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KEBAN BARAJI DOLUSAVAK MODELiNDEN ELDE 
EDiLEN SONUÇLARlN UYGULAMADAN ELDE 
EDiLEN SONUÇLAR iLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Yazan : 

Fuat ŞENTÜRK • 

6Z E T 

·Keban barajı dolusavağının çalıştırılmasından sonra dolusavak mansap 
kanalında kavitasyonun neden olduğu erozyon görülmüştür. Bu erozyonun inee
lemnesi yazınııı mevzuudur. 

1-GiRIŞ: 

Keban barajının dolusavağ ının hidrolik et ütü 
DSI Araştırma Dairesi tarafından 1966-1968 yılları 
arasında yapılmıştır. inceleme 3 ayrı ılıö l üme ayrılmış 
ve her ayrı bölüme giren konular ayrı ayrı ince
lenmiştir. 

- Birinci Bölüm : Yaklaşım şartlarına göre 
dolusavak geometrisinin etütü . 

Bu bölüm kapsamına giren konular şunlardır : 

a) Kenar ve ort'.! ayak l a rının şek li ve kenar
ayaklar boyunca yeralan akım 

lb) Kapakların geometrisinin ve savak üzerinde
ki konumlarının incelenmesi 

c) .Oolusavak profilinin sapta nması ve bu pro
fil üzerinde yer alan akım , o l uşan alt ve 
üst basınçların belirl enmesi ve isla hı 

d) Dolusavak debi katsayıs ı nın bel irlenmesi 
"'e ıslahı 

- Ikinci ıbölüm : Dolusavak mansap kanalı n da

ki akımın etütü 

Bu ıbölümün ·kapsamına giren ıkonular şunl ardır : 

a) Mansap •kanalı tabanında oluşan alt ve üst 
basınçların kontrolü 

b) Mansap •kanalı Içindeki akımın sebep ol
duğu şok dalgalarının ·kontrolü 

c) Mansap ıkanalı içinde stabil bir akımının 
oluşumunun kontrolü 

- Üçüncü bölüm : Dolusavaık kanalı sıçrat
ma uounun ve buna bağlı olarak -Fırat nehri anaya
tağındaki oyulmaların etOdü 

(") Dr. V. MOh. DSI Arattırma ve Geliştirme Da ı r~si Batkanlıılı 

Bu ıbölümün kapsamı•na giren konular şunlardır: 

a) Sıçratma ucunun .geometrisinin saptanması 

b) Bu geometriye ·göre nethir yatağında yer
alan oyulmaların incelenmesi 

Yukarda özeti verilen program gereğince sa
vak modeli üzerinde iki seneyl aşkın bir zaman 
süresince çalışmalar yapılmış ve sonuçlar elde 
edilmişti r. Inşaat , bu ·sonuçlara göre yürütülmüş 
ve bitirilmiştir. 1976 senesi başındaki büyük taşkınlar 
sebebi ile baraj gölü tamamen dolduğundan dolu
savak kapakları açılmış ve taşkın dalgaları baraj 
mansabına aktarı lmıştır. Bu işlem, modelin doğayı 
ne mertebe temsil edebileceği hususunda gayet 
önemli rb ilgiler edinilmesine neden olmuştur. Bu yazı 
elde edilen sonuçları yansıtacaktır. 

2 - Benzeşimin Yeterli ve Yetersiz olduğu 

Alanlar 

Bilind i ği gib i benzeşim kurallarının en geçerli 
olduğu alan geometrinin temel unsuru oluşturduğu 
alan d ır. Bu bakmdan dolusavak şeklinin modeli 
üzerindeki etütü, genellikle olumlu sonuçlar 
vermekted ir. Bununla beraber akımın neden 
olduğu basınç düşmeleri sonucu ·görülen su napı 

çarpmaları ve hava karışımı olayı, modeli üzerinde 
tam olarak incelenememektedir. Mansap ·kanalında 

yeralan şok dalgaları da rbenzer özelliktedir. Fakat 

benzeşimi ancak yaklaşık olarak yapılabilen taban 

oyulmaları olayı, eskidenberi model mühendislerini 

meşkul eden bir konudur ve Keban dolusavağınrn 

etüdünde de ön sırayı almıştır. Benzeşimln yeterli 

fiği bakımından akım olayını ay.rıntıları ile Incele

mekte yarar vardır. 
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2.1 - Dolusavak Sıçratma Ucundan Veralan 
Akımın ve Nehir Tabanı Oyulmalarnın 

Benzeşimi 

Keban barajı dolusavağının şekli ancak uzun 
çalışmalar sonucu ıbir •karara bağlanablmiştir. Bu 
alanda gösterilen çabalar ayrı bir yazıya konu ola
bilecek hacimde ve önemdedir. Model mühendisle
rini tereddüde götüren nedenleri daha yakından ince
lemekte yarar vardır. Sıçratma ucunun önemi ener
ji kırıcı olarak çalışmasındadır. Buradan boşluğa 

fırlatılan su jeti hava ile karıştıktan sonra su zer
relerine ayrılır ve Fırat nehri su yüzeyine dökülür, 
böylelikle ayrıca gücü kırılmış olur. Bu söylenilen , 
jet havada ne kadar yayılırsa o •kadar güzel olur. 
Nehir tabanında yeralan oyulmalar bu ·yoldan bir 
asgari değere indirgenebilmektedir. Buna rağmen 

oyulma çukurundan çıkan malzemenin yersel akım

ların etkisi ile sürüklenerek istenmeyen yerlerde 
oturması ihtimali vardır. Örneğin, •katı melzemenin 
türbin çıkışları civarında çökelmesi kuyruk suyunu 
yükselterek türbinierin randımanını düşıür6bilir 

hatta tü~binlerin çalışmasında kesilmelere neden 
olabilir. Buna ek olarak türbin çı·kışlarının hemen 
mansabında su yüzündeki dalgalanmaların türbin 
regülatörlerinin rezonansa girmesi sonucunu do
ğurduğu da görülmüştür. ·Bu kurallar altında tür
binler devreden çl'kar. Görülüyor ki mansap oyul
malarının dolu~avak sıçratma ucu ile birlikte ince
lenmesi zorunludur. Sonuca ancak bu yönden va
rılabilir. Zaten model mühendisliğinde değişik sıç

ratma uçlarını birbiri ile mukayes·e etmek için ge
nellikle bu orıganların meydana .getirdiği jetlerin 
oyuimalarını lbi~birleri ile mukayese etmek geeerli 
bir çözüm teşkil etmektedir. Özellikle beton ba
rajlarda oyulmaların yapının temellerini tehdit 
etmesi olasılığını da gözden uzak tutmamalıdır. 

Yeni Elmalı barajında dolusavak yakınındaki payan
dalardan birinin temeli , oyulmanın sonucu olarak 
açıkta kalmıştır. 

·Böylesine önemli bir problemin modeli üze

rinde incelenmesi, projeden yükümlü mühendise 

nasıl ıbir emniyet vermektedir.• sualine cevap 

aranması zorunludur. Keban dolusavağı üzerinde 

yapılan çalışmalar lbu bakımdan oldukça aydınla

tıcıdır. 

Doğada yeralan akım sıçratma ucuna -geldiği 

zaman bünyesinde büyük ölçüde hava taşır. Havn 

karışımının etkisi lkidir. il•ki, su -hava ·karışımn

da hacim olarak hava miktarının % 40 civarına ka

dar çıkması sonucu karışımın özgül ağırlığının 

suyun özgül ağırlığına nazaran daha küçük olma

sıdır. Ikincisi ise hareket halindeki su kitlesinin 

azamT hızının 35 m/s'yi geçmemesi keyfiyetidir. 
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Olayı bu yönü ile modelde ifade etmek mümkün 
olamaz. Suya yapma olarak hava karıştırılması 

ol a sılığı bulunmadığından model üzerinden ölçü
lerek doğaya aktarılan hızlar 35 m/ s'yi çok fazla 
aş ar. Böylelikle model üzerinde gözlenecek oyul
malar doğadakinden farklı olacaktır . Ayrıca bara
jın tuttuğu akarsuyun kantitatif olarak modele ak
tarılması uzun zaman aldığından genellikle model
de doğaya hiç uymayan keyfi bir ·katı madde ık-ul

lanılır ve oyulmalar doğadaki oyulmalar ile değil 

de kendi aralarında mukayese edilir. Görülüyor ki 
daha iş in başında belirsizlikler vardır ve ·bunlar 
bilinmektedir. 

2.2 - Dolusavak Mansap Kanalında Yeralan 
Akımın Benzeşimi 

Bu kanal içinde yeralan akım da büyük ölçü
de hava taşdığından modelde •kesinlikle incele
nemez. Dolayısı ile gerek şok dalgalarının boyutları 
gerekse zaman içindeki değişimleri ıkantitatif bir 
çeviriye uyıgun değildir . Bu dalgalar suyun yandu
varlar üzerinden aşması bakımından önemlidir. 
Daha büyük önem taşıyan başka bir .konu dolusa
vak mansap kanalı içinde yeralabilecek olan ka
vitasyon alanlarının saptanmasıdır. Dolusavak 
geometrisini ineelerneğe yarıyan bir model üzerin
de ·kavitasyon etüdü yapılamaz. Bu iş için özel bir 
model yapma zorunluğu vardır. Suyun hava ile 
karışık olması kavitasyon olayına etkiyeceğinden 

bu hususun modele aktarılması büyük güçlükler 
yaratır ve genellikle mümkün olamaz. Kavitasyonun 
ne derece tahripkar bir faktör olduğu, Keban do
lusavak kanalındaki ıbetonların parçalanması so
oocu bir kerre daha belli olmuştur. 

2.3 - Dolusavak Gövdesl Üzerinde Teşekkül 
Eden Basınçların Benzeşlml 

Bu konuda doğa ve model arasında tatmin 
edici bir benzeşim vardır. 

2.4 - Dolusavak Debi Katsayıs; Benzeşimi 

-Bu konuda da doğa ve model arasında tatmin 

edici bir lbenzeşim vardır . 

2.5 - Dolusavak Üzerinde ve Gerek Orta ve 
Gerekse Kenarayaklar Boyunca Yeralan 
Akımın Benzeşlml 

Benz.eşim vardır ve tatmin edlcidlr. 

2.6 - Suyun Dolusavağa Yaklaşmada Benze
şiml 

Bu ·konu modelin boyutları ile ilgilidir. Kafi 

boyutlu iyi yapılmış modellerde ıbenzeşlmin bulun

duğu kabul edilebilir. 



2.7 - Dolusavc.k Modellerinde Benzeşimin 

Şüpheli olduğu Problemler 

Aşağ ıda ki sıralanan hususlarda benzeşinı in 

yeterli olduğunu söylemek güçtür. 

- Ortaayaklar ve kenarayaklar boyunca su 
mıpında yeralan ayrılma ve kopmalar 

- Dolusavak tepesini aşan yatay 
belikoidal akımlar 

eksenli 

- Kapakların su yüzüne değdiği andaki titre
şimler 

3 - Keban Barajı Dolusavağının Modeli Üze
rinde Gözlenen Olaylar ile Doğada Gözle
nen Olayların Mukayesesi 

Karşılaştırmalar 2 inci ıbölümde izlenen sıraya 

uygun olarak yapılacaktır . 

3.1 - Dolusavak Sıçratma Ucunda Yeralan 
Akımın ve Nehir Tabanı Oyulmalarının 

Benzeşimi 

Gerek modelde ıgerekse doğada yapılan ölçüm
ler aşağıda ·sıralanmış olan soruların cevaplan
dırılması gayesini gütmektedir. 

1 - Sıçratma ·ucundaki akımın özelliği 

2 - Sıçratma ucundan çıkan jetin özelliği 

3 - S ıçratma ucuna akımın etkisi 

4 - Jetin mansap suyuna ulaştığı noktadaki 
· aıkım özelliği 

5- Mansap suyundaki cebri yersel akm ın özel-
liği 

6- Santral önündeki su hareketleri 

7 - Mansap tabii ycıtak oyulmaları 

Bu soruların cevapları sıra ile incelenmiştir. 

3.1.1 - Sıçratma Ucundaki Akımın Özelliği 

Sıçratma ucuna gelinciye kadar su, hava ile 
tamnmen karışmış ve farklı karakterde bi r sı.vı 
halini almıştır. Dolayısıyl e gerek hızı, gerekse rijit 
sınırları ile sürtünmesi modelde gözlenenden fark
lıdır. Modelde ölçülen h ız l ar 35 m/sec'den fazla 
ise o taktirde hesaplarda bu sınır l imit gözönüne 
alınmalıdır. Suyun bu kesimdeki özgül ağırlığının 
0.7 tjmJ olabileceğini de unutmamalıdır. (ıbk. Şe
k i 1 : 1 a ve 1 ıb) . 

3.12 - Sıçratma Ucundan Çıkan Jetin Özel
liği 

Şekil 1 a da jetin boşluktaki durumu görül
mektedir. Hava ile ·karışık su paketleri boşlukta 

hızlarını kaybederek hareket halindedir. Bu hare
ket jetin etrafındaki havayı da büyük bir hızla ha
re-kete geçirir. Bunun sonucunda su zerrelerinin 
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havadaki yörüngeleri doğada, modeldekine nazaran 
daha basık olmaktadır. Nap, doğada daha kısa 

düşer ve düşey doğrultuda basılır. Buna karşılık, 

hava ile ıkarışık olduğundan modeldekinden daha 
çabuk hız kaybeder, zerrelere ayrılır ve tahrip gücü 
nü yitirir. 

Şek i! 2 de Q = 1000 m3/sec için su napının 

modeldeki profili ve Şekil 3'te de aynı debi için 
doğadaki profili görülmektedir. 

Her iki profil fotoğraflardan rölöve edilerek 
üst üste çizildiği zaman elde edilen sonuç Şekil :4 
de görülmektedir. Bu ·konuya, modelden elde edilen 
sonuçlarn değerlendirilmesi sırasında di~kat edil
mesi gereklidir. 

3.1.3 - Sıçratma Ucuna Akımın Etkisi 

Bu etki modelde, ·ölçülebilen etkiden çok kü
çüktür. Su, hava ~karışımı sürtünmeyi azaltır. Buna 
rağmen sıçratma ucunda kullanıilan ıbetonun kalite
sine dikkat edilmelidir. Kebanda sürtünmeye karşı 

tedbir almak gayesiyle özel ıbir beton hazırlanmış 
ve 2.5 om. kalınlığında bir tabaka halinde, pürüz
lendirilmiş ana ıbetona tatbik ed i lmiştir. Bu betonun 
genleşme ·katsayısı ana betonun genleşme katsayı

sından ,faııklı olduğundan koruyucu tabaka ana be
tondan ayrılarak kabarmıştır. Kapakların ilk açılışın
da bu beton parçalanarak nıansaba atılmıştır (Şe

·kil 5). 

3.1.4- Jetin Mansap Ucunun Özellikleri 

Jetin mansap ucu mansap su seviyesi ile sınır
lıdır. Bu noktaya kadar taşıdığı havayı bırakmayan 

nap tıu noktada ıbu havayı açığa çııkarır. Bu olay ge
nellikle patlamayı andıran sesler çıkarttığından •na
pın patlaması• ismini almıştır. Açığa ç ıka n hava, 
ince su zerrelerini beraberinde taşır. Kebanda şan

tiye sahası ve lojmanlar bu yoldan havaya fı rlatılan 

su zerrelerinden oldukça ıslanmaktadır . (Bk Şe

kil 6). Patlama olayının iki mahsuru vardır: 

1 - Su zerrelerinin trafa sahasını etkilernesi ha
linde şal terler otomatik olarak atar, düzenli bir 
işletme elde edilemez. (J<eıbanda hakim rüzgar doğ
rultusunun uygunluğu dolayısiyle ıbu mahzur mey
dana çıkmamıştır) 2 - Su zerreleri yamaçları ısia

tacağından büyük şev kaymalarına neden olur. Ve
ni Elmalı barajında yamaç olduğu gibi inmiş, sağ

lam kaya meydana çıkmıştır. Kebanda sağ sahil
deki yolun şevleri kaydığından sürekli ıtakviyeye 

gerek duy.ulmuştur. 

3.1.5 - Mansap SuyundEl'ki Cebri Yersel 
Akımın Özelliği 

Mansap suyu ile temasa geçen nap, bu suya 
cebri bir hareket verir ve dairesel bir yan akım 

doğurur. Bu yan akım bazı hallerde şev oyuimalarına 
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Şekil: 1 a 

Şekil: 1 b 

Şekil: 2 
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Şekil: 3 

Şekil: 5 
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Şekli: 4 

t .. 
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Şekil: 6 

Şekil: 7 

Şekil: B 
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sebebiyet vereceği ·gibi oyulan malzemeyi de isten
miyen yerlere yığması dolayısıyle tehlikeli de olabi
lir. Şekil : 7 de Keban barajı nda modelde saptanan 
dairesel yan akım görülmektedir. Bu akım modelde 
herhangi bir problem yaratmamıştı r . Akım, santral 
önünde herhangi bir istenmiyen olaya neden olma
mıştır. Doğada da aynı yan ak ım elde edilmiştir ve 
bu akımında modelde elde edilene benzerliği sap
tarımıştır. (Şekil : 8) 

3.1.6 - Santral Önündeki Su Hareketleri ve 
Mansap Oyulmaları 

Tünbin lerin stabil çalışmasını önleyecek man
sap suyundaki kitle hareketi ıkorku lan bir olaydır. 

Bu ol ayın önlenmesi dolusavağın hidrolik ·karakte
risti kleri ile ilgili olduğundan Kebanda konu üze
rinde bilhassa durulmuştur. Dolusavcık mansap 
kanalı doğrultusu ve sıçratma ucunun özellikleri 
öyle seçilmiştir ·ki bu tür bir hareket ne modelde 
ölçülmüş ne de doğada gözlenmiştir. 

