr:kat, mevcut patlamadan çok önceleri, pazarın 

büyümesi ve taahhüde bağlanmış yardım program
ları, demirperde ülkeleri de dahil olmak üzere, ye
ni yeni iştirakçileri bu pazara çekmeğe başladı. 
Örneğin. Japonya Orta Doğuda. Afrika'da Güney 

Amerika ve Uzak Doğuda mevcutiyatini hissettir

meye başlamıştır artık. Bir kaç sene öncesine •ka

dar japonların denizaşırı inşaatlara olan ilgisi sa

dece kendi firmaları için diğer memleketlerde te

sisler kurmak şeklinde idi. Fakat, artık üçüncü 

ülke işleri için .ihalelere iştirak .etmek, A.B.D. 

Avustralya ve diğer ülkelerin firmaları ile joint 

venture'ler kurmak suretiyle faaliyetlerıini daha 

uzun vadeli olarak planlamaya başlanmıştır. 

Özel ortaklıklar son günlerin gittikçe artan 

bir ihaleye iştirak şekli haline gelmiş bulunmakta

dır. Çok sayıda disiplini içeren çok milliyetil kon-
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sorsiyumlar daha geniş çaplı bir hizmet aktini 
mümkün ıkıldığı ·gibi yeni firmaların piyasaya daha 
rahatlıkla sokulmasına da imkan vermektedir. Bu 
günün ıbazı projelerinde görülen ·komplekslik öl
çeği ·karşısında en büyük v.e kuwetli firmalar için 
bile bu konsorsiyumlar bazen gerekli olmaktadır. 

Suud i Arapistanda 100 000 konutluk bir projenin 
üç yıl içinde tamamlanmasını şart koşan bir ihaleyi 
kazanmak iç:in ingiliz, Amerikan ve Orta Doğu fir
malarının birleşecek bir grup kurmaları her za
man karşılaşılan bir olay değildir. Bu ihale, bu gü
ne dek bir Orta Doğu ülkesinin tek bir ihale ola
rcık çı•kardığı en büyük ·iştir. Ve mali portesi 2 mil
yar sterline yaklaşmaktadır. Buna rağmen, Portsoid, 
Isınailiye ve Mısır'da Süveyş'in yeniden ge
lişiminin planlanması gibi işler her biri bir ingiliz 
müşavir mühendisl·ik firmasının yöneticiliğinde üç 
beyneimiJel grup tarafından kazanılmış ihaleler 
olup mali yönüyle Suudi Arabistan'daki işe yakın 

hacimdedirler. Bu örne•klere her biri yüzlerce mil
yon sterlin keşif bedeli daha bir çok örneği ilave 
etmek mümkündür. 

Özel ortaklıklar teknik, ticari, mali ve politik 
avantajları olan bir ortaklı•k şeklidir. Buna rağmen, 

çok mill<iyetJ.i •konsorsiyumlar dahi enflasyonun et· 
kilerinden kendilerini tecrit edemezler. Orta bü
yüklükteki projelerde dahi, günümüzün rayiç ar
tışlarının bir mukavele ömrü boyunca getirilabilece
ği risk küçümsenmiyecek ıkadar büyük olabilir. Buna 
karşılık, iş ·sahasının mühim bir kısmının halen ba
ğımlı olduğu sözleşme şartları, bugünün enflasyon 
hızına oranla enflasyonun marjinal bir seviyede 
olduğu 1957 yıllarından kalma şartlardır. 

Köklü beyneimiJel müteahhitler ve müşavir mü

hendislik firmalarının endişelerini, bu firmaları, bu

güne dek Hk defa olarak Londra'da dünya çapında 

bir toplantı yapmaya zorlanmıştır. Bu toplantıda ·iki 

flna prensip kararı alınmıştır. Bunlardan birincisi, 

il•k olarak Avrupa lnşaatcıları Beynelmilel Fede

rasyonu lle Müşavir Mühendislik Firmaları Beynel

miJel Federasyonu arasında akte bağlanıp daha 

sonra diğer ıbeynelmilel inşaat federasyonlarının da 

·imzaladıkları anlaşmadakine benzer. Uygun bir ma

l•iyet dalgalanma maddesinin mevcut beyneimiJel 

sözleşmelere ithalinin temini hususudur. Diğer 

husus da ·ihtilafların hallinde takip edilen usulün 

firmalar lehine geliştirilmesidir. 

iHTiLAFLAR : 

Bu güne dek, taahhütler sonuçlandırıldıktan 

sonra, Paris BeyneimiJel Ticaret Odası kanalıyla ih

tilatların halli mümkün olmuştur. Ancak, günümüz-



de bu teşkilatın tasarrufları ·kalkınmakta olan ülke
lerce her geçen gün artan bir şüpheyle karşılan

maktadır. Bunun yanında Afri•ka ve Orta Doğu ül
keleri zaman zaman sözleşme şartlarında keyfi ve 

hakkaniyet prensiplerine uymayan değişiklikler de 

yapmaktadırlar. Ayrıca, yabancı bir f·irma için bir 

ihti lafı mahallıi mahkemelere götürmeık çoğu kez 

vakit kaybını ve önceden ıkestir.ilemeyen sonuçları 

da beraberinde getirmektedir. 

DSI TEKNIK BÜLTENI EYLÜL 1975 SAYI 34 

Finanse ettiği projelerle ilgili firmaların durum
larını yakından kollamayı şiar edinmiş olan Dünya 
B<mkası da sözleşme şartlarının tadili yönünde ço
ğu kez çaıba sarfetme~tedir. Dünya Ban kası nın ehem
miyetle üzerinde durduğu husus müşavir mühen 
disli<k firmasının yerk·ilerinin daha çok bir biçimde 
beli rlenmesi ve müteahhitle ı iş sahibinin r·isklerinin 
dengelenmesidir. Y<ine de, bu ve buna benzer deği
şikliklerin hakiıkatte ne nisbette <benimseneceğini 

görmek için zamana ·ihtiyacımız vardır. 
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BETON KARlŞIM HESABINDA YENi BiR YÖNTEM 

Yazanlar: 

Çeviren: 

William A. Cordon 
J. Derle Thorpe 

Mehmet Şefik GÜNGÖR* 

ÖZ ET 

Beton karışını oranlarmııı bulunmasında ve kontrolünde başvurulagelen yaygın 
yöntem yaş betonun çökme değeri ile ölçülen beton kıvamını su ihtiyacına bağla
ınaktır. Daha gerçekçi bir yöntem ise deney karışımlarında su- çimento oranını sabit 
tutarak, istenilen beton kıvamındaki agrega miktarından beton karışını oranları

nın bulunmasıdır. 

Verilen miktarda ve karışırndaki bir çimento şerbeti ile kullanılabilecek agrega 
miktarı kullanılan malzeme için gerçekçi bir oranlamanın tesbitini sağlar. 

Beton karışım oranlarının tesbitinde birçok metot kullanılmaktadır. Bunlar· 
dan bazıları; boşluklarm oranı metodu, yüzey alanı metodu, incelik modülü me
todu, su- çimento oram metodu, çimento muhtevası metodu, b/bo metodu v.s. dir. 

Amerikan Beton Ensti•tüsü şartnameler·inde su 
çimento oranı daimi surette çimento şerbetinin, 
dolayısıyla betonun özelliklerini etkileyen en önem· 
li yegane fak.tör olarak görülmüştür. 