Bilindiği gibi , modelde, mansap malzemesi 
yal nızca mukayeseye esas teş·kil etmesi bakımın

dan seÇilir. !Dolayısiyle model ve doğa arasında 

tam bir ıbenzeşim ıbeklenmemelidir. Bilinmesinde 
yarar dlan hususlar, oyulmanın konumu ve derin
liğid ir. · Kabanda oyulmanın derinliği ılıenüz ölçül
memiştir. Fakat oyulmanın konumu gözlene:bilmiş

tir. Elde edilen sonuç, bu tip çalışmalara güveni 
arttıracak yöndedir. Şekil : 9'da modelde ölçü
len oyı;ılma ve Şekil: 10'da da doğada oyulma 
sonucu beliren malzeme yığılmaları görülmekte
dir. Her iki Şekilde de 0 = 2000 m3fsec'lik debiler 
sonucu elde edilen oyulma ve yığılmalar işaret

lenmiştir. 

Dolusavak sıçratma ucunun hemen mansabm· 
da herhangi lbir oyulma yoktur. Bunun sebebi na
pın o noktaya düşmemesidir. Napın altından ser
bestçe yürüyerek geçmek mümkündür. Buna rağ

men mansap tahkimatında oyulmalar olmuştur. Ge
nellikle ilk kapak açılması ve kapakların tamamen 
kapanması sırasında nap, salınımlar yaparak man
sap tahkimatı üzerine düşmekte ve buraya konul
muş olan kaya tahkimatı yerinden oynatmaktadır. 
(Şekil : 11). Bu söylenil en gözönünde bulunduru
larak dolusavahan akıtılan en küçüık debinin 
0 =1 000 m3/sec olması .kararlaştrılmıştır. 

Keban barajı dolusavağının Işl etilmesi sonucu, 

bu ıbölümde söylenile'bilecek ıhusus , model deney

lerinden •gerek mansap oyulmaları, gerek yersel 

akımlar gerekse rhavaya fırlatılan su jetinin hidro

lik karakteristikleri !konusunda faydalı sonuçlar çı

kartılabileceğidir. Olayın kıymetlendirilmesini yapa

cak olan mühendisin bu olayı görmüş ve modeli 

ile mukayesesini yapmış olması şarttır. 
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3.2 - Dolusavak Mansap Kanalındaki Akım 

Dolusavak mansap kanalı ile ilgili olarak ince
lenmesi öngörülen problemler şunlardır: 

1 - Hiperkritik akımlarda oluşan şok dalgaları 

2 - Hiperıkritik akımların beton üzerindeki ka
zıma yolu ile aşındırma etkisi 

Model üzerinde yapılan araştırmalarda şok 

dalgalarının belirli debilerden sonra oluştuğu ve 
kana l içinde yer değiştirdiği saptanmıştır. Doğada 

0 = 1000 m3/sec'lik debileri n üzerindeki debilerde 
bu dalgal.ar gözl enmiştir. Fakat deneylerde O max 

olarak ancak 4000 m3/sec'lik bir debi ile çalşabil
diğinden bu olay modeldekine paralel doğrultuda in
celenememiştir. 

Bilindiği gibi doğada akım hızı 35 m/see gibi 
büyük değerlere çıkabilmektedir. Bu değerlerde su 
yun •kazıma gücü ıbüyük olduğundan genleşme derı

lerinde tahribata sebebiyet vermemek için bloklar 
arasında membadan mansaba doğru 1.0 cm. civarın

da bir kat bırakmak adet olmuştur. (Şe.kil : 12) 

Keban dol·usavağnda bu 1.0 sm bazı hallerde 
3 , .. ..4.5 sm.'ye •kadar çıkmıştır . Özellikle Şekil : 13 te 
111 ile gösterilen noktanın mansabındaki derzlerde 
büyük oyulmalar olmuş demirler meydana çııkmış 

ve akım e~kisi ile bunlar 'bükülerek tahribata uğra .. 
mıştır. 

Şekil : 14 deki fotoğraflarda böyle ıbir oyulma 
görülmektedir. Benzer oyulmal ar her üç ·kanalda da 
vardır ve bloklar arasındaki kat farıkının nispeten 
büyük değerlere eriştiği konumlarda oluşmuştur . 

Keban örneğinden çıkartılan sonuç, dolusavak 
mansap kanalındaki kurbalarda kat farklarından 

kaçın ılması lazım ge.!diğidir . Aksi halde akım be· 
ton çıkıntılarını •kesip atabilecek ve ıbu yerlerde 
önemli delikler açabilecek güçtedir. 

3.3 - Dolusavak Gövdesi Üzerinde Oluşan Ba
sınçlar 

2.3 maddesinde de söylendiği gibi basınçların 

benzeşimi, dolusavak gövdesi üzerindeki konumlar
dı:ı, tatmin edicidir. Fakat bu husus protatipte kanıt· 
lanamamıştır. 

3.4 - Dolusavak Debi Katsayısının Benzeşimi 

Dolusavağının sol tarafındaki baraj ekseni je
olojik nedenler ile değiştirildiğiınden bu kon'uda da 

deneysel bir gerçekierne yapılamamıştır. Nehirde 

yapılan bir öl·çüm sonucu bulunan debinin dolusa

vağın model deneyleri sonucu elde edilen debisine 

nazaran daha küçük bir değerde olduğu görülmüş

tür. 
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Şekil: 9 

Şekil: 10 

Şekil: 11 
10 
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Şekil: 12 

Şekil : 13 

Şekil : 14 
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3.5 - Dolusavak Kenar ve Ortaayakları Boyunca 
Akım 

Doğada küçük debilerde sınır rtabaka dolusavak 
tepe noktasına yakın bir yerde suyüzüne çıkmaktadır. 

Debi arttı.kça ıbu nokta mansaba ıkayar. Modelde 
tam tersi ıbir olay oluşur. Bu söylenilenin etkisi, 
dolusavak mansap ·kanalında ·kendisini göster
mektedir. Şekil : 15 te Keban dolusavağı üzerinde 
yeralan akım görülmektedir. 

3.6 - Suyun Dolusavağa Yaklaşımı 

Gözle irdelenmiş ve benzeşimin tatminkar ol
duğu görülmüştür. 

12 

3.7 - Dolusavakla ilgili Diğer Akım Olayları 

3.7.1 - Su Napında Gözlenen Kopma
lar 

Kenar ve ortaayakların memba tarafında su 

Şekil: 16 

napında periodiık salınımlar gözlenmiştir. Bir gö
zün içindeki debi 0=1000 m3jsec'yi geçer geçmez 
bu salınımlar .kendini göstermektedir. Bu olayın 

benzeşimi yo·ktur. 

3.7.2 - Halikoidal Akımlar 

Bu akmların varlığı model üzerinde saptan
mıştır. Protatipte varlıkları ise O> 1000 m3jsec'lik 
debilerde duyulan bir çarpma sesine bağlanmakta
dır .Ayrıca zaman, zaman ve yer, yer su napında 

sıçramalara da sebep olmaktadır. 

3.7.3 - Kapaklar Civarında Akım 

Şekil : 16 da ortagöz kapaklarının memba 
tarafındaki su yüzü görülmektedir. Bu fotoğrafta 

gerek şok dalgaları gerekse oluşmakta olan bir 
vorteıks yerc lmıştır. Her iki olay da modelde göz
lenebilecek cinstendir. 

Şekil: 15 



4- Netice 

Keban dolusavağının çalıştırılması ile ilgili ola
rak elde edilen önemli sonuçlar aşağıdadır. 

1 - Dolusavaktan çıkan su jetinin sebep ol
duğu oyulmalar modelden elde edilen oyulmalar ile 
karşılaştırıldığı zaman elde edilen sonucun yeterli 
olduğu anlaşılmıştır. Jetin doğada ve modelde farklı 
olmasından doğan ayrıcalıkları model mühendisinin 
sıhhatli bir şekilde değerlendirilmesi olanağı var
dır. 
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2 - Aşınma yolu ile betonun tahribata uğra

ması mümkündür. Bunu önlemek için gerekli ter
tipl·erin alı •nması zorunludur. Bunların arasında do
lusavak mansap kanalının profi linin bu bakımdan 

incelenmesi de vardır . 

3 - Dolusavak yapısında farklı ıbünyeli iki 
malzeme, ıkesin olaraok yanyana kullanılmamalıdır. 

4 - Dolusavakları ilgilendiren bütün hidrolik 
olayların modeli üzerinde başarı ile iınoelenmeslnin 

olasılığı vardır. 
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EN UYGUN HiDROLiK ENKESiTTEN YARARLANARAK 
EKONOMiK KANAL ENKESiTi HESABI 

Yazan : Sıtkı BURSALI (*) 

ÖZET 

Yamuk en kesilli oyulmayan toprak kanallar veya beton kaplamalı kanal
la.rtl:ı. ekonomik enkesit hesabı için en uygun hidrolik kesitin kriter kabul 
edildiği bir hesap yöntemi önerilmektedir. İnceleme, Bölüm I'de yalnız ıslak 
enkesite göre, Bölüm II'de kazı enkesitine göre yapılmış ve her iki hesap şekli 

karşılaştırılarak yalnız ıslak enkesite göre hesap yapılmasının yeterli olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bölüm lll'te her iki yönteme göre örnekler ve karşılaş

tırmalar verilmiştir. 

BÖLÜM: 1-YALNlZ ISLAK KESITiN GÖZÖ
NÜNE ALINMASI. 

G 1 R t Ş: 

Açık .kanallarda yamuk enkesit hesabı, Manning 
formülü •kullanılarak hazırlanan çeşitli nomogram
lardan yararlanarak ıkolaylıkla yapılmaktadır. Kana
lın kullanılma amacına göre y su derinliği veya b 

b 
taban ·genişliğindeki ıkısıtlamalar, genell ikle -

y 
oranının en uygun yamuk enkesitinkinden far.klı de
ğerlerde alınmasını zorunlu !kılmaktadır. Bu durum gö

b 
zönüne alınarak - oranı için bazı ampirik formüller 

y 
verilmiş ve ekonomi şartının imkan nisbetinde gö
zönünde tutulmasına çalışılmıştır. Ancak toplam 
kanal uzunluğunun çok fazla olduğu büyük proje
lerde, en uygun kesite nazaran yapılan fazla mas
raflar çoğunlukla gözden .kaçmaktadır. 6n uy
gun hidroliık enkesit, en ekonomik kesit kriteri ola-

b 
rctk kabul edildiği takdirde, he~hangl- oranını 

y 
haiz enkesitin, en uygun enkesite göre ne ıkadar 

pahalıya mal olacağı hesaplanabilir. Verilen şartlar 

altında ayni de!biyi geçiren en uygun kesitte, her-
b 

hangi - oranı·nı .haiz ·kesitin elemanları hesapla-
y 

narak, alan, ıslak çevre V·e su yüzü genişliği oran-

ları teş.~ll edilirse, bu oranlardan yararlanarak en

kesit hesabı yapılabilir. Iki şekilde !hesaplanan en

kesitln fiatlarının oranından yapılan fazla masraf 
b 

hemen görüleceğinden -oranının, ıkanalın kulla
y 

(") Dr. Y. MOh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dalresi BaşkaniıCı 
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nılma amacına göre en .uygun ıkesitinkine yakın se

çilmesi olanakları araştırılır. 

'Bu makale de sözü geçen oranlardan yararla

narak yamuk şekilli kanal enkesiti hesabı için bir 

yöntem önerilmektedir. 

1.1 - En Uygun Vamuk Enkesit Hesabı 

Aşağıdaki formüllerde henhangi enkesite alt 

değerler x endisi ile, en uy.gun •kesite ait değerler 

endissiz olarak gösterilmiştir. 

Bx 

Şekli : 1 

K =~ 
x Yx 

t = v 1+m2 

olmak üze~e simetrik yamuik enkesitinin elemanları : 

A,= (K+m) Y/ 
P.= (K+2 tl Yx 

K+m 
R---y 
.- K+2t X 

şeklinde ifade edilebilir. 

(1) 

(2) 

(3) 



dP 
m= Sabit için __ x =O şartından en uygun en-

dyx 

kesitin elemanları ise : 

b 
K=-=2 (t-m) 

y 

B 
-=2t 
y 

A 
-=2t-m 
y2 

p A 
-=2 (2t-m)=2-
y yı 

R 1 
-=-

y 2 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

bulunur. En uygun kesitin y su derinliği nomog
ramlardan kolayca bulunabilir. Şekil : 2 de bu amaç
la kullanılacak basit bir nomogram verilmiştir. Bu 
nomogram en uygun kesitin su derinliğini veren : 

=[ 22/3 n o ]3/S 

Y (2t-m) V J 
(9) 

formülünden hareket edilerek ve en uygun kesitte 
\6) ve (8) .formilllerinin cari olduğu gözönünde 
tutularak hazırlanmıştır. (9) foıımülünde O deblyi, 
n Manning pürüzlülük katsayısını, J kanalın boyuna 
eğimini gösteıımektedir. 

1.2 - En Uygun Enkesitle, Herhangi Enkesitin 
Elemanları Arasındaki Oranların Hesabı: 

O, n, J ve m verildiği takdi~de en uygun kesit 
Için: • ' 1 

On 
=AR 2/3 

VJ 

=Kx olan ikesit için: 

yazılabilir, Bu i•ki denklemden : 

AR 2/3 = Ax Rx 2/3 

(10) 

(10 a) 

(11) 

eşitliği bulunur. Burada A ve R, verilen n, J ve m'e 
göre O debisini geçiren en uygun enkesitin ıslak ala-

b 
nı ve hidrofiok yarıçapını, Ax ve Rx ise -• =K. olan 

Yx 
enkesite ai.t değerleri göstermektedir. ( 1) - (8) for
milllerinden yararlanarak (11) formülünden aşağı

daki oranlar hesaplanabilir : 

A [ (K +2t)2 J 114 

-f = 4 (K. +~) (2t-m) 
(12) 
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P [ (K +2t)2 ]
51 3 

T = 4 (Kx +~l (2 t-m) 
(13) 

.!_=[ Kx+2t ] 1~4 [ 2t-m ]
318 

Yx 2 ( ıKx + m) Kx+m 
( 14) 

Bx [ 2t-m ]
1
1

2 
( Ax )

1
1

2
[ - = -- (2t- m) 

B t2 A 

1; 2 

( :· r t-m J 
(Kx+m) 1/2 

(15) 

Yukarıdaki formilllerde Kx=K=2 (t-m) için bütün 
oranların 1 'e eşit olacağı aşikardır . 

Diğer taraftan : 

A 
K = -X. 

A A ' K=~· 
y ' y 

konularak (12) - (15) formülleri aşağıdaki şeklide de 
yazılabilir : 

(12 a) 

(13 a) 

[ 
2t-m ]

112 
Ky=KA1/ 2x ---

K+m 
(14 a) 

K6=Klf2x(2-~)-KA1/2x (1-~)(2 t-m) 
t t Kx+m 

(15 a) 

(12)-(15) veya (12a)-(15a) formillleri m ve 
K. değerlerine göre tablolar ve eğriler halinde ve
rilmiştir (Tablo : 1 ve Şekil : 3- 6). 

1.3 - En Uygun Enkasitten Yararlanarak Ayni 
Deblyi Geçiren Herhangi Kesitin Hesabı 

3.1. Verilen O, n, j ve m için 1. 1 deki gibi 
en uygun kesit elemanları hesaplanır. ı. 2 de veri
len oranlardan yararlanarak istenilen K;i haiz en 
kesitin karakteristikleri : 

A •. =KAxA 

P.=Kpx.P 

Y.=Kyxy 

B.=K6 x B 

(16) 

(16) denklemlerinden bulunur. En uygun ·kesit için 
KA = •Kp= Ky= K6 = 1 olduğundan, herhangi ·Kx= 

b 
_x_ değerini haiz kesit için bu değerlerin 1 'den 
Yx 

farkları en uygun kesite nazaran, Kx değerini haiz 
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EN 
a. T 

tOO 
90 
80 
70 
60 
~o 
4~ 
40 
3~ 

30 
2~ . 

20 

15 
' 12.5 

10 

7.5 

~ 

4 

· 3 

2 

1.5 

o:l!l 

0.5 

0 .4 

. Q.3 

0 .2 

NOT : -

~ . 

DERiNLiGiNi UYGUN KESITTE su VEREN ABAK 
13705'1 

n 
0.0 30 

10.0 0 .028 

a.o 
0.026 

6 .0 
0024 

5.0 

3.885 0 .022 

3.0 
0 .020 

2.5 

~.0 

O.Ot8 

1.~ 

0.016 

1.0 

0.75 
0 .014 

0 .50 

0 .012 

0 .25 

Q1778 O.OtO 

ı ı 0"'~759 formülü yardımıyla 01 de4eii hfsoplonır. 
ı K, 

Kı• At·l de9eri tablo.~ ' ten alınır . 
2) Bulunan O; değeri ile verilen n d~~ri ,·birl_etfirilerek 

T doğrusu kestirilir . 

. 3}' T eksenınde bolunon nokta ile verilen ;j de~r.i bir~-. 
, tirilir. ·Bu do9runun y _eksenini, kestiği yerde qkunon 

j 
165 

~xt0~'5 

. •4 
!.ııtO 

tıı ıo·:S 

2x10-s 

5ııtO-s 

.... ~........._~"'--· -~~..:.._ _ qeğer or o non y de..:ğ:....e~ri~d-ir.~""'-'"""'-'..........:~J..i~""'-:....:...--....;_-....:.'.k.-.....:........:.ı.ı;..;J 

Şekil: 2 
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Tablo- 1 
. 

M K !<'A KP 1(8 K"ı' i<Q ı< OV ·. 
.,._ ....... ------ ----·- ------ ------ ------ ----~- -·----
o.<. o.!>OO ı.ııso- 1.3217 0.5287 2.1147 . 0.8618 . ·2. 000'0 .. 

... ~ ... ~ l.OBO ı.<'zqq 1.0764 o. 7176 1.4352 0.9615 ' ı. 4142 . 
o. o ı.soo 1.0052 1.0130 ('.8683 1.1577 .o. 9Q32 . ı. 1547 
o.o Z.O:lO l.ÖC{•O l.OCC"O · ı.oooı, · ı.o.:ıo< ı. N'vO ı. 0000 ' 
o.cı z·.soo ı.oon 1.0078 ı. 1198 o •. e9ss cı.9959 O. R944 
o. c. 3.C10 ı.c 103 ı.<ı258 · ı.Z3l0 u.A207 t~ .9865 0.8165 . 
o.c 3.5:>0 l.Ul95 l.(l4Q5 ı. 3357 o.7633 0.9746 o. 75'59 . 
o.o 4.0:):> ı.C299 1.0764 1.435'2 o. 7176 0 .9615 o •. 7ı>7ı · 
o. o '-· 5) l.OitUA ı. ıc. sz ı. 5303 0.6801 0.9480 0.()667 

"O eO 5~000 ı.c·szo 1.1352 1.6218 ' 0.6487 1".9346 o. 6325 .. 
o.c 5.500 1.(633 1.1~59 1.7100 0.6218 0.9214 . 0.1)030 

.-· o.o . 6.ooo ı.c 7~t6 1.197(1 1.7955 0 •. '>985 . 0.9086 O.t5774 
o~ o· 6.500 l.C857 1.2,282 1.8784 0.578(• o.e96Z c. 5'547· 

·~.c.o.- 1.ooo· . .. ı.c9o7 1.2595 1.9542 0.5598 0.88.42 o. 1))45 
o.o '7.500 . ı.1011t 1.2907 2.0379 o. Sit 3'4 0.8728 O• 5164 . 
o.o 6.000 ı. 1180 ı. 3217 2.1147 0.5287 Oe86l8 ' o.· soo o. 

:o.o e.~oo 1.1284 1.3526 ' 2.1899 .0.5153 0.8512 · o ·.ı.a5ı 
·o.o 9.000 1.1386 ı. 3833 2.2635 0.5030 0.8411 . 0.4714 
·o.o 9.5:>0 1.1485 1.4137 2e3357 0.4917 o.e3ı4 o. 4588 
o.o ·10.000 1.1583 1.4439 2.4065 0.4813 c.e221 o. 4472 
0.5'77 o. soo . 1.0141 1.0357 0.9146 1.2777 0.9815 ' ı. 2b88 
Oe'5n· . ı.ooo 1.~006 1.0(114 0.9717 1.0488 0.9993 . 1.6485 
0.577 1.500 1.0020 ı.oo5ı 1.0504 0.9146 . 0.9973 0.9131 o. nT·. z.o~o 1.0098 1.0241 1.1250 0.8243 0.9871 o. 8202 

·. o. 57'7 z.s,o 1.oıcs le0520 1.1991 0.7583 0.9133 0.7506. 
·0.5'7'7 3.000 . 1.0326 ·ı.oe:;s 1.2718 0.701'5 o. 9-58 ı. 0.696~ o.,T'T 3.530 1.0454 1.117'3 1.3428 0.6667 0.9426 o. 652.1 
0.517 ı..ooo 1.0584 1.1~23 1.4122 0.6332 o. "?27 2 :>. 61155 ·. 
.0.517 4.500 1.0114 ı.ıeeo le4800 0.6049 o. 9122. o. 5944 
o.!f77 s.ooo l.C842 1.2240 1.5462 0.5806 o. 8978 0.5576 
0.'177 5.5(10 l.O~bq 1. 26G 1 1.6108 0.5594 0.8840 o. 5341 
0.577 . 6.000 1.1093 1.2961 1.6742 0.51t0fl o. 8708 o. 5114 
~.577 6;.500 1.121'.5 1.3318 ı. 7362 0.52<\2 o. 8583 o. 49.50 
0.5-77 7.000 1.1333 1.3674 1.7969 o. 5092 0.8463 0.4784 
0.577 7.~00 1.1449 · 1.4026 1.8566 0.4957 . o. 8349 o.-4633 

. 0.577 s.ooo 1.1562 1.4375 1.9152 0.4835 0.8240 o. 4496 
0.517 8.soo· 1.1613 1.4721 1.9727 0.4722 0.8136 o. 4370 
0.577 . 9.00~ . ı. 1,781 ı. 5C'61t · 2.0293 0.4618 0.8037 0.4255 

. o. 577 9.50.0 1.1886 1.5403 2.0850 (:.4522 0.7942 o •. 4148 
o.5T7 ıo.o'o 1.1989 1.5739 2.1398 0.4433 0.7851 o. 4'049 c 
ı.ooo 0.500 1.0024 1.0061 0.9771 1.1C54 0.9967 1.1041' 

· ı.ooo ı.o.ao ı.ooo5 1.0013 ı.0141t 0.<?564 o. 999 3 0.9561 
·1.000 ı.soo 1.0061 1.0153 1.0615 0.8578 0.9919 o. 85~2 
.-t.ooo 2.000 t.C153 t. 0381 1.1125 o. 7866 0.9800 o. 7807 . 
ı.ooo 2.5:>0 l.C262 ı. 06f>9 1.1649 0.7322 . 0.96~1 0.1228 
ı.ooo ~.ooo ı.o:;aı ı. 0979 1.2177 0.6&88 0.9514 o. 6761 
ı.oc.o 3.500 ı.cı5rı3 1.-1305 1.2703 0.6533 0.9367 0.6371t 
ı.ooo . 4.000 1.0626' 1.1640 1.3224 o. 62 34 ~.9222 o. 6047. 
ı.ooo 4.5)0 l.C\74Q 1.19RO ı. 373fl 0.1)978 0.9082 o. 5766 
ı.-ooo - s.ooo 1 .. 0871 1.2322 1.4245 . o. 5756 !).8946 :>. 5520 ; 
ı.ooo 5.500 1.0991 1.2663 1.4744 0.556(1 0.8817 o. 5104 . 1.oo·o . 6.000 ı. ı l!J8 1.3004 1.'5235 o.538tı 0.:8691 · o. 511 ı · ı.ooo 6. ';:>0 . 1.12i3 1.3343 · ı.57t<~ c. 5211 .· 0.8574 ·o •. 4937 .' . 
. 1~~.00 . 7.000 • > 1.1.335 . : ı. , _68C · 1 .• 6196 ,' o. 5090 0.84b1 0.4781 ', . ·;, t.otıo : 1;;500.> 1.1445 .. ·ı. 4(•.14 1.6666 0.4962 o~ a353' '>. 4~38 ,~ ı ·.ooc . · 8 • O :H~ . ·· .• · ı. 1 5 5 3 ·1.:434"6 ,": _: ı.7t2'8 O.te8~5 0.8249 O.lt501 ··· >ı.ooc : ·8.500 · ... ı. 1-6.58 ı;467.4·' .: ~1.7585 · o.tt737 0.8150 ..... '0.438? 
ı.ccıo. 9.0QJ . · ı.l76l 1. 4999 . 1.8034 0.4637 0~(056 . - 0~ 4276.-: · ı.coo 9.50j -ı.ısoı ı ·. '3 3'2 2 1.8479, <ı.4545 ·. c.i96".i c. ·~o .1n · ı.oo·o ·10.0:>.6 .l9'5Q 1. 'H:ı4l , ı -. fl<? ı 6 0.44'5~ . o.1e1a o. 4ü7? .. 
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Tablo 1 'in devamı 

·--·~·-"' 
~ -., ...... ~-..,. 

M' K KA KP ~~ ,;'i 

----·- .... _____ 
--·--·· _.,.. ____ ---.. -- -----·- ..... --~--·-" 

1.50( o.s,o 1 .flfiC? l .. OOCJ4 0•9961 ı .. oıcı ' ~ 9!:)1)1' ~ .• uı.,ı. 
ı. 500 ı .. ooo !.~C:(IlR ı. (Jt'ıl,~ ı. 19 o 9l8u f\.,<ıq1o C ... <H ·;7 
1.5()0 1 .. 5)0 ı.oo7JJ lo lll en 1. (' 4-:17 n. ~4 H' "· 9~'1-f t:ı.S.PI'I . 
1.5(0 ı.ooo ı.ü16l 1 .. 0407 ı.ı'l14.' (. 7q ı 8 " .. 9Hf) "• 77-l 
ı.soo 2 .. 5:!0 ls<'2% ı. 065 J ı ... ?')ll O, 7:=<,S tı.Oôb ö .. P'>5 
ı.c;oo 3.000 1.')358 l. (JÇf'(' 1.15'35 (1 8 6962 ') ·~s~ '~ r;. 6 ı'.r, 

ı.soc ~~5:>0 ı. 0,.64 ı.ızu: l .. l<it>~t .C.l63G ~ . <ı:J 'i. 646'1 
ı.. soo 4.000 1.0571 ı.t4 8Q ı.nn (i. 6362 o.ı;Zaf. o. 6187 
l.,SOC' 4.500 loD67R 1 .. 1183 ı.n::n 0.6; u 0~9162 !'.5~~4 

ı. soo 5.00(.1 ·J .07S5 ı. 2C7f i."'lt4 0.,5°.i.l ().ÇJ<t2 (), 5Fı(J;.;_ 

ı .. 500 s.r, ;;ıo ı.os o ı. 2375 1~3492 o.,•.n;n .8"26 o. 5t..·i:. 
1.500 6. .000 ı .oQ~4 1.26i2. lo3667 o .. !>5% O .. !'HH4 o .. 52""~-f 
1.500 ô~500 1.1096 !.lc;>6f; ı. 4.238 o~,~:-ı .. {1' p !IJ6. 0.5130 
1.500 ,..,ooo l.ll•Hı ı . 3263 ı. 460o o~:ı.')~ (.l,.1!P:.02 n .. '•'r11 
1.500 7 .. 500 1.1294 1.3556 ı .. 969 o. 14!> u.estJı f"'~~s:n 
ı .. s<>o 8.00(1 ı .1391 1.3847 1.53Z9 o~~o ı# o~ ~'40& O. 41 [)r~ 
l.SCG 8.'501) 1.1485 ı. 4136 ı .st. es o. lı9J 8 0-.. Pit 1~ n .. 45t-ı. 
1#500 9 .. 000 1 .. 1578 lo442J l.~03{) 0.48!8 o.s~.:r o. 44 r. 

- 1..500 9.5JO !.1669 1.41(18 1.fJ3S~ o.4":lf> o .. et~o 0.4~75 
1.500 ıo.ooo ı ... rss ·l,.499~ 1.6729· 0.46 o o~snss tj . 42B 
2.ooo 0.500 ı.oooo ı.ooco l. ·006 o.994't 1 . OVi.'O 
2 .. 000 ı.eıoo ı.ooZ3 ı•oOS9 ı.Olot 0.9" 130 "· Ç'9ô9 
ı.ooo ı.soo 1.0075 1.0190 1.0315 0~8~ ?il: i)., ÇÇi} •. 

· ı.ooo 2.000 1.0144 ı.ıH65 1.0623 o.7'}18 o .. ı;sıı 
2.000 2.S()O 1.0223 1.05.68 ı.oaqz o .. 7494 o .. 9HO 
2.000 . ~ .. ooo lo0309 1.0789 l~J 17'$ o, 7) 39 o.crt.rı3 
z;ooo 3.500 1.0197 ı~ 1023 ı~l46~ (),. 6t' ~~ o 94 lt 
2.0()0 .r..oao 1.048~ 1.1264 1.!.1'">9 . (1,6574ı {\?l'l)EI,5 

' z.ooo 4.500 1'.0519 1.151(1 .1·2056 Oe6'343 1 n n 
2.000 s.ooo 1.06'10 1.1760 1 .. 235-\ 0.611~ :,ı,,cop2 

2.000 -5 .. 500 1 .. 0761 1 .. 2012 1.21351 Oa59SA o.-; ;:ı 

z.occ 6.000 ı.trası ı. 22&5 1~2'148 eı.oısTCJ! ı::ı.,sQ6~ 
' 2.000 6.,150() ı.o9~o ı. 2511 l.:::244 (h '5641 '$8:.Hl 
ı .. ooo 1 .ot~f.r ı.ıo.n 1.e277C ı.35l7 G.5!>0~ (,.,s ? 
ı.ooo 7.500 ı.ııı,r, 1.1()22 ı.:.82<i o.sna o.,atHL 
2 ... 000 a.ooo ı. 1199 1. 3Z13 ı.t.. ı 't o.s.ıb?. o. '!>9 z.ooo s.soo ı.t283 1. 1523 1.4 \)6 o. 5P'i4 o •. ısı; 
2o0CO 9.000 1.1365 1.371"1 1,4691. 0 .. 50~4 0.,84H z.ooo ~.soo ı.11t46 l.,401A ı. 974 0.4961 ınsz z.aoo ıo.o~~ ı.ı526 1.4263 1.5255 0.4973 o .. e275 
2."500 o.S:)O ı.oooı ı. oc o ı ı.ooı~ 0.9807 0.9999 
2.,50() . ı. 0!>0 ı.ooı~ ı .. oosa 1.0128 o. 9090 0.0969 
ı. 500 ı.soo 1.0067 1.0167 ı.o.?./35 o .. ssıı (1.9912 
2 .. 500 z.ooo 1.0123 ı.:nıı ! .047t o.t-056 0.9838 
2 .. 5')0 2.5,0 ı.oıes ı .. ntt-re 1.06711 o.7t>6ô 0. 0 7 54 
2.500 3.000 1.0259 1.066() ı. •• :ı898 0.7336 Ca"~!>65 
2 .. 500 3.500 1.0333 ı.oas-~; ı.ll26 0.7049 0.9572 
2 .• sc.o. 4.000 ı.t.4H' ı. lf56 1.13oö (1.67 97 0.9479 
ı.sot 4.500 1.0487 1.1263 1.1590 0.&575 (1.,9385 
2. 5Gt s.ooo 1.0565 1.1474 1.18313 O.ô375 o.9l93 
2_. 50(. 5.5'l0 ı .('61•4 lol687 l.2(1A() 0.6196 o. 9202 
2.50C 6.0t'O 1.0722 1.19('3 ı.ını (). 6Ç 33 0.9113 
2.500 6.5~0 1.0799 ı. 2119 1.2!>()5 0.5884 t,., çoz b 
2.5QO 1.0~0 lo<'!H6 ı. 233~ ı" 2 807 ' ('.,«;747 o. 89t~ı 
2. 5()(1 7.500 ı.oqsı . ı. 2S5Z 1 .. 3046 0.5621 0.8B56 2. S()() s.ooo 1. 1o·n 1.2768 1.3286 (\.5~1'1$ 0;.877!~ 
2. 5.00' s. soo · 1.1101 ı. 2Ç8t, ı.l527 C'. ~H9ô o .. 8700 

- ~ .. 500 9.000 l.U74 ı. :~2('0 1.3765 o. 5295 o.s6ı4 z.sco ().5)0 1.1?47 1.3~14 ı.~ooı o.sıoo o.a5ıı:o 
2. 500 ıo.ooo ı. ı 3) 8 1.3617 ı"' 4231 o. 5111 O.(S47t3 
3 .. GOf\ 0.5)0 ı.ooc-ı ı.0004 ı.coı7 0.9747 0,()098 

- ·---~ 

18 



DSI TEKNIK BÜLTENI EYLÜL 1976 SAYI 39 

Tablo 1 'in devamı 
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kesit elemanlarının ne nisbette büyük olduğunu 

gösterir. Buna göre K, değerinin mümkün olduğu 

nisbette en uygun ıkesitin K değerine yakn alın

masına dikkat edilir. Bu konuda kesin ıbir yargıya 

varabiirnek için kanalların ıbirim ·boy fiatlarının oranı 

da hesaplanabilir. F en uygun kesitti · kanalın, F, 

herhangi K, oranını haiz kesitti ıkanalın birim boy 

fiatların göstermek üzere : 

F= fA A+fp P+fa B 

F,=fA ıKA A+fp Kp P+fa Ka B 

(17) 

(18) dir 

Burada fA, fP, fa sırası ile kazı, kaplama ve istim· 

Fx 
lak birim fiatlarını göstermektedir. - F- oranı, K, 

değerini haiz .kesitin, en uygun kesite nazaran ne 

kadar pahalı olduğunu verir. 

3.2. Yukarıda 3.1. de ele alınan problem 

aşağıda açıklandığı şekilde de incelenebilir. En 

uygun kesitin .geçirdiği debi O ; K, oranını haiz, 

fakat A, =A olan kesitin geçirdiği debi O, ise, (10) 

ve (10 a) formüllerinden: 

-~-(~)2/3 Ko- -Q R 
(19) 

bulunur. A.=A şartının: 

K =.!:._ = [ 2 t-m ] 1/2 

Qy y K.+m 
(20) 

eşitliğini verdiği gözönünde tutularak ve (3) ve 

(S) ifadeleri (19) da yerine konularak: 

=~ = [ 4 (K, +m) (2 t-m) ] 
113 

( 21 ) 
Ka O (K +2t)2 

X 

bulunur. (21) formülü A,=A şartını ve K, değerini 

haiz kesitin en uygun ıkesite nazaran ne kadar az 
debi geçirdiğini gösterir. (21) formülü 3.1 deki 
gibi kanal enkesiti hesaplamak için de kullanılabi· 

lir. Verilen debi 0 1 ise 0 1 = 0 . kabul edilerek en 
uygun kesitin geçireceği O debisi hesaplanır: 

K0=~ ve 0 1=0, kabul edildiğinden o 

(22) ile 

bulunur ve O debisini geçiren •en uygun kesitin 

elemanları 1.- de işaret edildiği gibi hesaplanır . 