Günümüzde öne sürülen birçok metot ·ise ag
rega karakteristikler·inin bulunması ve 1 m3 beton 
için gerekli olan çimento ş·erbeti ve agreganın mik
tcrının tespiti üzer.ine ·temellendi~ilmektedir. Bütün 
metotlar ön ıkarışım oranlarını ayarlıyarak nihai 
karışım oranlarının tespiıtinde başarılı olmaktadır. 

Fakat maalesef bütün ön ·karışımlar sabit 1 m3 ha· 
cım üzerine temellendirilmektedir . .Bu agrega mik
tarının sabit tutulmasına çimento ve su miktarının 

değişken değerler olmasına yol açmaktadır. Daha 
ehemmiyetli olaraktan bazı şartnamelerde istenil
diği gibi çimento oranı sabit tutulunca sadec·e su 

miktarı, su- çimento oranı ve çökme değer·i değiş-

"' lnş. Müh. DSI Proje ve Inşaat Dalresi Başkanlığı American 

32 

ken kalmaktadır. Bu aynı zamanda beton kalitesini 
su miktarına !bağlı olan bir değişken hal·ine getir
mektedir. Beton inşaatlarda gene.flikle tartışılan ko
nulardan biride bir ·işte kullanılacak olan betonun 
kıvamıdır. 

Bu yazıda beton ıkarışım oranlarının tespiti 
için yeni bir yöntem önerilmektedir. 

1) Deney ·karışınıları yapıldıktan sonra karış ı· 

ma •girecek malzemelerin oranı tespit edilene ka
dcr bctonun düşüncesini bir kenara atalım. 

2) Karışımın su ve çimento miktarını sabit 
tutarak çökme değer.inin sadece kullanılan agrega
nın miktarı ile değişnıes·ine müsaade edelim. 

3) Karışımiarı iş.lenilebilirlik ve ekonomi esas
ları üzerine; karışıma katılan agrega miktarına bağ
lı olarak tespit edelim . 

Concrete lnstltut, Şubat 1975 Concrete'den çevrilmiştir. 



Neticeler ve Gözlemler : 

1) Su- çimento oranı sabit olan ve agreganın 
en fazla kullanılabildiği bir karışım en optimal ka
rışımdır. 

2) BDton ·kalitesi üzerinde herhangi bir tar
tışma yapılmamalıdır çünkü şartnamelerde istenil
diği gibi su- ç.imento orc:nı sabit tutulmaıkta ve çök
me değ erleri agrega miktarının çimento şerbetine 

olan oranını değiştirmekle sağlanmaktadır. (ACI 
211.1 .- 74 tavsiyesil 

3) Hava ~ katkı maddeleri beton harcının ora
nı nı artırdığından daha fazlc:: iri agrega kullanılma

sına olanak sağlar . 

4) Su r:zaltıcı katkı maddeleri Ç·imento şerbe
tlnin akışkanlığını artırır ki bu da daha fazla agreg~ 
kulfanılabilmesi sonucunu doğurur. 

5) Su- çimento oranının azaltılması şerbetin 

akışkanlığını azaltacağından ilave edilecek agrega 
miıktarının azalmasına yol açar. 

6) işlen ilebilirliği etkil eyen her değişken tes
pit edilebilir ve bunun sonucunda ekonomi sağlanı

lr.ı bilir. 

OrEııl~ma Metodu : 

Teklif ed ilen bu metodun yürütülmesi ve kulla
nılı ş ı şaşırtıcı ölçüde br.sittir. 

1) Dene.•y ı karışıını içi n herhangi bir çimento 
mi ktar ı seçiniz. Örneğin 1 O kg. 

2) Su- çimento oranları için isten il en beto
nun vasfına uygun bir su miktarı seçiniz. Örneğin 
5,5 kg . 

3) Çökme d eğeri geniş bir aralık içinde ola
cak şc.•k ilde (10 - 18 cm.) yeterli ölçüde doygun yü
zeyi kuru haldeki agrega ve kum ilave ediniz. 

4) Çökme değer~i ve birim ağırlığını ölçe
rek k<rydedir.iz. Muk;,;vemet deneyleri için numu
neler hazırlayınız . 

5) 1 ve 2 de bahsedilen işl emleri bu kez çök
me değeri daha düşük (5- 10 om.) olacak şekilde 

daha fazla doygun yüzeyi kuru iri agrega ve ıkum 

koyarak tekrarlayınız. 

6) Çökme ve birim ağırlk değerlerini tespit 
ediniz. 15 X 30 cm . li k silindir numuneler yapınız. 

7) Seçil en bu 0,55 su- çimento oranı için top
lam agrega miktarı apsis, çökme değerleri ordinat 
olacak şekilde bir grafik çiziniz. (Şekil : 1) 

8) istenilen çökme değeri için Şek il : 1 'den 
gerekli agrega miktarını bulunuz ve tbu her beton. 
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h ı:ırm an ı için bulduğunuz karışıma girecek malzeme 
miktarlarını her m3 ıbetona girecek malzeme mi'k
tmına çeviriniz . 

E 
~ 
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10 kg. Çimento 
5.5 kg. Su 
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45 50 55 60 65 70 75 80 
Her Beton Harmanındaki AGREGA Miktarı (kg.) 

Şekil : - Beton karışımlarının hesapıanması 

için grafik (ÖRNEK) 

Örnek: 
Çimento 
Su 
Agrega (10 cm . çökme için) 

10,0 kg. 
5,5 • 

58 ,0 ~ 

Beton harma nının toplam ağırlığı 
Yıış betonun birim ağ ırlığı 

73,5 kg. 
2308 kg/m3 

31 ,4 1 mJ teki harman sayısı 

Kar ışını oranları (kg j m3) 

Çimento 
Su 
Agrega 

.ll.grega 

Kum 
iri agrega 

Toplam 

Toplam 

31,4X10,0= 314 rkg 
31,4 X 5,5= 173 kg. 
31.4 X 58=1821 kg . 

2308 kg_ 

% 40 X 1821= 728kg . 
% 60 X 1821 =1093 kg. 

1821 kg. 

Kımşım Oranlarını Etkileyen Değişkenler : 

1) Tek lif edilen bu metotta agrega miktarı 

kullanılan malzemelerin kendilerine has özellikleri
ne bcığlı olarak d eğ işmektedir. Verilen bir ç·:men
to şerbeN ·ile kullanılabilecek agrega mi ktarın ! pek
çok f aktör e~kilemektedir. Bunlardan bazıları şun

lardır : 

a) Kum ve iri c::greganın gradasyonu 
b) Ku rnun yüzdesi 
c) Agreganın dane şekli ve yüzeyının yapısı 

·d) Su- çimento şerbetinin vizkozitesl 
e) Su- çimento oranı 

f) Betonun ısısı 

g) Prematür katılaşma te_mayülü 
h) Betonun içerisindeki havanın miktarı 

rj) Katkı maddeler·i 
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2) Teklif edilen metot deney karışımiarına 

esas olacak hesap, deney ve tahminleri asgar,iye 
indirmeıktedir. 

a) istenilen muıkavemet ve dayanıklılığa ulaş
mak için her bir su- çimento oranı tespit etmek 
gereklidir. 

b) Çökme değeri bir değiş-kendir. 

c) Su ve çimento miktarları dene,y karışım

ları için sabit değerlerdir -ve agrega miktarı ile bir
likte harman karışını oranlarının 1 m3 e çevrilmesi 
ile değişir. 

d) Hacim özgül ağırlığı, su emme ve granü
lome,tri bulunması için yapılan deneyler gerekli de
ğildir. 