Daha sonra 3.1 . de anlatıldığı şekilde 1. 2 de ve

rilen oranlardan yararlanarak istenilen ~'i haiz 

kesit hesaplanır (Tablo : 1 ve Şekil : 7 • 8) 

Sonuç: 

Kanal enk·esitlerinin hesabından önce en uy

gun kesitin hesaplanması ve ıbundan yararlanarak 
b 

K = -' oranını haiz kesitin hesaplanması, gerek 
x Yx 

tatonmana ihtiyaç olmaması, gerekse en uygun 

kesit kriterine nazaran ekonomi şartından ne ka

dar uzaktaşı tdı ğın ın projeci tarafından derhal görül

mesini sağladığından daha uygun bir yöntem ola· 

rak görülmektedir. Verilen nomogram ve tablolar 

kullanılarak hesapların sür'atle yapılması sağlana

bilir. 
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Şekil: 3 
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Şekil: 4 
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Şekil: 6 
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Şekil: 7 
24 



DSI TEKNIK BÜLTENI EYLÜL 1976 SAYI 39 

Şekil: 8 

25 



DSI TEKNIK BÜLTENI EYLÜL 1976 SAYI 39 

BÖLÜM : ll - EN UYGUN HiDROLiK KESiT 
HESABINDA SU SEViYESi ÜSTÜNDEKi ZEMiN 
KALlNLlGlNlN (VEYA HAVA PAYlNlN) GÖZÖ
NÜNE ALINMASI 

G ı R ı Ş: 

En uygun hidrolik kesit hesabında akım ı n yer 
aldığı ı slak 'kesit alanı gözönüne alınarak enkesit 
boyutlandırılmaktadı r. Gerek beton kaplamalı, ge
rekse oyulmayan toprak kanallarda su seviyesi 
üzerinde daima bir hava payı bırakıldı ğı gibi, bazı 

hallerde, kanalın taban katuna göre su seviyesi 
üzerinde kazılması gereken önemli toprak kalınlık

l a rı ıbulunmaktad ır . Genellikle düz veya az eğimli 

zeminlerde açılan kanallarda kazı alanının minimum 
olması için, yalnız ıslak enkesitli değil, bütün kazı 

kesitini gözönüne alarak en uygun ve ekonomik 
enkesitin araştırılması gerekir. Bu incelemede en 
uygun hidrolik kesit hesaplanrken su seviyesi üs
tünde kalan f toprak -kalınlığı da hesaplara ithal 
edilerek, mühendislik uygulamaları yönünden, yal
n ız ıslak enkesite göre yapılan hesaplardan bir 
fa rklılık olup. olmadığı araştırılacaktır . 

11.1 - f Hava payı veya toprak kalınlığını gö
zönüne alarak en uygun hidrolik enke
sit hesabı 

m=Cotg a= 

b 
K=

y 

Şekil: 

tg a 

A = Islak en kesit alanı 

Aı =Kaz ı alan ı 

P= Islak çevre 

R = Hidrolik yarıçap 

O=Debi 

En uygun rkesit hesab ı için, Aı kazı alanı sabit iken 

ısl a k enkesitten maksimum debi geçmesi şartı ya
zılacaktır : 

26 

A 
0=- R2/3 J ı tı 

n 
(1) 

On AS/3 
Veya --= = AR2/3= --

V j pıt3 
(2) 

(2) denkleminde sol taraf veril en değerleri (n ve 
j) ve debiyi (0) ihtiva etmektedir. O'nün maksi

AS/3' 
mum olması için -- ün maksimum olması gerep2/3 

kir. Kanal enkesitin de şevlerin tesbit edilmiş ol
duğunu (ml kabul edersek debinin maks imum ol-
ması için: 

d [AS/3 j P2/3] 

dy 
o (3) 

olmalıdır. (3) ifadesinden O max şartı olarak : 

5 
R= -

2 

dA 

dy 

dP 

dy 

(4) 

bulunur. R hidrolik yarıçapının belirlenmesi Için 

~ve ~ ifadelerinin hesaplanması gerekir. 
dy dy 

Kazı Alanı: 

A1=[ b+m (y+f)] (y+f) 

A 
Buradan: b=-ı--m (y+fl 

y+f 

veya: y+f=Yı konularak 

A ı 
b=---myı 

Yı 

bulunur. Islak kesit alanı A ise : 

A=(b +my) y 

(5) 

(6) 

(7) 

o lduğundan (6) dan b alınıp (7) ye konulursa: 

AıY 
A=---m f y 

Y ı 
(8) 

elde olunur. Aı =Sabit olduğu gözönünde tutularak 
(8) den: 

dA Aı f 
- -=---mf 
dy Yı2 

(9) bulunur. 

Di ğ er taraftan : 

P=b+2 y t (10) 

olduğundan, yine (7) den yararlanarak : 

Aı 
P =--myı+2 yt 

Yı 

edilir. Buradan : 

(11) elde 



dp A1 - -- - -- -m + 2t 
dy - y, ı 

(12) bulunur. 

(9) ve (12) ifadeleri (4) te yerine konulursa: 

R 
~(~-my) 

2 Yı ı 
(13) 

- ( :
1

1 
+my1 ) + 2 y1 t 

sabit kazı alanı A1 için maksimum debi şartı ifadesi 
bulunmuş olur. (13) ifadesinde: 

A, 
- +my1=w ve Yı t = L 
Yı 

(14) 

olduğundan, (6) ifadesi de gözönüne alınırsa : 

R 
2.5fb 

2L-w 
(13.1) 

şeklinde maksimum debi şartı Ifade edilmiş olur. 
Bu şartı (1) veya (2) formülüne ithal etmek için 
hesaplar aşağıdaki gibi yürütülür. (2). (7) ve (10) 
dan yararlanarak : 

On 

('by+ my2) 5/ 3 

(·b+2 yt) 2/3 
ifadesinden 

__ =yB/3x 
v'J 

( 
b ) 5/3 

- +m 
y 

(
b )2/ 3 

bulunur. 

- +2t 
y 

(14) 

b 
y =K ve ( ~ ~) 

318 
= Y konularak ~ 

oranı teşkil edilirse : 

y 
y 

elde edilir. 

= 
(K+2 tl ı;.ı 

(K+m) 5/B 
( 15) 

V verilenler cinsinden bilindiğinden y su derinliğini 

hesaplayabilmek için en uygun kesit şartını gerçek
leyen K değerinin (15) formülünde kullanılması ge-

f 
rsklidlr. f verildiğine göre - bilinen ıbir değerdir. 

V 

f 
(15) formülünde kullanılacak K değeri bilinen -

V 
ye tekabül eden ve en uygun kesit şartını sağlayan 

f 
K değeri olmalıdır. K, - nin eksplisit <bir fonksiya

y 

nu olmadığından 

f 
y-=f(K) (16) 
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eğ rileri çizilerek, çeşitli m değerleri için bilinen 
f 

- ye tekabül eden K ların eğrilerden alınması 
V 

mümkündür. 

f 
11.2 - y-=f (K) fonksiyonunun hesabı: 

A 
(6) ifadesinden l:ı ve - 1 değerleri alınarak (13) te 

Y ı 

yerine konulursa : 

2.5fb 
R ( 17) 

Pay ve paydayı y'ye bölüp, paranteze alarak : 

R 

b 
2.5f 

y 

Yı b 
2 -(t-m)--

Y y 

(17.1) 

b Yı f 
veya, - =K ve - = 1 + - olduğundan 

y y y 

2.5 f K 
R = -~---,------

2 (1 ++) (t-m) -K 
( 17 .2) bulunur. 

f 
Diğer taraftan (15) ten -teşkil edilerek (17.2) de 

y 

yerine ıkonulursa : 

2.5 fK 
R=-~-------z---

[ 
f (l<+m) 5/B ] 

bulunur. 

1+-y - --- (t- ml - K 
(K+2t)1/4 

(17.3) 

(7) ve (17.3) ifadeleri (2) de yerine konularak ve 

On 
--= = VB/ 3 olduiiu gözönünde tutularak : 

y' j ~ 

ys; 3=(K+m)y2[ [ 
2
.5fK ı ]213 

f (K+m)S/ 8 

2 (t-m) 1 +- --- - -K 
V (K+2t) 1/ 4 

f 
denklemi ·elde edilir. Buradan - yi yalnız bırakmak 

V 

f 
için gerekli işlemler yapılarak- =f (K) fonksiyonu 

V 

aşağıdaki gibi bulunur. 

f 

V 

[2 (t-m) -I<] [ (K+2t)1/ 4 (K+m)3/B) 

2.5 K (K+2t) -2 (t-m) (K+m) 
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f=O için K=2 (t-m) olurki buda bilindiği gibi en 

uygun hidrolik 'kesit şartıdır. f * O halini incele· 

diğimize göre (19) denkleminin kullanılabilmesi 

için 2 (t-m) >K olmalıdır. Ayni zamanda payda

nın da O dan farklı ve pozitif olduğu bölge uygu· 

lama yönünden anlam taşımaktadır. (19) ifadesi 

Şeki l : 2'de, pratikte en çok kullanılan enkesit şev

leri için (m =0, 1, 1.5 ve 2) eğriler halinde veril

miştir . 

11.3 - En uygun hidrolik kesitle, f değeri gö· 
zönüne alınarak hesaplanan en uygun 
kesitin karşılaştırılması 

Her iki metodla bulunan ~sonuçların uygulama 

yönünden önemli bir fa~k gösterip, göstermed iğ ini 

anlamak için somut bir örnek üzerinde yapıl an he· 

sapların karşılaştırılmas ı yoluna gidilmiştir. 

0=28.317 m3jsn 

n= 0.013 

J= 0.0004 

f 1=0.610m. 

f2 =1.524m. 

f3=3.048 m. 

f4 =6.096 m. 

alınarak önce 3.1. de Bölüm ll de anlatılan ve f 

değerini gözönüne alarak kazı alanı bakımından en 

uygun kesiti araştıran metod kullanılmış, sonra 3.2 

de Bölüm 1 de sözü geçen klasik metodla en uygun 

ıslak enkesit hesaplanarak, su seviyesi üstündeki 

f değerleri gözönüne alınmak suretiyle kazı alanla rı 

hesaplanmıştır. Her iki halde de enkesit düzleminde 

zeminin yatay olduğu kabul edilmiştir. 

( 
Q ın) 3/ 8 

3.1. Y= -j- formülünde verilenler yerlerine 

f 
konularak Y=2.981 bulunur. Daha sonra- değerleri 

y 
hesaplanır. 

fı 
y=0.205 

f2 
-=0.511 y 

f3 
- =1.022 y 

'" - =2.045 y 

f b 
Bu V değerlerine tekabül eden Y değerleri gra-

b 
fikten okunur (Bölüm : ll, Şekil : 2) . - ler kulla

y 
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nılarak Bölüm : ll de verilen (15) formülü ile .!.._ 
y 

değerleri bulunur. Bundan sonra y ve b kolayca 
hesaplanarak ıslak enkesit be lirlenmiş olur. A1 ,kazı 

enkasitini hesaplamak için derinlik yerine y + f alı

narak hesap yapılır. Sonuçlar Tablo : 1 de verilmiş· 
tir. 

3.2. Bölüm : 1 de verilen abak kullanılarak ve 
sonuçlar (9) formülü ile de tahkik edilerek hidrolik 
bakımdan en uygun kesitin su derinlikleri bulunmuş
tur : 

m= O 

m= 0.577 

m= 1 

m=1.5 

m= 2 

y 1=2.734 m. 

y2 = 2.884 m. 

y3=2.827 m . 

y4 =2.681 m. 

y5 =2.525 m. 

b 
K=- =2 (t-m) formülünden yararlanarak her 

y 
şev hali için ıb taban genişliği hesaplanarak ıslak 

enkesit belirlenmiştir. Bundan 'Sonra, 2.1 deki gibi 

derinlik yerine y+f alınarak kazı enkesiti bulun

muştur. Bu sonuçlar Tablo : 1 ve 2 de A' 1 ile gös

terilmiştir. Her iki metod arasındaki fark, ~kazı alanı 

yönünden (A' 1-A1) 1 A1 şeklinde % olarak ifade 

edilmiş ve ayrıca Şekil : 3 de f'e ve m'e göre kazı 

alanları grafik olarak gösterilmiştir. Gerek Şekil : 

3'ün gerekse Tablo : 1 ve 2 nin incelenmesinden 

aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır. 

1 - Dikdörtgen kesitte 2.1 lehine önemli 

farklar görülmekte ise de, bulunan b ve y değerle

ri uygulama yönünden bir anlam taşımamaktadır. 

Örneğin b=3.20 m y=5.056 m olan bir enkesit 

bile pratikte - bilinen nedenlerle - kullanılamaz. 

2 - Uygulamada ençok ıkullanılan m= 1; 1.5 

ve 2 şevleri hal inde farklar % O mertebesinde azal

maktadır. Pratik yönden m=1.5 ve 2 için her iki 

metodla bulunan sonuçlar ayni kabul edilebilir. 

3 - Bölüm : 1 de açıklandığı gibi hidrolik ba

kımdan en uygun kesit bile, büyük su derinlikleri 

verdiği nden , her zaman . ~kullanılamamaktadır. Bö· 

lüm: ll'de anlatılan ve 2.1. de uygulanan lıesap 

şekli ise çok daha büyük su derinlikleri vermekte

dir. 

Şu lıalde kazı alanı için en ekonomik kesitin 

tayininde de, doğrudan doğruya en uygun hidrolik 

kesit hesabından harek~t etmek yeterlidir. 
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Şekil: 3 

30 
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TABLO: ll - 1 

f b y y b Aı A' A' ı -Aı 
1 m - - Aı (m) y V (m) (m) (m2) (m2) 

(%) 

0.610 1.070 1.270 3.786 4.051 17.808 18.308 2.81 

o 1.524 0.633 1.696 5.056 3.200 21.056 23.312 10.70 
3.048 0.346 2.404 7.166 2.479 25.617 31.655 23.57 
6.096 0.162 3.779 11.265 1.883 32.691 48.342 47.88 

o .6 ·ıo 0.655 1.152 3A34 2.249 18.530 18.701 0.92 

0.577 1.524 0.440 1.274 3.798 1.671 25 .237 25.917 2.70 
3.048 0.307 1.374 4.096 1.257 38.428 40.094 4.30 
6.096 0.232 1.442 4.299 0.997 72.713 76.485 5.20 

0.610 OA76 1.057 3.151 1.500 19.787 19.862 0.38 

1 1.524 0.326 1.117 3.330 1.086 28.833 29.121 1.00 
3.048 0.242 1.156 3.446 0.834 47.588 

ı 
48.274 1.44 

6.096 0.190 1.182 3.524 0.670 98 .990 100.517 1.54 

0.610 0.343 0.962 2.868 0.984 21.567 21.589 0.10 

1.5 1.524 0.237 0.992 2.957 0.701 33.262 33.350 0.27 
3.048 0.186 1.006 2.999 0.558 58.227 58.534 0.53 
6.096 0.152 1.017 3.032 0.461 129.1 89 129.804 0.48 

0.610 0.266 0.885 2.638 0.702 23 .379 23.394 0.06 

2 1.524 0.180 0.902 2.689 0.484 37.538 37.617 0.21 
3.048 0.147 0.909 2.710 0.398 68.601 68.761 0.23 
6.096 0.123 0.91 4 2.725 0.335 158.575 158.922 0.22 

TABLO: ll- 2 

b y b A' 
m f - 1 

y (m) (m) (m2) 

0.610 13.308 
o 1.524 2 2.734 5.475 23.312 

3.048 31 .655 
6.096 48.342 

0.610 18.701 
1.524 1.7338 2.884 3.336 25.917 

0.577 3.048 40.094 
6.096 76.485 

0.610 19.862 
1.524 1.8284 2.827 2.342 29.121 

1 3.048 48.274 
6.096 100.517 

0.610 21.589 
1.524 2.1056 2.681 1.624 33.350 

1.5 3.048 58.534 
6.096 129.804 

0.610 23.394 
2 1.524 2A722 2.525 1.192 37.617 

3.048 68.761 
6.096 158.922 
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BÖLÜM : lll HESAP ÖRNEKLERI VE KARŞI
LAŞTlRMALAR 

ÖRNEK: Verilenler : 0=50 m3/sn 

n= 0.014 

istenen= V amuk en kesit tayini 

Çözüm: 

J=0.0002 

m,.1.5 

fA=15 TL/ m3 

fp= 60 TL/mı 

f 8 = 5 TL/ m2 

f 1=0.55 m (USBR 
eğrisi nden) 
hava payı 

1 - En uygun kesitin y su derinliği : 

Bölüm: ı, (9) formülünden veya abaktan : 

y=3.886 m. bulunur. 

2 - En uygun 'kesit karakteristikleri : 

Bölüm :1, (4) - (8) formüllerinden : 

b= 2.353 m 

B=14.011 m 

A=31.797 mı 

P=16.365 m 

R=1.943 m 

K=0.6056 hesaplanır. 

3 - En uygun kesit için fiat fonksiyonu : 

F=FAX A1 + Fp X P1 +F8 X B1 

Birim boy için : 

A 1 =Kazı hacmi (y.+f1 derinliği için) 

P1 =Beton kaplama alanı (f1 hava payına göre 
hesaplanır) 

8 1 =lstimlak alanı (B 1.+Sabit olarak genişl ik 
bulunur) 

A 1= 39.96 m3/m 

P1= 18.348 m2fm 

Sabit genişlik daima ayni olacağından karşılaştırma 
için bu değer O alınarak Bı ,=B 1 alınabilir: 

B1.=B1=15.661 m2/m 

F = 1778.58 TL 

b 
4 - K. =-·-=2 olan kesitin hesabı : 

Yx 
K.=2 ve m=1.5 için Tablolardan: 

A, 
KA=A= 1.0161 
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P, 
Kp=--p = 1.0407 

l<y=~= 0.7818 
y 

H 
K8 =Ef= 1.0842 ıbulunur. Buradan: 

A, = 1.0161 X31.797=32.309 m2 

P.= 1.0407X 16.365= 17.031 m 

B;= 1.0842 X 14.011=15.191 m 

Y.=0.7818 X 3.886 = 3.038 m bulunur. 

A 1, =41.118 mı 

P1.=19.014 m 

Bıx=16.841 m 

F,= 1841.815 

1841 .815 

1778.585 
1.03555 

Yani K.=2 enkesiti ·en uygun hidrolik kesite gö
re % 3.555 pahalıdır. 