·el Agrega için kuru birim ağırlığı esasına gö
re yapılacak tahminle,r gerekli değildir çünkü agre
ga imktarı değ'işkendir. 

f) ~umun toplam agregaya olan yüzdelerini 
veren tablolar gereklidir. (Tablo : 1) 

TABLO: 1 

.:ır: - Kurnun toplam agregaya oranı 
::ı fi 
:~ ~ E 
..Q aı E Hava katkı Hava katkı 
c c 
ıı.ı~ maddesi kullanıl- maddf>si kullanıldığı 

madığı hallerde hallerde 

130 51 47 
190 46 42 
254 41 37 
380 37 34 
508 34 31 
760 31 28 

1570 26 24 

(Tablo : 1 l Yaklaşık olarak ,kumun toplam ag
re.gaya yüz.de oranları (1951 Bureau of Reelamation 
Concrete Manual) 

Beton Karışım Oranlarının Tespiti : 

Beton karışını oranlarının tespitinde önemli 
unsurlar şunlardır: 
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1) Kalite 

Mukavemet 
Dayanık· l ılı·k 

Hacım stabilitesi 

2) işlenilebilirl'ik 

Plastisite 

Mobilite 
Bitim özellikleri (Yüzey v.s.) 

3) Eikonomi 

Malzeme bedelleri 
Karıştırma, nakliye yerleştirme v,e beton 
yüzeylerinin bitimi bede,lleri 

Beton kalites·i gayeye uygun olarak tespit edi
leceğinden tartışması yapıımıyacak bir sabit ola
caktır. işleni lebilirl i k iş şartlarında en fazla ekono
mi sağlıyabilecek şekilde ayarlanılabilir. 

Kc.ırışım Orc.ınlarının Seçilmesi ile ilgili 
Örnekler: 

Şekil 2 laboratuvarda yapılan gerçek deney ka· 
rışımlarının vermiş olduğu değerlerden faydalanı

larak çizilmiştir ve agrega miktarlarındaki değiş

meleri betonu teşkil eden diğer malzemelere bağlı 

olarak ifade etmektedir. 

Çeşitli kombinasyonlar ıçın maliyet mukayese
leri aşağıda belirtilen şekille~de tespit edilmiştir. 

A"- Cimento o , Aoregö'l t) 

B- Çimento O , Agrega C , Katkı maddesi L 

C- Çimento k , Agrega I 

D_ Çimento K , Agrega I , Katkı maddesi L 

~ 
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40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 
Ht . Beton Harmanındaki AGREGA Miktarı (kg.) 

Şekil : 2 - Çeşitli cinsteki çimento ve agrega
larla yapılmış karışımların arasındaki farkları 

gösterir grafik (ÖRNEK) 

Örnek A- Çökme Değerlerine Bağlı Olarak 
Maliyet: 

Bu onalizde agrega 1 ve Qimento K nın kulla

nıldığı gerçek test verisinden (Şekil : 2) faydala

nılmıştır. Su çimento oranı 0,55 dir. 



Her harman beton için kullanılan 
malzemelerin ağırlıkları 

Çimento (kg) 
Su 
Agrega 

1 Hannanın toplam ağırlığı 

Birim ağırlık ·kg/ml 
1 m3'teki harman sayısı 

1 ml'teki malzeme miktarları 

Çir.ıento 

Su 
Agr.ega 

Toplam ·~gfm3 

Malzeme bedeller-i (1975 yıl Bayındır

lık Bakanlığı rayiçler-ine göre) 
Çimento 0,395 TL/kg. 
Su 
Agrega 37,50 TL/ Ton 

Toplam maliyet 

Basınç mukavemetleri (·kg/cm2) 

Buradan da görülebileceğ i gibi çökme değerin

deki her 1 om. lik artma maliyetin 77 ·~uruş artma
sına yol açmaktadır. 

Örnek B- Değişik kaynaklardan sağlanan çi
mento ve agrega kullanılarak elde edilen karışırn

l eırın maliyet mukayeseleri 

HEır harman için kullanılan malzeme· 
nin ağırlıkları 

Çimento (.kg) 
Su (ıkg ) 

P,grega (kg) 

1 Harnıanın toplam ağır.lığı 
Birim ağırlık ıkg /m3 

1 nı3 teki harman sayısı 

Hcır harman için kullanılan malzemenin 
ağırlıkları 

1 ml teki malzeme miktarları 

Çimento 
Su 
Agrega 

Toplam kg/ml 

Scm. çökme 
değeri için 

10,0 
5,5 

70 ,0 

85,5 
2304 

26,95 

270 
148 

1886 

2304 

106,65 
70,73 

177,38 

348 
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15 cm. çökme 
değeri için 

10,0 
5,5 

63 ,2 

78,7 
2302 

29,25 

293 
160 

1849 

2302 

115,74 

69 ,34 

185,08 

339 

Burada Şek il : 2 ·de görülen agrega 1 çimento 

K ile yapılan ·k,a rışımın agr.ega C ve çimento O 

kullanılarak yapılan ıkarışımla mukayese·si yapılmış

tır. Mukayese edilen her ·iki karışımın da çökme 

değeri 1 O cm.'di r. 

Çimento O 
AgregaC 

10,0 
5,5 

51 ,5 

67,0 kg. 
2355 kg. 

35,16 

Çimento O 
Agrega C 

352 
193 

1810 

2355 

Çimento K 
Agrega 1 

10,0 
5,5 

66,7 

82,2 kg. 
2302 

28 

Çimento K 
Agrega 1 

280 
154 

1868 

2302 
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M~lzeme bedelleri 

Çimento 
Su 
Agrega 

Basınç mukavemetleri •kg / cm2 

Her iki karışımın 1 m3 lük bedelleri arasında 

25,82 TL . fark vardır . 

Örnek C- ,Katkı maddesi kullanılması halinde 

Her beton harmanı için kullanlan mal
zeme miktarları 

Çimento (ıkg) 

Su. (~gl 
Agrega (·kg) 

1 harmanın toplam ağ ırlığı (kg) 
Birim ağırlık kg j m3 
1 mJ te•ki harman sayısı 

1 m3 betondaki malzeme miktarları 

Çimento 
Su 
Agrega 
Toplam Ukgj m3 

Malzeme bedelleri 

Çimento 
Su 
Katkı maddesi (tahmin i) 
Agrega 

Toplam (Tlj m3) 
Basınç mukavemetleri (•kg / cm2) 

Buradan da anlaş ıl a bileceği gibi her mJ beton· 
da uygun katkı maddesi ·kull anıldığında 14,52 TL. lık 

139,04 110,60 

67 ,88 70 ,05 

206,92 181 ,10 

349 351 

Şekil : 2 de görülen çimento O agrega C nin 
kuii <J nıldığı birinde beton katkı maddesi bulunan 
diğerinde bulunmayan i ki karışımın mukayesesİ 

yapılmıştır . 

Katkı mc:ıddesiz 

10,0 

5,5 

51 ,5 

67 ,0 

2355 

35 ,15 

352 
193 

1810 

2355 

139,04 

67,88 

206,92 
331 

e;.konomi sağ lanmaktadır. 

Kııtkı maddeli 

10,0 

5,5 
58,3 

73 ,8 

2266 

30,71 

307 
169 

1790 

2266 

121 ,27 

4,00 

67,13 

192,40 
356 

ÇEViRiDE KULLANILAN TEKNiK TERiMLER 

M ix. Krı rışım S rıtu rnted 
Workability i ş lenil ebil irli-k surface dry Doygun yüzeyi kuru haldeki 
Trial mix Deney Ka rı ş ımı Durabil ity Dayanıklılık 
Slump Çökme değ e ri 

Strength Mukavemet 
J\dmixture Kotkı maddesi 
Specific Gravity : Hacim özgül ağ rlığı Mobility Mobilite 

Batch Beton harmanı Fin ishabili1:y Bitim özelliıkieri 
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TOPRAK BARAJ KAÇAKLARININ SU KALiTESiNE TESiRi 

Yazan C. Yost Jr. 
L. W. Naney 

Çeviren : Emel GAMSIZ * 

ÖZ ET 

Amerika'nın Oklahoma eyaZetinin batı havzasındaki yüzey ve kaçak sularının 
analiz neticeleri incelendiğinde, kaçak suların tuzluluk derecesinin birikinti sula
rınınkinin bir kaç misli olduğu görülmüştür. Muhtelif kiniyasal bileşiklerin kon
santrasyonundaki artışlar orantılı olmamaktadır. Bu olay baraj gölü, toprağın 

yapısı ve jeolojik oluşumu ile çok yakından ilgilidir. Muhtelif kimyasal bileşikle

rin kaçak (sızıntı) sulardaki konsantrasyonları seneden seneye yavaş yavaş azalır. 
Bu belki de çözeltideki maddelerin, çözünürlük ve miktarlarının bir fonksiyonu 
olmaktadır. Aksine demir ve kalsiyum gibi bazı elementlerin konsantrasyonları 

ise zamanla artar. Baraj gölünün tabanında teşekkül eden çamurdaki kimyasal 
aktivite bu artışlara fazlaca sebebolur. 

G RIŞ: ğı tuz birikintisi ve tabakada teşekkül eden şerit 

ve yumru halindedir jipsle izah edilebi lir. 
Son on beş seneden beri Amerika'da selierin 

sebeb olacağı za~arları önlemek için yapılan setler 
sık sık seliere maruz ·kalmıştır. Hal en Oklahoma'da 
Washita nehrinin vadisinin % 40 ı sularını bu ya
p ıl ara <ıkıtmaktadır. Oklahoma ve Amerika'nın batı 

kısm ındaki bölgelerdeki araz.inin tuzlu arazilere dö
nüşümü bu nedenli baraj kaçaklarının bir neticesi
dir. incelemenin yapıldığı arazi 470 km2 dir. Al tı 
akarsuyu kapsar. Bunlar Sugar Çayı, Chichasko 
gölü ve Washıita nehrinin kollar olup, Permien 
Strata arazisinden geçen kaynaklard ır. (Şekil : 1) 

Çalışmanın yapıldığı a~azide genellikle .en çok 

çözünen jeoloji k fo~masyon, ·kireçli (Marlow) for

masyonu en az çözüneni ise kumtaşı (Rush- Sp

rings) dir. Kireçli tabakanın (Marlow- Shale) çö

zünürlüğü; mevcut yeraltı suyunun yüksek tuzlu

luğu , aşırı buharlaşmaya maruz sığ suların b ı raktı-

• Kimya Müh . DSI Araştırma Dairesi Başkanlığı 
Journal of Hydrology, Vol. 21 No. 1, January 1574, pg 
15 - 26 den çevrilmi~tlr . 

T.abakalarda görünmeyen diğer bazı mineraller 
de jips ile birlikte birikerek yeraltı suyu analizle-

Şekil : 
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Su kalitesini bozmayan 
fazla kaçaklar ın olduğu 

bölge 

Su kalitesini fazlaca bozan orta 
derecede kaçakların olduQu bölge 

Morlaw 

)!.. .,...-=-:1r= ;ıı.. X & !C 

J~s ve cözünebilen 
dıger mineroller 

- - - X. 'i ,_ 

X X 

Şekil : 

Tuzlu ve alkali arazi 

Az veya orta derecede 
koçakların olduğu orta 

derece su kalitesini 
bozan bölge 

Rush · Springs : Geçirgen kum taşı ve az çözünebilen madde ihtiva eden tabaka. 
Marlaw : Şistli ve bazı kumtaşını havi geçirgen olmayan fakat bazı bölgelerde çok çözünebilen 

madde ihtiva eden tabaka. 

rinde karışıki ıkiara sebep olabilirler (Davis 1955). 
Bu akar suların zararlarını önliyebilecek yapıtlar 

Şekil : 2 de gösterilmiştir. 

NÜMUNE ALMA iŞLEMi : 

Sızma esnasındaki su ·kalitesinin değişimini in
celemek için baraj kaçaklarından ve baraj gölün
den aynı zamanda nümunelerin alınması gerekir. 
Nümuneler Chiokasha gölünden ve Sugar Creak'in, 
baraj istikametinde seçilen, altı istasyonundan 
alınmıştır. 

iki senel·ik incelemede adı geçen istasyonlar
dan alınan yüzden fazla numuneler üzerinde yapılan 
analizler baraj kaçak sularının barajın göl suyundan 
her defasında daha tuz,Ju olduklarını göstermiştir. 

Bu yazımııda 1963 - 1964 senelerinde elde edilen 
sonuçların izahını yapmaya çalışacağız . 

Baraj gölünden 20-30 cm derinliıkten alınan nu
muneler, 1 O m ye ·kadar ve sığ sahillerden alınan 

numunelerle benz,er ıki myasal bileş·imdedir. En büyük 
rezervuar olan Chiokasha gölünün yüzey ve taban 
suyunun sıca'klık ve toplam sertliği arasındaki fark
lar 1962 de 3°C ve 1 00/ mg/ 1 olarak bulunmuştur. 
Bu konsantrasıyon farkının değeri göl ve sızıntı 

sularının kimyasal bileşim farkının 1/10 u kadardır. 

Akar su ·numuneleri kaynaklardan genellikle 
vadinin alt ucundan veya •akar suyun baraj kaçak
larıyla karıştığ barajn alt kesim noktalarndan alı

nır . Meydana gelebilecek kirliliğin önüne geçmek 
için numuneler kaynaklardan veya dren uçlarından 

bir iki dakika içinde alınmalıdır. 
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Çalışmamızda; toplam sertlik, ıklorür ve demir 
tayini arazi çanta laboratuvarlarında titrasyon ve 
kolorimetrik metotla, iletkenlik ise pilli iletkenlik 
ölçen aletle yap ılmıştır . Chickasha göl suyunda ya
pılan diğer kimyasal analizler ve toplam çözünmüş 
madde tayinlerinde şimdiye dek yayınlanan labora
uvar metotlar uygulanmıştır. (Rainwater ve Thatchen 
(1969). 

Bu bölgedeki akarsu ve göl sularının esas ·kat
yonunu toplam serıtliğin ·esasını oluşturan kalsiyum 
ve mağnezyum ·iyonları teşkil ettiğinden toplam 
sertlik aynı zamanda toplam çözünmüş madde 
için ·de bir fiıkir verebilecek niteliktedir. Bu ·iyo~{ar 
suya jips (CaS04 . 2HO) ve Epsomite (MgS0

4
. 7Hpl 

gibi permian tabakaların esas maddelerinden geç
mektedir. 