1 Km kanal fiatı için fark hesabı : 

En uygun kesit halinde=1 778 585.-TL. 

K.=2 kesiti ıhalinde=1 841 815.-TL. 

Fark= 63 230.-TL. 

5 - Ay:ıi örneğin K=5 için hesabı 

K. =5 ve m = 1.5 için Tablo'dan: 

KA=1.D785 

Kp=1.2078 

Kv=0.5911 

K8 = 1.3114 

A, = 1.0785 X 31.797 = 34.293 m2 

P.= 1.2078X 16.365= 19.766 m2 

B,=1.3114X14.011 =1 8.374 m2 

Y, =0.5911 X 3.886= 2.297 m2 

Aıx=44.852 mı 

Pıx =21.749 m2 

'Bıx=20.024 m2 

F,=2077.84 TL 

~ = 2077.84 
F 1778.585 

1.16825 

% 16.825 pahalı 

Km ıkanal için fiat farkı = 

2 077 840-1 778 585 = 299 255 TL. 
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TABLO: lll - 1 

KANAL ENKESITLERININ EKONOMIK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASINDA K ORANI VE HAVA 
PAYININ ETKISiNiN INCELENMESi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

En kesitin 
açıldanması 

0 =50 m3/ s n 

n= 0,01 4 

J=0,0002 

m= 1,5 

b y 

(m) (m) 

En uygun ıslak kesi t 2.353 3.886 

--

En uygun beton kesit 2.353 3.886 

K= 2 için ısl ak ıkes i te ·göre 6.076 3.038 

K=2 için beton kesite 
göre 6.076 3.038 

K= 5 iç in ıslak kesite 
göre 11 .485 2.297 

K=5 için beton kesite 
2.297 ı göre 11.485 

{ 

K= 2 hall 

F4 
-=1.0355 
Fı 

~ F4 _ 2 = 63230.- TL. 

Q) 
L 

•O 
_;,c O 
<tl 

- Q) 

~ -~ 
m 
Q) 

:.:: 
{ 

F 
_2..= 1.0350 
F, 

..l F3 _ 1 =53540.- TL . 

ÖRNEK : ll - iLK YAKLAŞlM OLARAK YALNlZ 
ISLAK KESiT KARAKTERiSTiKLERINE GÖRE FIAT 
HESABI (K = 2 Hali) : 

F= 15 X 31 .797 + 60 X 16.365 + 5 X 14.011 

F=1528 .91 TL. 

F.= 15 X 32.309+60 X 17.031 + 5 X 15.191 

F.= 1582.45 TL. 

Fx 1582.45 

T = 1528.91 
1.035 

% 3.5 pahalı 

Km için fark= 1 582 450- 1 528 91 0= 53 540 TL. 
% 3.5 oranı % 3.555'e çok ya l<ın olduğundan ilık yak-

B 

(m) 

14.011 

15.661 

15.191 

16.841 

18.374 

20.024 

f1=0,55 m 

fA=15 TL/m3 

fp= 60 TL/mı 

f8 = 5 TL/ m2 

p A 

(m) (m2) 

16.365 31.797 

18.348 39.96 

17.031 32.309 

19.014 41 .11 8 

19.766 34.293 

21.749 ı 44.852 

R 

(m) 

--

1.943 

--

1.943 

1.897 

--

1.897 

--

1.735 

1.735 

{ 

K= S hall 

F6 
- = 1.16825 
Fı 

t,. F~ _ 2 = 299 255.- TL. 

{ 

Fs 
- =1.1722 
F, 

t,. Fs_ 1=263 31 5.- TL . 

F 
K 

(Tl) 

0.6065 1528.91 

0.6065 1778.585 

2.000 1582.45 

2.000 1841.815 

5.000 1792.225 

5.000 2077.840 

l aş ım için daha basit olan bu hesap şeklinin kulla
nıl abileceğ i görülmektedir. 

K=5 hali iç in: 

F= 1528.91 TL. 

F.= 15 X34.293+60 X 19.766 + 5 X 18.374 = 1792.2:TL. 

= 
1792.23 

1528.91 
1.1722 % 17.22 pahalı 

Km kanal için fark : 

1 792 225 - 1 528 910 = 263 315 TL. 

K= 5 hali için basit hesap şekli ile % 17.22, daha 
doğru hesap şekli ile % 16.825 pahalılık oranı bu-
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TABLO: lll - 2 

BÖLÜM 1 VE ll DEKI ESASLARA GÖRE HESAPLANAN KANAL ENKESITLERININ KARŞILAŞTIRILMASI 

0 = 50 m3/ sn ; n= 0.014 ; j=0.0002 m=1.5 

f=6.096 m 

y b Lı W ı 
(m) (m) (m) (m) 

En uygun kesit 3.886 2.353 17.970 32.299 

f'e göre en uygun 4.383 
kesit 

0.697 18.891 32.133 

0 = 28.317 m3/sn ; n= 0.013 ; j=0.0004 m = 1 
f=6.096 m 

y b Lı W ı 

En •uygun kesit 2.830 2.344 12.623 20.196 

f'e göre en uygun 3.529 0.660 13.612 19.910 
kesit 

0 = 50 m3f'sn ; n=0.014 1=0.0002 m=1.5 

f=0.55 

y b .., W ı 

En uygun kesit 3.886 2.353 7.997 15.661 

f 'e göre en uygun 
4.087 1.655 8.360 15.566 

kesit 

0 = 1 m3/sn ; n=0.016 ]=0.0004 m=1 

f = 0.15 

y b Lı W ı 

En uygun kesit 0.872 0.722 1.445 2.766 

f'e göre en uygun 
0.959 0.494 1.568 2.712 

·kesit 

lunmaktadır. Birbirine çok yakın olan bu sonuçlar 
yine basit hesap şekli·nin ilk yaklaşımı için geçerli 
olduğunu göstermektedir. Bulunan sonuçlar Tablo : 
1 de özetfenerek karşılaştırılmıştır . 

Y= 3.886 m 

b= 2.353m 

B=14.011 m 

A = 31 .797 m2 

P= 16.365 m 

A A, 
(m2) (m2) 

31.797 172.948 

31.865 172.004 

A Aı 

14.642 100.596 

14.783 98.993 

A Aı 

31.797 39.955 

31 .820 39.930 

A Aı 

1.390 1.782 

1.393 1.778 

ÖRNEK : lll - ÖRNEK I'IN SU SEVIYESI ÜZE· 
RINDE KAZILACAK f TOPRAK YÜKÜ OLDUÖU· 
NA GÖRE HESABI f=6.096 m'ye göre en uygun kesit (Bölüm ll) 

f = 6.096 m kabul edelim. 

En uygun kesit (f gözönüne alınmadan) : Y=( 
34 

50 x 0.014 

0.0002 ) 

3/ 8 

= 4.32 



f 6.096 
=--=1.411 

y 4.032 

+=f( +) eğrilerinden 
f 

y-= 1.411 için 

K = 0.161 bulunur. Buna göre ~ değeri : 

y (0.161 +3.6056) 0·25 1.3931 
- = = --= 1.01449 
V (0.161+1 .5) 0·652 1.3732 

b=1.01449 X 4.32=4.3826 m 

b=0.161 x 4.3286 = 0.6969 m 

Alanlar: 

en uygun kesit : 

Islak kesit: A = (2.353+1.5 X 3.886) 3.886 = 
31.795 m2 

Kazı kesiti : A1 = (2.353 + 1.5 x 9.982) 9.982 = 
172.948 m2 
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f'l göre kesitler : 

A = (0.6969+ 1.5X4.3826) 4.3826 

A =31.865 mı 

A1=(0.6969+1.5X10.4786) 10.4786 

A1 = 172:004 m2 

Çeşitli hava payları (veya toprak yi.ikü) ve de· 
bilerle yapılan diğer hesapların sonuçları Tablo : 
2 de verilmiştir. Bu örneklerde ilk satır, en uygun 
hidrQiik kesit hesaplandıktan sonra (Bölüm ll üze
rine f toprak yükü nedeniyle kazılacak kısım ilave 
edilerek bulunan sonuçları göstermektedir. ikinci 
satırlar ise, <Bölüm ll de açıklanan hesap metodu 
ile ıbulunan sonuçları vermektedir. Tablo : 2 ince
lenirse,- şev değerleri 1 veya 1.5 olduğundan- (Bak. 
Şekil : 3- Bölüm ll) kazı alanları pratik bakımdan 
ayni değerleri verımektedir. Bu nedenle Bölüm ll 
deki hesap şeklinin kullanılması bir fayda sağla

mamaktadır. Bunun yerine !kolay olan ve Bölüm 1 de 
önerilen hesap metodunun ıkullanılması ve ekono
mik karşılaştırmaların, il·k yaklaşım olarak, yalnız 

ıslak ·kesit elemanları gözönüne alınarak yapılması 

yeterli görülmektedir. 
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AKARSULARIN BAZ AKIMLARINDAN iSTiFADE 
EDiLEREK YER AL llSUYU BiLANÇOLARlNlN 

HAZlRLANMASI 

ÖZET 

Yazanlar: Orhan DUMLU * 
Ahmet KAYA •• 

Akarsular tarafından drene edilen ovalarda yeraltısuyu bilançosunun akarsu 
rasatlarından istifade edilerek hazırlanniası özellikle akifer karakteristikleri ile 
sıı ttıblasının şekli hakkında yeterli bilgilerin bulunmadığı hallerde önem kazanır. 

\.1akalede konu ile ilgili tarifler verilerek Hidrolik Devre, Baz Akımı Analiz 
Metodları, Yeraltısuyu Bilançoları ve Emniyetli verim hususları açıklanarak bir 
örnek verilmiştir. 

Akarsular tarafından drene edilen ovalarda 
yeraltısuyu bilançosunun akarsu rasatlarından isti
fade edilerek hazı rlanması aklter rkarakteristikleri 
ile su tablası hakkında yeterli bilgilerin bulunma· 
dığı hallerde önem kazanmaktadır. Nitekim yeral· 
tısuyu yönünden fazlaca verimlilik göstermeyen 
ovalarda kuyuların azlığı veya ovada mevcut kuyu
lara rağmen çeşitli sebeblerle akifer karakteris
tiklerinin ve su tablası şeklinin gereği gibi tayin 
edilernemesi sebebi ile rbu ovalarda yeraltısuyu bi
lançolarının hazırlanmasında büyük güçlükler ile 
karşılaşılmaktadır. 

Baz akımının avantajlarını aşağıda belirtilen şe· 

kilde açıklamak mümkündür. 

1 - A'karsu rasatlarından istifade edilerek 
akarsuya boşalan su miktarını direkt olarak ölçmek 
mümkündür. 

Oysa akarsuya boşalım değerini bulabilmek 
maksadıyla tatbik edilecek Dare Kanunu için aklte
rin iletkenlik katsayısı (m3/gün/m), hidrolik eğimi 
değerleri ile, muntazam şekilde çizilmiş su kotu 

ı·ı Maden Y. Müh. DSI Jeoteknlk Hizmetler ve YAS. Dal. Bş . 
ı··ı Jeolojl Y. Müh. DSI Jeoteknlk Hizmetler ve YAS. Dal. Bş . 
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haritasına ihtiyaç vardır. Bu rbilgiler ise her za. 
man yeterli doğrulukta tayin edilememektedir. 

2 - Yeraltından buharlaşma miıktarı ve çeki
len su miktarı yine akarsuyun baz akım eğrilerin

den çıkarılabilir. 

Oysa baz akımından istifade edilmeden bu
harlaşma rtahmin edilmek istenirse yine yeterli sıh· 

hatte statik su seviyesi haritasına ihtiyaç hasıl 

olacaktır. 

Özellikle yeraltısuyu potansiyeli bakımından 

fazlaca önemi olmayan ovalarda çok zaman yeterli 

sıhhatte bir statik su seviyesi haritasının hazır· 

lanması mümkün olamamaktadır. 

3 - Rezerv değişimi hesabında 'kullanılmak 

üzere özgül verimin (S) tayini baz akım analizle

rine mühim bir avantaj kazandırmaktadır. 

4 - Akarsu rasatlarından Istifade edildiği tak

dirde ovann genel su bilançosunu da hazırlamak 

kolayca mümkün olabilmektedir. 

5 - Drenaj sahalarındaki akış direkt olarak 

bulunabilmektedir. 



11-TARiFLER 

Yeryüzüne erişen yağışın hidrolik devresi Şe

kil : 1 a ve Şekil : 1 b'de ki gibi ifade edilebilir. 

ll.t<AALAŞIIA 

f f TUTULIIA 

ÇUIQJRLAROA 
DEPOLAMA. 

ŞEKIL : 1 - a 
YERALTISUYU REZERVUAR! 

--------f-- kANAL YACIŞI 

YÜZEYSEL AK IŞ 

- iNF iLTRASYON 

TOPRAK NEMi 

.!: 

( 
lr----YE-R-AL_T_I -AK-IŞ-1 ---J " 

: SÜZÜLME c 

! ! 

Kanal Yağışı 

Tut!ulma 

YERALTISUYU BAZ AKlŞI 
REZERVUAR! 

ŞEKiL : 1 - b 

Akarsu yatağına düşen 

yağış 

Bitkiler ve binaların, yağı

şın bir kısmını tutması 

Çukurlarda ıDepolama : Yağışın yeryüzündeki çu
·kurlarda depolanması 

Yüzeysel akış 

Sızma (infiltrasyon) 

Toprak Nemi 

Yeraltı Akışı 

Yeryüzünde akışa geçen 
su (sellenme) 

Yağış nedeni ile suyun yer
yüzünün en üst seviyesi
ne nüfus etmesi (Genel
likle ilk 15 cm.'de vuku
bulur.) 

Su ile doygun olmayan 
zondakl nem 

Infiltre olan suların yeral 
tındaki yatay geçırımsiz 

seviyeler sebebi ile yeraltı-
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suyuna intikal etmeden 
akarsuya boşalımı 

Süzülme (Percolation): Üst seviyelerde infiltre 
olan suyun su tablasına 

doğrudüşey hareketi 

Yeraltısuyu tablası Su ile doygun zon:.ın üst 
yüzeyi 

Hidrograf 

Kenar Depolaması 

Akarsuyun akm (Debi) -
Zaman grafiği 

Yağış sonunda yüzeysel 
akış tesiri ile akarsuda su 
seviyesinin yükselmesi ha
linde akarsuyun iki ıkenarı 

boyunca suyun depo edil
mesi 

lll - HiDROLOJiK DEVRE : 

Hidrolojik devreyi kısaca şöylece özetlemek 
mümkündür. Bilindiği gibi yağışın bir ·kısmı akarsu 
yatağına düşer ve diğer bir kısmı da çukurlarda 
toplanır . Bitkiler ve binalar tarafından tutulanlar ile 
çukurlarda toplanan suyun bir kısmı buharlaşma 

ile kaybolur. Çukurlarda toplanan suyun bir -kısmı 

ile yeryüzüne düşen yağışın bir kısmı infiltre olu r. 
Geriye kalan ise akışa geçerek akarsuya boşalı r . 

(Yüzeysel akış). Infiltre olan su önce üst zon ta
rafından tutulur. Bu zon'un nem ihtiyacı karşıla

nınca yeraltısuyunun beslenme imkanı ·ortaya çı

kar. Ancak infiltre olan suyun tamamı yeraltına in
ti·kal etmez. <Bir kısmı yatay geçirimsiz seviyeler 
sebebi ile yeraltısuyuna intikal etmeden akarsuya 
boşalır. (Yeraltı akısı) . Infiltre olan suyun b ir tk ıs 
mı yeraltısuyu rezervuarına erişir . (Süzülme) 

Yeraltısuyu rezervuarının akarsuya boşalımına 

ise Yeraltısuyu Boşalımı veya · BAZ AKIMI· ismi 
verilir. 

Bu duruma göre akarsuya su 4 ayrı yoldan gel
mektedir 

1 - Kanal yağışı 

2 - Yüzeysel akış 

3 -Yeraltı akışı 

4- Baz akımı 

Makalede akarsu akımlarından «BAZ AKIMI
NIN• nasıl bulunabileceği Incelenmiştir . 

IV - BAZ AKIMI ANALiZ METODLARI : 

A - Münferit akım hidrografının analizi : 

Bu kısımda ıbir yağıştan sonraki akım hidrog
rafının analizi incelenmiştir. Burada : 
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a) Akarsu hidrografına yağıştan önceki akım 

değerinin yağ ış esnasında sabit kaldığı kabul edilir. 

Burc:da yağış öncesi akım değerinden yatay 
bir doğru çizilir. (BD) . Bu doğru ile yatay eksen 
arasındaki alan BAZ AKIMI , üstü ise yüzeysel akış 

ve yenı ltı akışı olarak dikkate alınır . 

Baz akımı hakkında •kaba bilgi edinmek için kul
lanılabilinir . (Bak. Şekil : 2) 

o 

(DDiı 

ŞEKiL : 2 

b) Yağış öncesi akım eğrisi akımın maksi

mum değere ulaştığı noktadan geçen düşey doğ

ruyu kesineeye kadar uzatılır . (Bak. Şekil : 3) 

(ABC) . Bulunan C' noktasından hidrografın al çal

ma eğrisine ıbir teğet çizilir. (C' D). ABC'DE eğ

risinin altı baz akımdır. Bazı hallerde C' noktası 

alçalım eğrisindeki ıbükülme noktası ile birleştiri

lir. Fakat bükülme noktasının tayini çok güçtür. 

DEBI 

AIQMI 

ŞEKIL : 3 

c) Yukarıda izah edildiği üzere ABC' bulunur. 