NETiCELER: 

1963-1964 sonbaharlarında Sugar çayı havza
sındaıki barajlardan alınan su nümunelerindeki top
lam sertlik değerleri 1 No. lu tabloda gösterilmek
tedir. 6 Baraj kaçak ve rezervuar sularından alınan 
19 su nümunesinde toplam sertl·iğin kaçaklarda da
ha yüksek değerde olduğu görülmüştür. Barajlar
daki toplam sertlik değerleri arasındaki fark, mg/1 
CaC03 olarak, 130-1400 arasında değişmekte olup 

ortalama değer 712 dir. 

Toplam sertlikteki artışların ortalama değerle

ri (1963- 1964 senelerinde arazinin jeolojik yeri ve 

senelere göre Tablo : ll'de gösterilmiştir. Bu mu-



kayeseler barajın jeolojeik yerine bağlı olup, bu kı

sa süreli çalışma döneminde farkedilebilir bir tuz
laşma görülmemektedir. Daha uzun periyotlu çalş
malarda Chickasha gölündeki gözlemler aşağıda 

izah edilmiştir. Çevresi kireçli ve Rush- Springs 
kum taşından oluşmuş olan Sugar Creek havzasın
daki barajlarda bir çok hallerde sertlik değerlerin

de artışların olduğu görülmüştür. Nisbi yahut kısmi 
artışlar kireçli tabakalarda 2.0- 6.7 arasında değiş

mekte olup ortalama 4.5 olmaktadır. Kum taşı ya
pılı arazilerde ise 1,5-4,7 arasında değişmekte olup 
ortalama değer sadece 3,0 dır. Mutlak artış ortala
ması :k·ireçli ~anaz;ide 963 mg/1 diğerinde ise 295 
mg/ 1 dtk. Chiakasha gölü ve kaçak sulıarındak~ i di
ğer bilişkiler, toplam çözünmüş madde hak~kında 

malumat edinmek için, buradan alınan numuneler, 
tüm laboratuvar analizlerine tabi tutulmuştur. 

(Şekil: 3) 

Spring Creek üzerinde kurulan Chisıkasha gölü 
1958 senesinde belediyeye su temin gayesiyle inşa 
edilmekle beraber daha ziyade halk için dinlenme 
yeri olarak kullanılmıştır. Drenaj sahası 128,5 km2 
olup kapasitesi dolu savaık seviyesinde 500.000 m3 
dür. Nisan 21 ve Mayıs 21, 1964 tarihlerinde alı

nan numunelerin detaylı analizleri yapıldığında bir 
farklılığın mevcut olmadığı görülmüştür. Bu değer

lerden 21 Nisana ait olanlar Şekil : 3'de gösteril
miştir. 

Kaçak su numuneleri bütün yıl devam eden 
uzun süreli bir çalışma ile gölün tabanından yakla
şık 10 m il erden, 460 m batıdaki su bendinden alın

mıştır. Su borudan 12 i/ saatlik bir arteziyen basıncı 
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K açak su k o p:k.!a ~ ~ n dan (baraj altındaki) 

toplam çözünm iis maddeler (1280 0 mg/l} 

60 

40 

' "' " ::E 
20 

o 

Göl suyu (Baraj ın yu karısında) ~plom 
cözünmüs maddeler 
. (2160. mg / ll 

Sodyumı~:~:~~cn ot 
MoQnezyum 

Sülfat 
Kalsiyum 

So d 

Chickoska oölünde kaçok suların, su kalitesine etkisi 

Şekil: 3 

ile akmaktadır. Bu noktadaki arteziyen basıncı ba
rajın yakl aşık 8 m ilersinde 2,5 m der-inliğ-indek i pi
yezometredeki basınca denktir. Piyezometredeki su 
seviyesi yaklaşık olarak arazi seviyesinden 0,5 nı 
yüksektedir. 

TABLO: 1 

Baraj 
Jeolojik 

* 
ı 

yapı 

16 
19 Rus h 

Springs 

11 
20 
9 Marlaw 

24 (Jipsli) 

1963 • 1964 SENELERiNDE BARAJ SULARINDAKi 
TOPLAM SERTLiK MUKAVESE CETVELi 

Göl Kaçak suyu Drenlerin 
suyu (Sol dren uçlarından) Sağ uçlarından 

TS-1963 ·:·~ TS-1964*' TS-1963 TS-1964 TS-1 963 TS-1964 

140 150 560 
260 170 400*4 

120 190 440 
410 340 1500 1740 700 
220 230 1440 1400 1130 
220 470 1470 1390 

Baraj altındaki 

kaynaklardan 

TS-1963 TS-1964 

530 

550 370 

TS: Toplam Sertlik mg/1 CaC03 olarak, (boşluk l ar ku lanılacak numunenin olmadığını gösterir.) 
1 Ekim 1963 den evvel inşa edilen Rush Spring ve Marlaw formasyonlu barajlar 

2 Ekim 9, 21 veya Kasım 1, 1963 
3 Ekim 14, 16 veya Ekim 20, 1964 
4 Göl suyu karışımı 
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TABLO: ll 

ZAMAN VE JEOLOJiK YAPlYA BAGLI OLARAK 
TOPLAM SERTLiK ORTALAMALARlNDAKi ARTlŞLAR 

Ot talama Nisbi ~rtış M ııt lc.:k ~rtışlıırdaki ortalama 

Jeolojik yapı 
( Kcıçoık sular / Rezervuar suyu) (fark mg/ 1.) 

1963 1964 1963- 1964 Ortalaması 1963 1964 1963- 1964 Ortalaması 

--
Ru s h Springs 3,3 2,7 

Marlaw 4,8 4,2 

Orta lama 4,2 3,6 

Baraj gölü suyunun kimyasal analiz neticeleri
nin mu'<ayesesi toplam çözünmüş madde ve be lli 
baş lı element ler konsantrasyonunda gölün üst ke
siminden ı:;lt •kes imine doğru farkedilir bir artış 

gör.terir. Toplam çözünmüş madde 2160 dan 12800 
ıng/lt'ye yan i 10640 ın g/ I ' Iik bir artış gösterir. (i lk 
d eğe ri n 5,93 katı) . Toplam sertlik göl suyunda 1360 
ın g/ I 'den kaçak sularda 5650 mg/ l 'ye yükselir. Ar
tış 4290 mg/ 1 (gö l suyunun 4,16 katı). 

Tayin edilen bütün kimyasal bileşi klerde ge
rı:JIIik l e bir 2r tış görünmekle beraber bu bi rbirle
riyle ve topl :> m çözünmüş madde ile orantılı d eğ il 

dir . Magnezyum bi l eşik l erindeki artı ş 9,8 katı oldu
ğu ha lde bu d eğer kalsiyum bileşikleri için ancak 
1.1 dir (1ka lsiyum d i ğe r elementler içi nde en az bir 
r,:- t ı ş gösterir.) Hesaplar jipsin çözünü rlüğü esas 
alı ne>.rr.k (2.2 g/1 yr, ;:ı ıl mıştır. Kaçak sularındaki 
kalsiyum konsantrasyonu bu çözünürlükle kontrol 
edilmiştir. Sodyum bileş ik leri el iğe r bileşi kler ara
sınd a en fazla a rtış gösterip bu değ er 15,5'dur. Bi
karbonat larda 5,4, sülfat içi n 5,9, klorür için 6,8 ka
tı bi r artı ş görü lm üştür. Bu düzensiz d eğişi mler ne
demiyle suyun ki myasal ka rakteri genel olarak göl 
suyur:daki kalsiyum magnezyum sülfat, kaçaklarda 
bi r mağnezyum sodyum sülfat şekline dönüşür. 

Ch iokasha göl suyunda toplam çözünmüş mad
deni n . tepl am sertliğe o ran ı 1,5 dur. Bu değer Su
gar Creek h avzasınd ak i diğer barajların değerleri

ne u ymakt<ı d ır . Chickasha göl suyuyla göl kaçak· 
l 2;· ında da bu orantı değeri farkl ılık gösterir 
(2,27 - 1 ,5) . Di ğer b ileşik l erden (başl ı ca sodyum 
ve sü lfat) ve sert l iği meydana getiren [kal siyum + 
mağnezyum . ) b ileşi kl erinde de aynı farklılık vardır. 

Bu r,razideki baraj göllerinin pek çoğunun dar 
ve sığ bir ı:ırazide ·kuruluşu sebebiy le rüzgar ı n mey
dana getirdi ği bir ka rı ş ım mevcut olmas ı na rağmen , 

en büyük ve en gen i ş baraj gölü olan Chickasha 'da 
yüzeyden göl taban ına al ı nan dik ·kesitte sıcakl ı k 
ve kimyasal bileŞ'imde artma ve azalma pek az 
o lmaktadır . Sıcaklık fark ı ve toplam sertli k d eğe r

leri için bu fark 1962 eylül ayında sırası ile, 3°C 

40 

3,0 

4,5 

3,9 

320 270 295 

976 950 963 

730 695 712 

ve 100 mg/1 olarak bul unmuştur . Rüzga rlı havalar
da, ki bu haval ide s ı k sı k ras t l anmaktadır. Yüzey
de has ıl olan çalkantı l a r gözlemlerin tam u~ki ol
ımısına mani olur. Bu çalkantılar gölün derinlik
lerinde oluşa n minumum temperatür ve maksimum 
konsantrasyon nokta l a rının gölün bir ucundan di
ğer ucuna doğru d eğişmesine sebep olur. Kaçak 
sula rı nda görül en aş ırı tuzluluk aşağ ı d aki sebep
lerden ileri ge leb ili r. 

a) Baraj tabanının yap ı sındak i alüviyum ve 
yatak kayal arının ihtiva ettiğ i çözünürl üğ ü fazl a jips 
epsom ite ve halite gibi minerall erin mevcudiyet in
den veya baraj i nşaatında k ull a nıl a n inşaat mal
zE:mc!E.rindü:<i çözün ü rlüğ ü faz la maddelerden •i leri 
gelebilir. 

b) Daha az etken ola rak baraj tabanınd a te
ş:-ı : : kü l eden sed iment çamurunun aktifliği dolayı
siyle kimyasa l redCıksiyon ve rea ksiyonların netice
si nde çözünemiyen meddelerin çözünmesi olabilir. 

Kaçaklarda ·daha az e~ke n olan tesirierin aşağ ı
daki şek il de özet liyebi li ri z. 

a) S ızı ntı e s nasında iyon değ i ş i mi 

b) Baraj vadisindeki bitki örtüsünün baraj In
şaası es nasında çukurların d aldurulmasın da içte 
kalarak bir tes ir ha sıl etmesinden 

c) Gölün tabanın da su tabaka l a rı n da hasıl 
olr:bi lecek redlıksiyo n ol ayla rı 

d) Göl suyundaki buharlaşma ve çöke lme so
r:~ ::: u meydana gelen seyrelmeden hasıl olabi lecek 
konsantrasyon d eğ işmeler i de göl suyu ve dol ay ı
siyle k8çakların su ka litesi ni etkiler. 

Bununla birlikt e, bu har l aşma ve çökme göl 
suyu kon santrasyonunda görü len a rtm ayı çok az et
kiln. 

Mi NERALLERiN BASiT ÇÖZÜNMESi : 

Barajı ıı kurulduğ u arazinin mineral yapısı su
un ka litesini e~kiler . Alüviyum veya kaya yatak lı 
toprak barajlar su birikiminde etkilenir. Arazinin 



jeoloji·k yapısının etkisi ile toprak malzemelerin ih

tiva ettikleri yüksek <konsantrasyondaki ve çok çö

zünebi\en mineraller bu doygun bölgede kimyasal 

çökelme ve kapller buharlaşma neticesinde çöke

rek doygun olmayan hale gelirler. Topraktaki ser

best minerallerin kesi\me doldurulma ve basınç sı

k ı ştırılmas ı halinde sı.kışan sudakl mineral konsant

rasyonu artar. Bu su belirli bir kaçak halinde ba

rajdan sızdığında yüksek miktarda çözünmüş mad

de ihtiva eder. ·araj kaçak suları yeraltı tabaka

larından geçerken yeraltı suyu ile karışır. ve tek

rar yer yüzüne çıktığında mineral bakımından zen

ginleşir. Z·amanlar kaçark sularında toplam tuz ve 

özel iyonlarda çözünebilen maddelerin tüketimin

den doğan bir azalma olması muhtemeldir. Chic

kasha gölündeki kaçaklarda magnezyum ve 'klo

rür iyonları konsantrasyonunda iki senelik periyot 

(35 analiz mart 1963- ocak 1965) da bir azalma 

görülmüştür. Kaçak sularında •klorür konsantrasyo

nu 1500 den 800 mg/1 ye <lüşmüştür. Göl suyunda 

ise aynı periyotda klorür konsantrasyonu yaklaşık 

olarak SO mgf .llik bir artış göstermiştir. 

Kaçark sularındaki mağnezyum konsantrasyo

nundaki düşüş endirekt olarak toplam sertlik ve kal

siyum değerlerinden ıbulunabil·ir. Çalışma periyo

dunda toplam sertlik her numunede ortalama de

ğerin civarında bulunur. Toplam sertl,jğin en belli 

başlı komponenti olan kalsiyum sertliğinin değeri 

1200 mg/ 1 den 2570 mg/1 ye artar. Toplam sertliğin 

diğer 'komponenti olan mağnezyum sertliğinin, top

lam sertlik değişmediğine ve kals•iyum sertl iği ar

tış ıgösterdiğine göre, aynı oranda azalması gerekir. 

Bu azalış nedeni göldeki mağnezyum bileşiklerine 

bağlı olm aktadır. Göl suyunda toplam sertlik 111 O 

mg/ 1 den 1450 mg/ 1 ye, 340 mg/Ilik bir artış gös

terirken ıka ls iyum sertliği 680 mg/ 1 den 1030 mg/ i 

ye, 350 mg/ Ilik bir artış göstermektedir. Mağnez

yum ve klorür .iyonlarının konsantrasyonlarındaki 

azalış baraj dolgu maddelerinin ve harajın yapısı

nın bir fonksiyonu olmaktadır. 

Barajın Dip çamurundaki kimyasal reaksiyonlar 

1963- 1964 seneleri arasında iki senelik çalışma 

periyodunda Chickasha gölü ve •kaçaklarının ana

lizlerinde sayısız kimyasal değişimler gözlenmiştir. 

Mesela her ikisinde de (göl ve kaçaklardal mev

simlere be:ğlı olarak demir bileşi•klerinde değişim 

ve genel olarak bir artış olmuştur. Kaçaklarda bu 
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artış 0,5 mg/1 'den az, göl suyunda ise 1.0- 1.5 mg/1 

olmaktadır. Bu değerler yaklaşık O- 0.02 mg/I ara

sında kabul edilebilir. Kaçak sularındaki demıir kon

santrasyonunun artışı kısmen gölün drip çamuru ve 

sedimentlerdeki biyolojik olarak ak.tif anaerobik sis

temlerin bir neticesi olarak lll <leğerli demirin ll 

değerl · i demire indirgenmesinden hasıl olmaktadır. 