N=(~)
0

f~rmülü kullanılarak (N , Maksimum akım 
2.59 

zamanından itibaren yüzeysel akışın akarsu üzerin

deki tesirin kalkması için gerekli gün sayısı ; A ise 

akarsuyun drenaj alan olup birimi Km2.'dir) N de

ğeri tesbit ·edilir. Bu değere maksimum akm zama

nı (tn) ilave edilir. (N +tn) . Böylece akım hidrog
rafında (N + tnl zamanına tekabül eden nokta (D) , 
(C' ) noktası ile birleştirilir . ABC'DE eğrisinin altı 

baz akımıdır. 
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d) Şayet ıbir akarsuyun akımlarının muhtelif 
zamanlarda ne kadar azaldığı biliniyor ise baz akımı 
aşağıdaki 9ibi bulunur. 

(t2 - t 1) zamanı içerisinde akımdaki (debideki) 
azalma (01 - 0 2) bulunur. (Bak Şekil : 5) Bu sü
re (t2-t1) içerisinde debideki azalma (01-02) 

olan akım bilinir·se bu değer A noktasından itiba
ren alınarak (A:B) ıbaz akımı için ilk yokalaşım ya
pılır. İkinci kadernede 0 1 yerine AB değeri alınarak 
daha iyi bir yaklaşım yapılır . Böylece baz akım 

eğrisine ait noktalar bulunur. 

tE Bi 
. ' 

'• (t,+Nı 

ŞEKIL : 4 

DEBI 

B 

'ı 

ŞEKIL : 5 

e) A-karsularn baz akımlarının azalışı 0 1 = 
0 0 • e·kı ile ifade edilebilir. Buna göre muhtelif O~ 

(ilk akım değerleri) ve 0 1 (t zaman sonraki akım 
değerleri) .kullanılarak k sabitesi hesap edilir. Bun
dan sonra alçalma eğrisi üzerinde C' den mümkün 
olduğu kadar uzakta bir nokta seçilir (E), ve yu-

kardaki formül k·ullanılarak t gün ewelki 0 0 değer

leri hesaplanır . Veya akım değerleri yarı logarltmik 

kağıt üzerine işlenir Bu kağıtta baz akımı , (AB) 

doğrusu (CR doğrusunu •kesmeden önce) ihtiyari 



olarak bir F noktasına kadar uzatılır. ABFDE BAZ 
AKlMlDlR. (Bak. Şekil : 6) 

B - Müteakip iki yağış sonunda akım anal izi 
Şekil 7'de görü leceği veçhile C şıkkında izah edi
len metot kullanılır ve sol taraf için D ı naktası 

bulunur. (Akarsuya ait akım hidrografından istifa
de edilerek.) 

Sağ taraf Için ise (e) şık<kındak i metoddan 

istifade edilir. ABC' D ı FD2E baz akımıdı r . 

C - Uzun süreli akımların analizi : 

a) A-karsu hidrografında minimum noktaları 

bi r l e ştiren eğri ile BAZ AKIMI elde edilebilir. (Bak 

Şekil Sa) 

rb) Hidrograf yarı logarltmik kağıda (log O-tl 

çizillr. :Minimum değerlerden geçen doğru ile BAZ 

AKIMI elde edilebilir. (Bak Şekil Sb). 

LOI 
( Df:llı 

DUi 

lA IlAN 

ŞEK IL : 6 

- - ı ' p, ...... 
... c' l ' " 
-- --~- - -...: .!~( " 

1 ı 

l.t% AKIMI 

ŞEKIL : 7 

ŞEKIL : 8 · a 
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=·~ • ----
~· ---- c ----- -

ŞEK I L : 8 - b 

Baz akımı analiz metotları konusunda dikkat 

edilmesi gerekli !hususlar aşağıda verilmiştir . 

1 - ıKısa fasılalar ile yağış olabilir. Bunun ne· 

t icesi akım hidrografında dalgalanmalar olur. Hid

rografın düşüm eğrisi henüz tamamen baz akımını 

gösterir hale gelmeden yeni hir yağışla ihidrografta 

yükselme görülür. (Bak Şekli 7'de D3 noktası gibi) . 

Neticede rher minimum noktanın baz akışını ifa

de etmediği ortaya çıkar. Bu sebeble Şekil : 8 a ve 

8 rb'de görıü leceği gibi A, B, C noktaları ihmal edil

miştir. 

2 - Yağıştan sonra dahi bir süre yüzeysel akı

şın tesiri görülür. Havzada yüzeysel akıştan akarsu

ya boşalma olmadığı arazide tesıbit edilse dahi. 

kenar depolaması nedeniyle akarsuda ölçülen akım· 

lar haz rakışını temsil etmeyebilir. 

3 - Özelliıkle likbahar aylarında muntazam kar 

erimeleri sebebi lle yağışsız rblr periyodun sonunda 

dahi akarsuya yüzeysel boşalmalar olabilir ve akar

suda ölçülen minimum değerler rbaz akışı olmayabi

lir. 

4 - Yaz aylarında (Su çekimi olmasa dahi) 

buharlaşma sebebi lle baz akışında azalma olur. 

Çok soğuk bölgelerde kışın toprağın do11masında 

baz akımını azaltablllr. 

D - Büyuk havzalarda : 

Büyük havzalarda muhtelif zamanlarda havza

nın muhtelif 1kesimlerine yağış olabilir. Bu tip hav

zaların çıkış noktasındaki r§lsatlarda özelllkle yağışlı 

mevsiml·erde deVIarni yüzeysel akışın tesiri görülür. 

Bu hallerde ıbaz akımı analizleri şöyle yapılır : 

·a) A>karsuya ait (Duratlon Curve) çizilir. (Şe

kil : 9) Burada mesela % 40'a O değeri tekabül 

ediyorsa, bu akarsuda akımın % 40' ı bu O değerin

den .büyüktür. manası anlaşılmaktadır. 
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b) Bu eğriye (Şekil : 9) de görüldüğü gibi 

eğrinin dönüm noktasından bir teğet çizilir ve bu 

teğetten istifade ile yeraltısuyu tesbit edilir. 

Devamlı yağış etkisi mevcutsa izetoplardan 

istifade edilir. 

Burada: 

0 8 =Baz akımı C8 = Baz akımındaki muay

yen bir izotopun kon

santrasyonu 

Ov= Yüzeysel akım Cv= Yüzeysel akımdaki mu

ayyen bir izotopun kon· 

santrasyonu 

Or=Akarsuyun 

toplam akımı 

Cr= Toplam akımdaki mu

ayyen bir izotopun kon

santrasyonu 

olarak: 

Os. Ca+Ov Cv= Or. CT 

Or= Oa+Ov 

0 8 .C8 + (0T-08 ) .Cv=OT.CT 

0 8 . C8 + 0T. Cv-08 . Cv=OT. CT 

Os (CB-Cyl =Ür. CT-OT . ey 

OT (C -C ı 
0 8 = ( r v bulunur. 

C8 -Cvl 

Şayet birden fazla akifer durumu söz konu

su ise hu durumda yeraltsuyunda bulunmayan bir 

izotop ( 89 Sr) ·kullanılır. Bu durumda C8 = 0 ol

duğundan : 

o 

AKIM 

o 
TEKERRÜR YÜZ OE SI 

ŞEKiL : 9 

40 

V- YERALTISUYU BiLANÇOLARI 

Al Ovayı dreı:ıe eden akarsu ovadan doğu

yor ise: 

1 - Sadece ova çıkışına ait akım ıhidrog

rafının minimum noktalarından geçen bir eğri çi

zilerek baz akışı bulunuyarsa (Kar yağışı olma

yan küçük ovalarda mümkündür.) Ovanın bilan

çosu şu şekilde yapılabilir . 

a) A!karsuya goşalım : Baz akımı yukarıda 

tarif edilen şekilde bulunur. 

b) Buharlaşma (Varsa su çekimi) : 

Yeraltısuyu seviyesi genellikle Şekil : 10'da ki 

grafiğe uygun olarak değişir. Su seviyesi yüksel

dikçe hidrolik eğim ve akarsuya boşalım artar. 

.L\ynı şekilde seviye düştükçe akarsuya boşalım 

da azalır. Hidrolik eğim su seviyesine bağlı ol

duğuna göre, akiferde P geçirgenlik katsayısı ve 

akarsuya boşalma yüzeyi (Al (Pratik olarak) aynı 

kaldığından Darcy Kanunu O= P.i.A dikkate alınır

sa aynı hidrolik eğim (Dolayısı ile su seviyesi) 

şartında akarsuya ayn miktarda su boşalımı (0) 

olması gerekir. 

EKIM , . ...,. 

ŞEKIL: 10 

Buna göre : Mesela Ocak ayında akarsuya 

boşalm Temmuz ayndaki boşalıma, aralık ayındaki 

boşalım ise Ağustos ayındaki bşoalıma eşit olma

sı gerekir. (şekil : 11) Halbuki pratik;te buharlaşma 

(Varsa su çekimi) sebebi ile bu durum görülmez. Zira 

Şekil : 12'de ·görüldüğü gibi Kışın kuyudaki ·su 

seviyesi H'de iken muayyen miktarda su kuyunun 

bulunduğu kesitten geçer ve kuyu ile akarsu ara

sında ·kışın bir su çekimi yoksa aynen akarsuya 

boşalır. Halbuki yazın kuyudaki su seviyesi B'de 

olduğu zaman aynı miktar su kuyunun bulunduğu 

kesitten geçer. Fakat su çekimi olmasa dahi bu-



hartaşma sebebi ile kayıplara uğrar ve akarsuya , 

buharlaşan su miktarı kadar eksik su boşalım ı 

olur. 

Bu düşünceden gidilerek yeraltından buhar

laşma, su çekimi ve akarsudan çekilen su aşağıda 

ki gibi ıbulıınur. (Bak. Şekil : 13 a ve 13b) 

oo:al 

/""C::, 

/ 

""" 1 \\ 
/ ı 1\ 

/ i"'-

1 1 ı ı· 
E EY.h.l 

[1(1 1.1 
T A 

ŞEKIL : 11 

ŞEKIL : 12 

AıOV 

AYL AR 

ŞEKIL: 13 - a 

ABCO•TOPL.A.M ~~ 

ORf • YE RAL TISI.MJNOAN 

!!l.IHARLA$t.IAtSU CEKIMi 

------------------~. ( Ki lrol NISAN EKIM 

ŞEKil: 13- b 
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Milimetrik kağıda önce Ekim- Nisan ayiarına 

ait (yağışl peryod baz akış eğrileri çizilir. Nisan '
dan itibaren kurak peryod değerleri ise şekildeki 

gibi işlenir. Bu i·ki eğri arasındaki alan yeraltından 

buharlaşma, yeraltndan çekilen su ve akarsulardan 
çekilen su miktarını verir. (Kı ş aylarında çe·kinı 

olmadığı kabul edilmiştir.) Şayet ıbu sahada su 
çekimi çok az ise bu değer yeraltından buharlaşma 
değeri olarak alınabilir . 

c) ıBilanço : Akarsu 'ya boşalım değerince, 

buharlaşma (Varsa su •çekimi) değeri ilave edilir
se boşalma değeri ıbulunur . Boşalına değeri bilinir 
ise (Beslenme= Boş alma) eşitliği •gözönünde tu
tularak !beslenme değeri tahmin edilir. Ovanın ala
nı, yağışı belli olduğundan ovada hesaplanan bo
şalnıayı karşılamak için gerekli besienmeyi (Veya 
Süzülme katsayısını) tahmin etmek ve bu değeri 

kontrol etmek (Mesel a Thortvvaite su bilançosun
daki fazla su miktarı ile) mümkün olur. 

B -- Ovaya ·komşu ovalardan su geliyor ·ise : 

8u takdirde akım analizi yapılırken giriş değer

leri çı•kış değerlerinden çı·karılır. 

C -- Akım rasat istasyonu ova içinde Ise : 
Su Kotu haritasında akım rasat istasyonunun bu
lunduğu noktadan su kotu eğ rilerine çizilen dikler 
ile akın rasat istasyonunun bulunduğu noktaya ka
dar olan sahada akarsuya su boşaltan saha bulu
unr. (Şekil : 14) Bilanço ıbu saha içinde yapılır . 

(ABD). Böylece bir ovada muhtelif üniteler için 
ayrı ayrı bilanço yapılabilir . Ve bu üniteleri mu
kayese etme imkanı ortaya çıkar . 

B 

"b 
\ 

".s-

\ 
\ 

\ 
\ 

' \ 

ŞEKI L : 14 

ABCD- Cl<LM~OFD > 

EVAPOTRANSPRASYON 

D -- Akını rasa~ istasyonunda devamlı ra
satlar yok ise : 

Hu takdirde ortalama baz akımı değeri şu şe

kilde yapılabilir. 

Bir akarsuyun bilançosu şu şekilde yapılabi

lir. Yüzeysel akış+ Kanal yağışı+ Yeraltıakşı + 
Baz akını- Buharla~ına- Su Çekimi= Rasat istas
yonunda ölçülen değer+Akarsudan çekilen su + 
Buharlaşma 
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a) Akım rasat istasyonunda ölçü yapılırken 

yağmur yağmıyor ise kanal yağışı olmayacaktır . 

ıb) Yağışın bitiminden muayyen süre sonra 
yeralt akışı ve yüzeysel akış görülmez. 

c) Şayet akım rasadı yap ıldığından su çe
kimi ve buharlaşma yok ise yukarıdaki eşitlikten 

Baz akımı= Rasat istasyonunda ölçülen akım değeri 
olur. 

Buharlaşma ve su çekiminin pratik olarak ol
madığı bir ayda (Mesela Kasım ayı) kurak bir 
peryodun sonunda ölçülen akım değerleri ortala
ma baz akımı hakkında bilgi verebilir. Bu kurak 
periyodun •asgari uzunluğu N (gün) olup : 

( 
A ) 0 ·

2 

N= -- formülü 
2.59 

(A = Drenaj alanı ) 

ile tahmin edilıbilir . 

Bulunan ortalama baz akımı değerinden yağış

tan süzülme katsayısı (veya süzülme miktarı) ta
yin edilebilir. 

E - Rezerv değişimi : 

Bilindiği ·gibi yeraltısuyu rezervuarlarında re
zerv değişimi=R=A. Ah. Sv formülü ile bulunur 
Ancak ovayı temsil edecek bir Sv (Özgül verim) 
değeri bulmak güçtür. Bunun için yeraltısuyu bir 
akarsu tarafından drene edilen ovalarda muayyen 
bir süre için akarsuya boşalım ve buna tekabül 
eden ortalama seviye değişimi (~ h) t esbit -edilir. 
Bundan sonra : 

Akarsuya boşa lım 

Ova alanı. t.. h 
Özgül verPrn 

formülü kullanılarak özgül verim bulunur. Bilahare 
ovad· ki yıllık seviye değişimi (ıl H) değerinden 

istifade edilerek ovadaki rezerv değişimi (~ R) : 

R= A. t.. H. Sv formülü ile ıbulunur . 

Ancak her zaman bütün boşalım akarsuya olma· 
dığından ile apianan Sv ve R hakiki değerlerinden 
küçüktür. 

VI- EMNiVETLi VERiM 

Bilindiği ıgibi bir akiferin boşalımı (O) akife
rin rboşalma noktasının katunun üstünde kal an 
aktif su hacmi ile (V) orantılıdır . 

O=a.V 

Beslenme sebebi ile V haomi, dolayısı ile O değiş

mektedir. 

Konuyu bri misal ile açıklam ak uygun görül
müştür. Şöyleki: V= 100.106 m3 ve 0 = 10.106 m3fy ı l 

(Dolayısı ile a=0,1 yıl) alalım . 

Ortalama boşalım 10.106 m3fy ıl olduğuna gö
re ortalama beslenme 10.106 mJ/yıl olacaktır . 
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Ancak yağış her yi değişebildiğinden beslen
mede her yıl değişecektir . Bu çalışmada muhtelif 
beslenme değerleri alınarak boşalmanın •nasıl değiş

tiği incelenmiştir. 

YIL: 2 3 4 5 6 7 

V (Hacim) 100.1()6 100 95 91.5 87.35 84.6 91 

Besler.me 10.106 5 6 5 5 15 15 

Boşalma 0.1.V= 10.10610 9,5 9.15 8.73 8.46 9.1 

Tabloda {Jörüleceği veçhile : 

a) Her yıl Beslenme=Boşalma olmayıp deği

şim olmaktadır. 

b) Aynı beslenme halinde (Misalde 5.106 mJ/ 
yıl) boşalmalar aynı değildir. Boşalma daha ewelki 
bealenmelerin tesiri ıı ltındadır . 

c) Beslenme normalden fazla olsa dahi (Mi· 
salde 15.106 mJ/yıl) Boşalına normalin (Misalde 
10.106 m3/yıl) altında olabilir. (8 .46 ve 9.1.106 mJ/yıl 

gibi) 

d) a küçük ise boşa lı m (0) istikrarlıdır . 

Buna göre yağışın sab it olmaması sebebi ile 
beslenme ve buna paralel olarak da boşalma sabit 
değildir . Neticede muhtelif seneler için farklı bilan
çolarla ·karşılaşmak mümkündür Bir sahada yeraltı 

suyu işletmesine gidilecek ise uzun yıl ortalaması 

beslenme ve boşalmanın bilinmesi ve emniyetli ve
rimin buna göre tesbiti gerekir. 

Q 
U)Q 

ICAOSiıiiNlıfH 

ŞEKIL : 15 

AY\. .. 

Hareketi gayet yavaş olan yeraltısuyunun boşa

lımı yalnız o yılki yağışlarla değil daha önceki yıl

lara ait olan yağışlarla ilgili olması sebebiyle akım 
rasad değerleri ile çalışma yapılırken -ewelki se
nelerdeki yağışların bilinmesi ve genel olarak etüd 
pE: ryodunun kurak veya yağış lı peryod içinde olup 
olmadığının araştırılmsaı gerekir. Bunun için yağışın 
ortalama yağıştan toplam sapma grefiği hazırlanır. 