Demir •iyonlarının artışı yanında kalsiyum konsant

rasyonu da (mg/ 1 kalsiyum kanbonat olarak kalsi

yum sertliği) yaklaşık 1200 den 2570 mg/i ye artar. 

Göl suyundaki artış daha az olup 680 den 1030 

mg/ l'dir. Diğer çalışmalarda (Mortimer 1941 

1942) si\.is, fosfat, alkalinite ve i\etkenlikte dip ça

murundaki demirin ı E:düksiyonuna bağlı olarak ar

tış lur göstermiştir. 

Kaçakiarda gözlenen tuzluluk artışı aneorabik 

şartlarda gölün dip çamurunda meydana gelen kim

yasal indirgenme ve reaksiyonların bir neticesi ol

maktadır. Daha az etıkili olarak bu olay çamurun 

hemen üstündeki suda da olur. Muhtemelen k::ı

çaklarda demi r ve kalsiyumdaki artışlar Chickasna 

g6\ünde taban sedimentlerinin artışı ·ile daha da 

artar. Şekil : 3 de analizierin ayrıntılı neticeler.i 

verilmiştir. Gelecekte bu işlem gölün dibinde ha

sıl olabilecek değişmalerin bir neticesi olarak ter

sine de ceryan edebilir. 

Su kalitesindeki bozulma, kimyasal reaksiyon

lar ve baraj gölünün alt kısmındaki ıkaçak\arda ha 

sıl olabilecek yeniden oksit\enme ve çökme nede

niyle de olabilir. Kahverengi demir bileşiklerinin 

gölün alt kesimindeki sızı.ntılarda teş·ekkülü bunun 

bir kanıtıdır. 

SONUÇLAR: 

Baraj göl suyundan, kaçaklardan ve dren uçla

rından alınan nümunelerin analiz neticeleri kaçak 

sularının göl suyundan daha tuzlu olduğunu gös

tEJrmiştir. Toplam çözünmüş madde ve kimyasal 

bileşiklerin değerleri genellikle göl suyunda far.klı 

oranlarda artar. Kaçaklara karışan kimyasal mad

dEJier suyun kalitesinin, toprağı ve bazı bölgelerde 

toprak barajın geçirgenlıik ve yapısal dengesini da 

etkiler. 

Zamana ıbağlı olarak kaçak sularında zıt mine

ralleşme de görülür. Şöyle<ki magnezyum ve :klorür 

gibi iyonlarda ıbir azalış, demir ve kalsiıyum iyonla

rında ·ise bir artış olur. Elementlerdeki azalışa za-
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manla meydana gelen çözünme neticesi mıneral 

·kaynaklarındaki miktar azalması sebep olur. De
mir, kalsiyum gibi elementlerdeki ıartış daha az 
çözünen maddelerin sonucudur. Bu maddeler dip 
çamurunda anaerobik şartlar .altında meydana gel
mektedir. Rezervuar suyunun rüzgarla :karışmasıııa 

bağlı olarak, bu anaerobik bölge çamur bölgesin
den ıbir miktar yukarda görülebilir. 

Kc:ıçak·lardaki tuz miktarı ve ıbunun zamanla dc;

ğişimi : barajlardaki yapı ve dolgu maddelerini tes

ıkil eden jeolojik yapının çözünürlüğüne bağlıdır. Bu 

.ilişki kaçak esnasındaki çözünmenin tuz miktarının 

artışına sebep .olduğunu belirtir. Elementlerin ıkaçak 

esnasında belirli bir oranda olmayan bir artışı 

muhtemelen mukayeseli olarak esas minerallerin 

baliuğu ve çözünebilmesi ile ilgilidir. 

Tuzluluğun kaçaklarda artışı aşağı kısımlardaki 

su kalitesini etkiler. Bundan dolayı yüzeysel ve 

yeraltı sularının tuz muhtev. i ıyatı belirli kullanma 

şekill e ri fazla olan bölgelerde, dikkate alınmalıdır . 

Bunun .için barajların ·geçirgenliği (veya sızdırma 

kapasitesi) azaltılmalı, barajları daha az geç.irgen 

veya daha az tuzlu jeolojik bölgelere ıkurmalı , veya 

barajda yüzeysel su akışını arttırarak sızıntıları 

azaltmalı veya seyreltmelidir. 
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ARAZi KAYNAKLARININ ÇEVREYi KORUYARAK 
KULLANILMASI iLKELERi 

Yaşayan ve gelecek kuşakların çevreyi koru 
yarak dengeli uygariaşması için aşağıdaki :lkeler :rı 

izlenmesi zorunlu görülmektedir. 

1 - Her dönemin ·kuşağı, memleket! gelecek 
kuşaklara daha uygar, daha az kirlenmiş ve doğal 

kaynakları mümkün olduğu kadar az tüketilmiş ola
rak teslim etmekle görevlidir. 

2 - Yukarıdaki amaçla toprak •kaynakları plan
larının ve bu planların idare programlarının gelişti

rilmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

3 - Toprak, su ve ıhava, aralarında ilişokili kay
naklar olduğundan bunların korunmaları, .idareleri 
ve kullanılmalarına ait planlamalar tümüyle bütün
lcştirilmelidir. Örneğ·in pekçok arazinin sulanarak 
kullanılması yeter li su teminine bağlı bulunurken 
pekçok arazinin kullanılış biçimi de su kaynakları 

üzerinde uzun süreli etkiler yapabi·lmektedir. 

4 - Benzer olarak katı , sıv ı ve duman artık

l a rını giderme pl a nl ı:ı maları da bütünleştirilerek ya
pılmalıdır. 

5 - Toprak ve ilgili kaynakların (hayvan var
lığı veya fauna, ıbitki örtüsü veya flora , kerestel ik 
ormanlar, petrol kaynakları ve madenler) diğer kay
naklarla ıb ·raber ·gerek yaşayan ve gerekse gele
cekteki kuşakların çevrese-l sosyal ve ekonomik 
ihti yaç larını tüm yönleriyle .karşılayacak biçimde 
pl a nlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Geli
şen ihtiyaçlar arasında uygun bir denge esastır. 

Kaynak ıkoruması ve çevre kontrolu kaynakların 

sosyal ve ekonomik amaçlarla geliştirilmesi ve 

• ln ş. V. Müh. DSi XIV. Bölge Müdürlüğü - lstanbu i 

Yazan: 

Talha ERMiŞ * 

kullanılmasın ı gerektiren günlük ·ihtiyaçlarla den
gede olmalıdır. 

6 - Antıkları ekonomik olarak nekadar fazla 
tekrar ·kullanırsak kirlilik o kadar azalır. Örneğin, 
yeni yerleşme merkezler-inin sıca-k yerlerde seçiol
mesi sonucu ısınmayla ıilgili yakıt ·tüketimi azala
cağından hava kirNiiği hafıifler. 

7 - Artıkları ne kadar fazla kullanırsak tüke
nebilir kaynaklardan okadar ~azla tasarruf sağlarız. 

Örneğin, yerleşme merkezlerinin sıcak yerlerde 
seçilmesi sonucu ısınmayla ıilgil.i yakıt tüke.timi aza
l acağından tükanebilir ısı lkaynakları nda tasarruf 
sağ l anacaktır. Cam, metal, plastik ve .kağıt çöpler 
cam, metal eşya, plastik ve ıkağıt üretimieninde 
tekrar kulla nılab ilir . 

8 - Arazi kullanılması ulaştırma, (ıkarayolu, 

demiryolu, havayolu, su yolu) su temini, artıkları 

giderme, haberleşme , enerji g·ibi çeşitli hizmet 
sistemlerini ıberaberinde getirecektir. Bu fonksiyo
nel planlama, ıtoprak ıkaynakları planlamasıyla tüm 
olarak entegre edilmelidir. 

9 - Uygul anabilir arazi .kaynakları yönetim 
planl a rı memleket, bölge ve belde hedefleri belir
lemesi ve çevresel, ·sosyal ve ekonomik toplum ih
tiya çları öncelik saptamasının dengelenmesiyle ba
şa rı olarak formüle edilebilir. Hedefler ancak, ge
lecekle ilgili birçok alternatifiere ait etkilerin hep
sinin gözden geçirilmesi sonucunda akılcı olarak 
saptanabilir. Karar merciierinin hedefler ve önce
likleri karariaştırmalar sırasında yeterli temell-ere 
sahip -olabilmeleri için arazi ıkaynaklarını yönetme 
planlaması 'işlerinin alternatif nüfus tahminlerini 
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ve alternatif kaynak idarelerini kapsaması gerek
mektedir. 

10 - Çevreyi koruma tedbirleri almadan ya
pılaca•k gelişmeler sadece o girişim için çıkarlı ve 
fakat tüm memleket ekonomisi açısından zararlı

dır. Memleketimiz:deki bugünkü gelişmelerin pek
çoğu çevreyi ıkarumadan yapılmakta olduğundan 

bunların ıkirlenme kontrolu ·düzenleriyle tamamlan
ması gereklidir. 

11 - Memleketimizin bugünkü nüfus artışı 

çevre 'koruma tedbirleri de alınarak yapılabilecek 

kalkınmanın üstündedir. Bu nedenle gerek dengeli 
refah ve gere•kse çevreyi koruy<arak dengeli 'kalkın

ma için menıleke:tiınıizde doğum kontroluna çok 
dcıha fazla önem verilmesi zorunludur. Nüfus artı

şının azalması besin yetersizliği, tükenebilir kay
nakların azalması ve kirliliğin cırtnıası problemlerini 
hafifletecektir. Her aile için 2 çocuk nüfus sayısını 
s&bitleş.tirebilecektir. Pekçok anneye hayatını kay
bettiren gizli ·kürtaj yerine kürtajın serbest bıra
kılnı<ısı ve yoksul ailelere devlet hastahanelerin
de parasız uygulanması, 1976 yılından itibaren do
ğaccık üçüncü çocuklara çocuk zammı verilmeme
si •gibi alınacak tedbirler doğum kontrolu çabasını 

bil inçlendıirecektir. 

12 - Toprak kaynakları kullanılması planla
masında ve planların uygulanmasında (arazi idare
si · knrarları) başlıca sorumluluk sürekli olarak dev
lette ·kalmalı ve belediye idarelerıi ve kamuoyu sü
rekli ·katkılarda bulunmalıdır. 

13 - Devletin toprak kaynaklarını kullanma 
planlamasında ve gerçeklendirilnıesindeki görev ve 
sorumluluğu aşağıdadır. 

a) Toprak ve diğer kaynakların yönetim ve 
kullanılnıcısıyla erişiiecek miiiT hedef ve anıaçiarın 
tanımlanması, 

b) Memleket çapında öncelıiklerin saptanması, 

c) Belediyelerin planlarını ve uygulamalarını 

milli hedef politika ve önceliklerle ve onay.lannıış 
rr illi hizmet programlarıyla dengelemek üzere dü
zeltnıek, 

d) Rak ip .belediye lerin gelişen planlarını uy
gun biçime getirmek, 

e) Belediyelerin ve devlet kuruluşlarının top
rcık ·kcıynaklarını idare uygulamalarını koordine et
mek, 

14 - Kalkınnıayı çevreyi koruyarak gerçekleş

tirmeık devletin görevidir. Geliştirici Bakanlı·klar ya
tırınılarının çevre ıkaruma tedbirleriyle tanıanılat
tırılmasını sağlamak anıacıylcı dünyanın 27 uygar 
ülkesinde yapılanlara benzer olarak memleketimiz-
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de de Çevre Koruma Bakanlığı en kısa sürede 
kurulmalıdır. Çevrenin bozulmasının ve kirlenme
sinin önlenmesinde devlet kuruluşları ve fabrika
l a rı öncü olmalıdır. 

15 - Devletlin parasal yardımlarla belediye
leri uygun toprak kaynakları ıidar·e planları hazırla

maya ve uygulamcıya, toprak kaynakları ·idare prog
rc:mları düzenl emeye ve gerçekleştirmeye yönelt
nıesi lazımdır. Milli hedef.lere uymaları için bele
diyelere baskı yapılmalıdır. Toprak kaynaklarının 

idaresi mahalli idarelerin ve devletin ortak çaba
l::ırıyla yapılacak, .iş ve 3anayi sektörü ile toplumu 
etki leyecektir. iyi dengelenmiş bir çözüme baskı 
olmaksızın ulaşmak güç gözükmektedir. 

16 - Toprak kaynak·ları planlaması diğer kay
nakların planlaması ile birlikte dengeli olarak yapı
lacağ ından karışık bir işlemdir. Konuya önemli 
tüm girdileri ve çıktıları hesaba katan bir sistem 
nr.a lizıi ıile yaklaşmak gerekir. Bunun metodolojisi 
henüz ·kurulmamıştır. Bu bakımdan planlama kav
ram ve metotlarının ve modelierne tekniıklerinin 

amştırma ve geliştirilmesine öncelik verilmelidir. 

17 - Arazi kullanma planları değişen toplum 
eğilimlerin önceliklerıilli ve gereksinmeler.ini •kar
şılamak açısından esnek ve. uyabilir olmalıdır. p,Jan
lama işleri sürekli yapılacaktır. 

18 - Mühkiyet hakları kısıtlanacak veya kanıu
l aştı rılacak olanların zararlarını ıkarşılıyacak yeterli 
fonlar sağlanmalıdır. Çevreyi bozmadan veya kir
letenden alınan paranın çevreyi iyiJ.eştirme veya 
temizleyene verilmesi çevreyi koruyarak kalkınma

nın finansman esasıdır. 

19 - Toprak kaynaklarını idare planlarının 

tanı olarak uygulanmasının sağlanması ıçın uygu
lı:: ma kontrolu en etkili tedbirlerden biridir. Bunun 
yanında ekonomik desteklenmeler de planları ger
çekleştirme araçlarından ıbiridir. Konut ve sanayi 
yerleşmeleri içıin yeterli araziler devletçe sağlan

malı (gerekirse kanıulaştırma yolu ·ile) ve ilgililere 
taksitle satılnıalıdır. 

20 - Yapılmış ve yapılacak içmesuyu baraj
ları su toplama havzalarındaki mevcut yerleşmeler 
dondurulmalı, bu havzalar ·içindeki tarımsal üretim

de kullanılacak gübreler ve zararlılarla mücadele 

ilaçlı:mnın kirletmesini önleyecek tedbirler alınma

lıdır. 

21 - Toprak kaynakları yönetim planlaması 

işlenine ve idare programları formülasyonuna müm

kün en kısa sürede başlamaya çalışırken acil su 

ve enerji temini işleri çevreyi koruyucu yeterli 

tedbirler alınarak ivedilikle tamamlanmalıdır. 
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