(Şekil : 16). Grafikte O çizgisinin üstündeki saha
lar yağışlı, altındakiler ise kurak peryodu gösterir. 
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Şekil: 

Burada şayet etüd yağışlı bir peryod içinde ise bu
lunan boşalımın normalin üzerinde olduğu anla
şlır ve bu emniyetli verimin tesbitinde önemli rol 
oynar. Emnlyetli verim ortalama yağıştan toplam 
sapmanı·n sıfır olduğu yıldaki boşalım di~kate alı

narak tahmin edilmesi geerklr. Ancak yağışlı ve 
kurak peryoda rağmen boşalmada büyük bir deği 

şim yoksa (Kaynak) bulunan boşalım değeri dik
kate alınabilir. 

Ayrıca emniyetli verim tahmin edili~ken akar
sudan d asu çekilebileceği gözönünde tutulmalıdır . 

Bunun için •Y·eraltısuyu hidrolojisi notları• (Han
tush) ve • Yeraltısuyu Hidrolojisl• (Todd) kitapla
rından istifade edilebilir. 

VII - BIR ÖRNEK 

Erzuurum Ovasn aait ça lşma makale eki ola
rak sunulmuştur. (Şekil : 17). Burada yağış değiş-
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EKi M 1967 

YILLIK V Ai:. ıS : ,$0 mm 

17- d. 

tikçe akarsuya boşalm değişmektedir. Bunun Için 
emniyetli verim seçilirken ortalama yağıştan top
lam (KümüliHif) sapma grafiğinden istifade edile· 
rek sapmanın minimum olduğu değer dikkate alı

nır. Yıllık akım rasatlarının yeterli olmaması halin· 
de 6kim - Kasım ayiarına ait ıbaz akışı değerleri yıl· 

lık ıbaz akışı değeri olarak alınabilir . 

VIII - Yağışlı sezonda baz akışı grefiği çız ı

lemiyorsa kurak sezondaki çizilmeye çalışılır . Su 
çekimi ve buharlaşmanın az olduğu aylar (Mese
la Mayıs ayı sonu ve Haziran ay ilk haftaları) ile 
Ekim ayına ait ıbaz akış değerleri yarı logaritmi·k 
kağıt üzerinde birleştirilerek baz akışı grafiği elde 
ed il ir. (Şekil : 15) . Bu grafi k su seviyesinin en 
yüksek olduğu aya kadar (Mesela Nisan ayı) uza-

tılır . Nisan değeri (Ekim- Kasım- Aralık) ayiarın a 

ait baz a k ışı eğrileri ile birleştirilerek tıaz akışı 

grafiği tamamlanır. 
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YERALTISUYU REZERVUARLARlNDA 
REZERV DEGiŞiMi YARDlMlYLE YILLIK BOŞALIM 

MiKTARINI HESAPLAMA METODU 

Yazan: 

Nuri KORKMAZ * 

ÖZET 

Yeraltısuyu rezervuarlarının en ekonomik yeraltısuyu işletme rezervlerinin 
tesbiti için su kalitesi ve teknik imkanlar gibi faktörlerle birlikte yıllık yeraltısuyu 
boşalım miktarının da bilinmesi zrıruridir. Tatbikatta boşalım miktarının tesbiti 
için çeşitli metodlardan istifade edilmektedir. 

Bu çalışmada, rezervuarlardaki su seviyesi değişimleri ile boşalım arasında 

airekt bir ilişki olup olmadığı araştırılmış ve boşalım hesabı için kolaylık 

sağlayacak pratik bir neticeye varılınağa çalişılmıştır. 

1-GIRIŞ: 

Sınırları belirtilmiş bir bölgenin, belirli bir pe
riyod Için dinamik su dengesinin mi·ktar yönünden 
belirtilmesi yeraltısuyu bilançosu olarak tariflene
bilir. En genel manada bilanço denklemi şu şekil

de ifade edilebilir. 

(1) 

Vb= Rezervuara giren su miktarı (.Sesl·enme) 

V=Rezervuardan çıkan su miktarı (Boşalma) 

t:. V=Rezervuardaki değişim (Rezerv değişimi) 

Kurak periyod ıboyunca rezervuar boşalımları 

için ·en çok Maillet formülü (2) rkullanılmaktadır. 

Bu formüle göre debi zamanın fonksiyonuna göre 
eksponansiyel bir azalma gösterir. 

(2) 

0
0
=Kaynak veya akarsu rbaz akımının ilk debisi 

(ım3/sn) 

O=Kaynak veya akarsu baz akımının t zaman 
sonraki debisi (m3fsn) 

a=.Soşalma katsayısı (ay·ı ı 

Fonksiyon t=O'dan ( oo ) 'a kadar lntegre edi
lirse, rezervuarın herhangi bir t anındaki O, boşa
lımına tekabül eden ıboşalım seviyesi üstündeki 
su hacmini (dinami·k rezerv) hesaplamak için aşağı
daki bağıntı elde edilir. 

ı•ı Jeolojl Yük. Müh. DSI Jeo. Hiz. ve YAS Dalresi Bşk . lı(lı 
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00 

v,=a,J 
o 

Q 
e·•ı dt= - 1 

a (3) 

V,=t anında boşalım seviyesi üstündeki su hacmi 
(m3) 

O,=t anındaki debi (m3/sn) 

·Bu bağıntıya göre rez.ervuarın boşalımı (01) 

dinami·k rezerv ile (V,) orantılıdır. 

Yeraltısuyu rezervuarlarının kurak periyoda ait 
su seviyesi değişimi eğrileri 

'h=hm ·e·•ı 

şeklinde bir fonksiyon la •karakterize edilir (Şekil : 1 l 

hm=Kurak periyod başlangıç anında boşalım se
viyesine göre statik su seviyesi (m) 

h=t Zaman sonraki boşalım seviyesine göre 
statik su seviyesi (m) 

a = Boşalım ıkatsayısı (ay· ı) 

Rezervuarlarda su seviyesi değişimlerine pare
lel olarak ıboşalımlar da değişmektedir. Boşalım, 

Darcy ·kanununa göre şu şekilde ifade edilebilir. 

O=F.kl 

F=Boşal.m yüzeyi (ım2) 

k=Permeabilite ıkatsayısı (m3fgün/m2) 

!=Hidrolik eğim ( % ) 

(4) 
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Sekll : ı Yeraltısuyu ortaloma seviye değitimleri grafiği 

Permeabilite ve boşalım yüzeyi pratikte saoıı: 

kabul edilebilir. Bu şartlar altında (4) bağıntısına 

göre aynı hidrolik eğim (aynı su seviyesi) için aynı 
miktarda boşalım (O) olması gerekir. Yağışlı peri
yod boyunca beslenme sebebi ile su seviyesi yük
seldikçe hidrolik eğim, dolayısı ile boşalım artar. 
l<urak periyod boyunca ise su seviyesi düştükçe 

hidrolik eğim, dolayısı ile boşalım azalır. 

Yeraltısuyu rezervuarlarının belirli bir periyot
taki değişimi veya beslenme ile boşalım arasındaki 
fark rezerv değişimi olarak tarif edilebilir ve bir 
hidrolojik yılın yağışlı ve kurak periyotları için ayrı 

ayrı hesaplanabilir tl' tı (Şekil : 1) anlarındaki se
viye değişimleri (1) genel bilanço denklemine göre 
şu şekilde i·fade edilebilir: 

( 
h1+h2 ) 

Hıo 2==at 
2 

+ (h2-h 1) (5) 

a==Boşalma katsayısı (ay-1) 

.t==i•ki seviye ölçümü arasındaki süre (ay) 

h2-h 1=seviye değişimi (m) 

Hıo 2=Beslenme indisi (m) 

at ( h
1
;h

2 
) =Boşalma indisi (m) 

Bu denklemin genel ifadesi : 

(9) 

!<urak periyod boyunca beslenme olmadığın

dan (1) bağıntısına ·göre boşalma rezerv değişimi
ne eşit olur. 

vk=tı. v k (7) 

<Bu periyod için rezerv değişimi (~k ) : 

A.Vk=A. Sv. h (8) 

A= Rezervuarın yayılım alanı (m2) 

h==Seviye değişimi (ortalama) (m) 

Sy=Özgül verim (%) 

Rezervuan temsil edebilecek özgül verim (Sy), 
bir akarsu tarafından drene edilen veya kaynak 
vasıtası ile boşalan rezervuarlarda, belli bir 5Üre 
için boşalım miktarı ve buna tekabül eden seviye 
değişimi tesbit edilerek (8) bağıntısı ile •veya porn
pa tecrübelerinden istifade edilerek hesaplanır . 

Rezervuarın rezerv değişimini ·karakterize edebile
cek seviye değişimi, lihiessen poiigoniarı ile he
saplanmalı, rasat kuyularının sahaya üniform 
dağılması halinde ise seviye değişimlerinin arit
metik ortalaması alınmalıdr. 

47 



DSI TEKNIK BÜLTENI EYLÜL 1976 SAYI 39 

Yağı ş l ı ve kurak periyodlardaki boşalımlara te
kabül eden seviye değişimleri (boşalma indisleri) 
(6) denklemine göre şu şe·kilde ifade edilebilir
ler: 

C+' 
m ) m 

at 2: h 2: = atL Hy= - + h H 
2 

o 

H,~ :t (t h+ 
' ) ' 2: h =at 2: H 

m+1 m+1 

Kurak periyottaki seviye değişimlerine teka
bül eden boşalım miktarı şu şekilde hesaplanabilir: 

n 

Vk= A. Sy. a. t L H (9) ; Hk= L H 
m+ 1 m+ 1 

2- BOŞALIM SEViYESi TAVINI 

Yeraltısuyu rezervuarlarında etüd ve işletme 

safhaları boyunca yapılacak değerlendirmeler için 
seviye ölçümleri yapılan lokasyonlara göre boşalım 
seviyelerinin bilinmesi çok önemlidir. 

Kurak periyodda beslenme olmadığından rezerv 
değişimi boşalıma eşittir . (8) ve (9) bağıntıları 

esas alınarak .boşalm seviyesi tayin edilir: 

n 

n 

A . Sv.~ h = A . Sv .a. t L H 
m+ 1 

L H=~ 
at 

m+ 1 

H = Boşalım seviyesine göre statik su 
seviyesi (m) 

6. h= Seviye değişimi (Ortalama) (m) 

a= Boşalım katsayısı (ay - 1) 

t=Zaman (ay) 

3 - BOŞALIM HESABI : 

(10) 

Kurak periyod 'daki boşalım miktarının (9) bağın

tısı ile hesaplanabileceği ifade edilmişti. Aynı hid
rolojik yılın yağışlı periyodu boyunca rezel'Vuarın bo
şalımı şu şeklide ifade edilebilir. 

m m 

v . = A.s •. a. t L H (11). Hy=L H 

Rezervuar yayılım alanı ve özgül verim pratik 
olarak sabit kabul edilebilir. Bu şartlar altında (9) 
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ve (11) eşitlikleri yardımıyla yağışlı ve kurak pe
riyodlardaki boşalımlar arasında şu bağıntı elde 
edilir. 

~ 
H k 

(12) 

Rezervuarın, ıbir hidrolojik yılın yağışlı ve kurak 
peri·yodları boyunca boşalımların toplamı, yıllık 

boşalım miktarına eşit olduğundan; 

V=Vk+ Vv 

V= (1+ ~: )vk (13) elde 
edilir. 

Yağışlı periyodda rezerv değişimi, beslenme 
boşalma farkına eşit olduğundan bu periyod Için 
rezerv değişiminden direkt boşalıma geçme güçtür. 
Kurak periyodda ise beslenme olmadığı için boşalım 
rezerv değişimine eşittir. 

a) Hv> H k ise Vv> V k ve V> 2 6. V k 
b) Hv=Hk ise Vv=Vk ve V=26. Vk 
c) Hv<Hk ise Vv< Vk ve V <26.Vk 

3.1 - Mardin- Kızıltepe ovasının rezerv değişi
mi yardımıyle yıllık boşalım miktarının hesaplan
ması: 

Kızıltepe ovası rezervuarında yeraltısuyu boşa

lımı ovayı kat eden Zerkan suyuna olmaktadır. Zer
kan suyu üzerinde, Hocaköy akım rasat istasyonun
da sürekli olarak akım ölçümleri yapılmaktadır. Bu 
istasyonun memba bölümünde ·kalan rezervuarın 

kurak periyod boyunca yeraltısuyu boşalımı, Zerkan 
suyu baz akımlarından istifade edilerek (2) bağın

tısı ile hesaplanmıştır. 

Zaman log O doğrusunda 1. logaritmik devreye 
tekabül eden süre 26 aydır (Şekil : 2) o halde (a) 

boşalım ·katsayısı 

2,3 2,3 
a=-- = --

26 ay 67,4 106 saniye 

1969 yılı kurak periyod boyunca rezel'Vuarın bo
şalımı yeraltısuyu seviyesinin en yüksek olduğu 

Nisan ve en düşük olduğu Ekim aylarında seviyele
re tekabül eden boşalmalar yardımıyle (3) ve (7) 
bağıntılarından istifade edilerek hesaplanır. 

(1,9-1,1 ı 
vk 

2,3 

67,4.106 



Şekil : 2 

Vk= 23,4.1()6 m3 

Rezervuan temsil eden (Svl özgül verim, (8) 
bağıntıs ı ile hesaplanır. 

1:. h=2,0 m. (Şekil : 4) 

A =120 106 ın2 

Sy= 23,4 106 
2,0.120.1 06 

Sy= 0,09 

1970 hidroloji•k yılı Nisan- Eylül devresi için (10) 
bağıntısından istifade ederek boşalım seviyesinin 
tayini: 
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h8 + h9 0,25 
--=H=--

2 2.3 

H=2,8 m. 

--X 1 
26 

Zemine ·göre boşalım seviyesi : 

Z=6,2 + 2,8=9,0m. 

Hoşalım seviyesine göre statik su seviyeler 

yardımıyle (Şekil : 3) H ve !: H degerieri tayin 

edilir (Tablo : 1) 
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TABLO: 1 

ı Zaman Statik su 

Hidrolojik Zemine göre 
Aylar 

Yıl (1970) z 

t0 -Ekim 5.70 

t 1 -Kasım 5.60 

Yağışlı t2 -Aralı·k 5,55 

Periyod t3-0cak 5.45 

t4 -Şubat 5.70 

t5 - Mart 5.65 

t6 -Nisan 5.60 

t7 - Mayıs 5.90 

t8 -Haziran 6.05 

Kurak t 9 - Temmuz 6.30 

Periyod t 10- Ağustos 6.55 

t 11 - Eylül 6.85 

t 12- Ekim 7.00 

Mardin - Kızıltepe ovası rezervuarının 1969-1972 
yılları arasındaki sürekli aylık seviye rasatları yar
dımıyla bu yıllara ait yeraltısuyu boşalım miktarla
rı (13) bağıntısı ile kolayca hesaplanabilmektedir. 

1970 yılı .ku~ak periyod için rezerv değişimi 

(boşalım) : 

~h= 1.40 m. (Şekil: 4) 

Sy=0.09 

A =120.1Q6 m2 

~ Vk=1.40.0.09.120.106 

1969 · 1., 1970 

seviyesi (m) 

H 

Boşalım sev. (m) 
I; H 

göre h 

3.30 - -
3.40 3.35 3.35 

3.45 3.42 6.77 

3.55 3.50 10.27 

3.30 3.42 13.69 

3.35 3.32 17.01 

3.40 3.37 20.38 

1 3.10 3.25 3.25 

2.95 3.02 6.27 

2.70 2.82 9.09 

2.45 2.57 11.66 

2.15 2.30 13.96 

2.00 2.07 16.04 

Cı. Vk=15.U06 m3 

1970 hidrolojik yılı boşalım miktarı : 

6 

L H= Hv=20,38 m (Tablo: 1) 

IL 

LH=Hk=16,03 m (Tablo: 1) 

7 

V= ( 1+ 

1971 

20.38 ) 
' 15.1.106 

16,03 

1972 · 1 
A N E A N H A N 1\ E Ayklr 

4.0 

0 .0 

6.0 

7.0 
H ı: 2.8m 

~ 8 .0 .. eo, alım t t.O 
s.vıyesl 

a 10 .0 

ı Şekil: 4 
11,0 

IZ. O 
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V = 2.27.15.1.1 06 

V =34.3.106 m3/yıl 

·ı 9 71 hidrolojik yılı kurak periyod için 
değ i şi mi : 

j. h=0.95 m (Şekil : 4) 

.:; Vk=0.55.0,09.120.106 

rezerv 

1971 hidrolojik yılı boşalım miktarı : 

6 

2: H=Hv=12.69 m. (Tablo: 2) 

12 

.ı: H=Hk=10.58 m. 
7 

V= ( 1+ 
12.69 ) . 
10.58 10,3.106 

TABLO: 2 

Zaman 

Hidrolojik 
Yıl 1970 

Yağışlı 

Periyod 

Kurak 
Periyod ı 

V=2,19.10,3.106 

V= 22,6.106 m3fyıl 

Aylar 

t0 -Ekim 
t 1 -Kasım 
tı-Aralık 
t3 -0cak 
t4 -Şubat 
t5-Mart 
t6-Nisan 

t7 -Mayıs 
t8 -Haziran 
t?-Temmuz 

t 10 -Ağustos 
t 11 -Eylül 
t 12 -Ekim 

Statik su 

Zemine göre 
z 

7.00 
6.95 
6.90 
6.86 
6.80 
6.90 

6. 80 

6.85 
6.90 
7.20 
7.50 
7.70 
7.75 

1972 hidroloj ik yılı kurak periyodlar için rezerv 
deği ş i mi : 

A h=A h1+ u h2 

A h=0,15+ 0,60 (Şekil : 3) 

A h=0,75 m. 

A Vk=0,75.0,09.120.106 

A Vk=8,1.1()6 m3 
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1972 hidrolojik yılı boşalım mi·ktarı : 

6 

L H= Hv=6,80 m. (Tablo : 3) 

6 

L H= Hk=8,25 m. (Tablo: 3) 
10 

seviyesi (m) 
H 

Boşalım sev. (m) 

göre h 

2.00 -
2.05 2.02 
2.10 2.07 
2.14 2.12 
2.20 2.17 
2.10 2.15 
2.20 2.15 

2.15 2.17 
2.10 2.13 
1.80 1.95 
1.50 1.65 
1.30 1.40 
1.25 1.28 

V= ( 1+ 
6,80 ) ---- . 8,1.1()6 
8,25 

V= 1 ,82.8,1.1 ()6 

V=14,7.106 m3jyıl 

I; H 
(m) 

-
2.02 
4.09 
6.21 
8.39 

10.54 
12.69 

2.17 
4.30 
6.25 
7.90 
9.30 

10.58 

Hidrolojik yıl Boşalım (1()6 mljyıl) 

1970 
1971 
1972 

34,3 
22,6 
14,6 

Ortalama: 23,9.106 m3fyıl 

Bu devrede yıllık yağışlara ve yeraltısuyu iş

letme sahalarındaki çekimiere bağlı olarak yeraltı

suyu seviyesinde, dolayısı lle boşalım miktarla
rında yıllara göre azalma müşahede edilmektedir 
{Şekil : 2-4- 5). Ovanın en ekonomik yeraltısu

yu işletme rezervinin tesbitinde ıbu ortalama ·boşa

lım miktarı dikkate alınmalıdır. 
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TABLO: 3 

Zaman Statik su seviyesi (m) 

Hidrolojik 
Yıl 1970 

-----

Yağışlı 

Periyod 

-------

Kurak 
Periyod 

Aylar 

Ekim 
Kasım 

'fo-Aralık 

tı- Ocak 

~:ı-Şubat 

t3 - Mart 
t4 -Nisan 
t5 -Mayıs 

t6 -Haziran 
t 7 - Temmuz 
t8 -Ağustos 

t9 -Eylül 
t 10 - Ekim 

t 200 

ı 100 

Zemine göre Boşalım sev. 
z göre h 

7.75 1.25 
7.85 1.15 

7.90 1.10 
7.85 1.00 
7.80 1.20 
7.60 1.40 
7.35 1.65 
7.00 2.00 

7.15 1.85 
7.25 1.75 
7.50 1.50 
7.55 1.45 
7.60 1.40 

~ o t-------+---....ll---'>ı--

1 
100 

200 

700 

ı 

1
600 

~00 
Ort. 111\ıll ya~ ı t • 439 6 mın. 

1955 EO la 64 66 68 70 TZ 74 75 
Roeot yılları ~ 

Şekil: S 

H L;H 
(m) (m) 

- -
- -

- -
1.05 1.05 
1.10 2.15 
1.30 

ı 
3.45 

1.53 4.98 
1.82 6.80 

1.92 1.92 
1.82 3.72 
1.62 5.34 
1.48 6.82 
1.43 8.25 
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4-NETiCE: 

Yeraltısuyu rezervuarlarının tipine göre boşa

lımiar, ya yıllık yağışların, ya eklenik yağışların ve
ya yağışlı periyodlarda eklenik yağışların, kurak 
periyodlarda ise yıliık yağışların etkisi altında ola· 
bilir. Bu sebeple, hidrojeoiojik etüdler safhasında , 

rezervuarların yıllık yeraltısuyu bilançoları , müm· 
kün mertebe uzun yıllara ait akım, seviye ve yağış 
dökümanlar.na dayanılarak hazırlanmalıdır. 

Rezervuar boşalımıarını karakterize eden akım 

rasatlarının yereri kadar uzun süreli olmaması ha· 

linde, yıliık boşalımlar, seviye deği şimlerinden is· 

tlfade edilerek, çalışmanın konusu olan metod ile 

kolayca hesap edilebilir. Metodun tatbiki için, bel· 
li t:ir periyoda ait boşalım ve seviye değişimleri· 

nin tesbiti gereklidir. Bu dökümanlardan istifade 
edilerek, yeraltısuyu rezervu:ırının özgül verimi 
(Sy), boşalım katsayısının (a) tayin edilir ve söz 
konusu metod lle rezervuarın : 

a) Yıliı k boşalımı, dolayısı ile besfenimi sü· 
rekli ve sıhhatlı seviye ölçümleri olan •her yıl için 
bu ölçümlerden istifade edilerek ·direkt hesapla· 
nabilmektedir. 

b) işletme safhası boyunca yapılması gerek· 
li değerlendirmeler Için lbilinmesl zaruri olan re· 
zervuar boşalım seviyeleri kolayca tayin edilebil· 
mektedir. 
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YERALTI SULARININ KiMYASAL KiRLENMESi 

Yeraltı sularının su ·kaynağı olarak artan bir 
hızla ıkullanılması, bazı yörelerde yeraltı sularının 

k·irlenme problemini getirmiştir. Pestisidler, eser 
elementler, nitrat - azotu kirleticiler arasındadır. Bu 
kirleticiler üzerinde çalışılmakta ve önleyici yollar 
bulunmaktadır. Yeraltı sularının gün geçtikçe da
ha fazla kullanılması nedeniyle ayrıca kimyasal bi
leşimlerl de bozulmaktadır. 

Yeraltı sularının doğrudan doğruya ·kirlenmesi 
aklferlere, kirleticiler veya kimyasal değişimlere 

yol açan maddeler taşıyan atık suların karışması 

ile olur. Dalaylı kirl·enme genellikle fazla çekim ve
ya yeraltı suyunun çok fazla kullanılması ile daha 
derin formasyonlardan akifere istenmeyen mineral 
bileşiklerin geçmesidir. Burda en çok görülen prob
lem tuzluluğun artmasıdır. 

Veraltı Suyu Kalite Kriterleri (Inorganik) : 

Yeraltı suyun~a doğal kimyasal bileşenler ara
sında büyük far.klılık vardır, bunlardan biri fazlala
şırsa kirlenme olabilir. Sodyum, kalsiyum, magnez
yum, bi·karhonat, sülfat ve klorür gibi başlıca bile
şenler de bazı konsantrasyonlarda zararlıdır. Su
da az bulunan demir, nitrat, florür, bor, arsenik, 
baryum gibi doğal bileşikler insanlara zararlıdır 

ve yeraltı suyunu sağlık veya tarımsal yönden li
mitler. Tablo : 1'de dünya sağlık teşkilatının 1962 
içme suyu standardlarındaki inorganik maddeler li
mit değerleriyle verilmiştir. Arsenik konsantras
yonu dışında, esasta aynı kalmak üzere yeni stan
dardların tablo : 1'de gösterildiği gibi kalacağı 

beklenebilir. 

Doğal olarak suda bulunan bir çok bileşikler 
yüzde olarak konulmuş limitleri aşabil i r . Örneğin 
toplam çözünmüş maddeler 23 %, sülfat 8 %, klo
rür 4 %,. Özellikle yeraltı sularında bu standard
ları aşma daha fazladır. Sulama suyu Için konul
muş inorganik kimyasal madde limitleri içme su-

yuna göre daha karışıktır. Çünkü bitıkinin cinsine, 

toprağın tipine, i·klime ve diğer faktörlere göre 

değişir. Toplam çözünmüş maddelerin, (SAR) ın 

ve klorürün önemi burada tartışılmamıştır. Bor 

(') Journal American Water Works Assoclat lon. Velume 66 
March 1974 ten çevrilmiştir. 

('') Kimya V. MOh. DSI Araştırma Dalres i Başkanlı ğı 

Yazan : Warren J. KAUFMAN* 

Çeviren : Güner AÖACIK** 

TABLO: 1 

iÇME SUYUNDA iNORGANiK BILEŞENLER IÇiN 
ISTENEN LIMITLER 

Element 1 Limit Değer Element Llmit Değer 
mg/ 1 mg/ 1 

Arsenik 0,05 Demir 0,3 
Baryum 1,0 Mangan 0,05 
Bor 1,0 Nitrat 45,0 
Kadmiyum 0,01 Selenyum 0,01 
Klorür 250,0 Gümüş 0,05 
K rom 0,05 Sülfat 250,0 
Bakır 1,0 TDS* 500,0 
Florür Değişir Çinko 5,0 

*TDS : Toplam çözünmüş maddeler. 

0,5 mg/ l'ye kadar bitkilere besleyici tesir göste
rir, fakat 0,5- 1 ,O mg/ 1 konsantrasyonunda hassas 
bitkilere zararlıdır . Bazı bitkiler ise 4 mg/ l'ye ka

dar bora dayanıklı dır. 

Tablo : 2'de sulama sularında eser elementler 
için tirnitler verilmiştir. 

Limitler hassas bitkiler esas alınarak konmuş

tur. Fakat selenyumda olduğu gibi. bitkiler hay
van yemi olarak kullanılacaksa hayvaniara göre 
ayarlanmıştır. 

TABLO: 2 

SULAMA SULARI IÇIN ESER ELEMENT 
LIMiT KONSANTRASYONLARI 

Element 
Llmlt Değer 

Element 
Umlt Değer 

mg/ 1 mg/ 1 

Aluminyum 1,0 Kurşun 5,0 
Arsenik 1,0 Lityum 5,0 
Berilyum 0,5 Mangan 1,0 
Bor 0,75 Molibden 0,005 
Kadmiyum 0,005 Ni.kel 0,5 
K rom 5,0 Selenyum 0,05 
Kobalt 0,2 Kal ay + 
Bakır 0,2 Tungsten + 
Florür + Vanadyum 10,0 
Demir + Çinko / 5,0 

+ Değer teklif edilmemiş . 
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Veraltı Suyu Kalite Kriterleri (Organik) : 

inorganik maddelerde olduğu gibi yeraltı ve 
yer üstü sularını kalite kriterleri bakımından ayrı 

ayrı düşünmeye organiklerde gerek yoktur. Bunun
la beraber yeraltı sularında organik kirleticiler bir 
kaçı hariç inorgani·k kirleticilerden daha az önem
lidir. Çünkü yeraltı sularında problem yaratan baş
lıca organikler pestisid ve herbirisidlerdir. 

•Water Quality Criteria• da çok raslanan on
bir pestisid için limitler verilmi ştir. USPHS (Ame
rikan Halk Sağlığı) nın gelecekteki içme suyu stan
dardiarına numerik değerlerde bazı değişimlerle 

bunların ekleneceği muhakkaktır. Bu hiterlerde si
yanür, fenol ve karbon kloroform extraktı için li
mitler de verilmiştir. Siyanür ve fenaller yeraltı 

suyu için problem olabilir. Yeraltı suyunda en sık 

raslanan organik kirletici gazelin ve yağdır. Tab
lo : 3'de başlıca pestisidler ve bunlar için yer üs
tü sularındaki kriterler verilmiştir. 

TABLO: 3 

KULLANMA SULARINDA PESTiSiD 

KONSANTRASYONLARI IÇIN LiMiT DEGERLER 

ı 
Li mit 

1 

ı Limlt Değer Pestlsid Değer Pestisid 
mg/1 mg/1 

Ald ri n 0,017 Heptaklar 0,018 
Klordan 0,003 Heptaklar O,ü18 

epoksid 
DOT 0,042 Lindan ı 0,056 
Dieldrin 0,017 Metoksiklor 0,035 
Eudrin 0,001 Fosfat ve 0,1 

1 

Karbonat 

1 
Toxafen 0,005 ı 

Veraltı Suyunu Kirleten Başlıca Kimyasal Mad
deler: 

Yeraltı suyunu kirleten en az 26 kaynak var
dır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dalaylı 

olarak kimyasal kirlenmeye sebep olurlar. Çok sık 

rastlanan ve tesiri çok büyük olan mineral bileşen
lerio suda artması en önemli problemdir. Bilhassa 
yeraltı suyunun sulama için çok kullanıldığı kurak 
bölgelerde bu sorun daha önemlidir. 

Halk sağlığı yönünden nitrat kirlenmesi en ön
de gelir. Ondan sonra en çok görülen pestisitlerle 
ilgili kirlenmedir. Dördüncü sırada karşılaşılan kir
letici petrol ürünleri, bilhassa gazolindir, genel
likle bu problem şehir yakınlarında ve belli nok
talarda görülür. Belediye atıklarının yayılarak ve
ya enjekte edilerek tasfiyesi sırasında yeraltı su
ları deterjanla 'kirlenir. Deterjanlar atıklardaki di-
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ğer maddelerin tasfiye ile giderilmesini ve parça
lanmasını önler. Fazla mineral madde ve nitrat en 
çok rastlanan problemlerdir, fakat organik ve inor· 
ganik kirleticiler, pestisidler de problem yaratır

lar. 

Azot Problemi : 

Yeraltı sularında azot en son oksitlenme ba· 
samağı nitrata yükseltgenir. Nitrat çocuklarda met
hemoglobinemia hastalığına sebep olur. Nitrat ad· 
sorbe edilmez, parçalanmaya uğramaz. Birçok be
lediye atıklarında 30 · 40 mg/1 toplam azot vardır. 

Bunlarla beslenen yeraltı suyunda USPHS in N03 • 

N i için verilmiş 10 mg/1 limiti aşılabilir. Içme 
suyunda nitratın öldürücü kan hastalığına sebep 
olduğu ilk önce 1945'te tespit edilmiş, ondan son
ra Kuzey Amerika ve Avrupa'da 2000 vaka daha 
rapor edilmiş, ölüm oranı % 7 · 8 bulunmuştur. Has
talık bir çok doktorlarca tam teşhis ve rapor edi
lemed iği için, hakiki hastalık sayısı yukarda ve
rilenden 10 kat daha fazla olabilir. Üç aylıktan 
küçük çocuklarda daha çok görülür. Midede nit
rat nitrite indirgenir ve nitritte kan dolaşımına 

girerek lıemoglobini methemoglobine çevirerek ok
sijenin dokulara gi-tmesini önler ve neticede bo
ğulma umavi hastalığı• meydana gelir. 1971 de ya
pılan bir araştırma neticesi N03 ·N (nitrat azotu) 
için konulmuş 1 O mg/1 li mit em niyetli ıbir değer

dir. Daha büyük •konsantrasyonlar için bir çok ıni

saiier vardır. Bunun için gelecekteki içme suyu 
standardlarında limitin tekrar gözden geçirilmesi 
beklenebilir. Su temininde bu standardiara uygun
luk veya nitrat gidericl metodlar aranmalıdır. 

Veraltı Suyunda Nitrat Azotu Bulunuşu: 

Yeraltı suyunda azot devrinin genel şekli iyi 
aniaşılmasına rağmen özel detaylar ve biyolojik 
değişim reaksiyon hızları •kesinlikle bilinmemek
tedir ve bunlar üzerinde araştırmalar yapılmakta

dır . 

1970'de Sepp, yeraltı suyunda azot devri lle 
ilgili literatürü yeniden gözden geçirmiş ve nitrat 
azotunun altı kaynaktan gelebileceğini söylemiş

tir: (1) Azotlu organik bileşiklerin oksitlenmesi; 
(2) mineral gübreler, (3) sıvı atıklar (4) jeolojik 
birikimler (5) Çökelme (6) Atmosferik azotun 
bakterilerle tespiti. 

Atmosferik çökelme ile toprağa yılda 0,08 • 
1,-57 gr/m2 azot ilave edilir. U. S. Rhizobium bak
terileri baklagillerin köklerine yılda 470 kg/hek
tar azot tespit eder. Ortalama değer 100 :kg.'dan 
azdır. Jeolojik birikimlerde özellikle derin doğal 
sularda amonyak azotu yüksek olabilir. Yüzeye ya
kın yeraltı sularına başlıca üç kaynak azot ve do
layısıyla nitrat verir; (1) gübreler; yılda 110 • 470 



kg N/hektar (2) atık su l:wşaltınıı ve oksitlenmesi 
(3) yüzeydeki organik birikimler. Atı k su boşaltını 
h·zı günde 0,15 ın ise ve içinde 20 ıng/ 1 NH3 - N 
varsa yılda iyi havalandırılınış toprakta 12000 kg 
N03 - N/hektar birikim yapar. 

Loehr süt artı'kiarında organik azot konsan-
trasyonunun 200- 600 mg/ 1, amonyak azotunun 75-
300 mg/ 1 ve nitrat azotu konsantrasyonunun 11 
nıa/ 1 oldu ğunu rapor ·etmiştir . Başka bir raporda 
hayvan gübresi atı·kl·arının güney KalifornJya'da 
senede hektar başına 1500 kg . N bıraktığı belir
tilmiştir. Bunun % 40'nı bitıkil erin kullandığı , ge
ri ·kalan yılda hektar başına 1000 kg. azotun bir 
kısmının yera ltı suyuna, bir k ı smının denitrifikas· 
yonla atmosfere, bir kısmının da yüzey erozyonuy
la taşındığı hesaplanmıştır. Atık deşarj edilen ara
zilerde nitrat azotu yüzeye yakın yeraltı sularında 
210 ıng/ I'ye ulaşm ış , fakat diğerlerinde 10 mg/ 1 
yi aşmamıştır. Süzülme hızı 17,5 cm/sene ve top· 
rakta 18 k·gfhektar N03 - N bırakan bir suyun iç
me suyu standardındaki 10 mg/ 1 N03 - N limitini 
aştığı hesaplanmıştır. Doygun olmayan tabakada 
N03 - N azotunu azaltan faıktörün denitrifi.kasyon 
olduğu zannedilmektedir. 

Süzülen suyun havalanmasına tesir eden ye
rel şartl a r denitrifikasyonla kaybolma derecesini 
tayin edebilir. Sığ kuyular derin kuyulardan daha 
çok kirlenme gösterir. Çünkü su derine birçok ta
bakalardan geçerek süzülür. Araştırmalar çok killi 
toprak tabakalarında nitrat · azotu (N03 - N) nin art
tığını görmüşlerdir. Tahminen bu tabakalar nitri
hkasyon için yeterli h avayı ta şı dığı ve kil NH3 - N 
azotunu konsantre ettiği iç in yerel yüksek N0 3 - N 
azotuna rastlanır. 1963'te Amerika da yapılan bir 
araştırmada 800 kuyudan aşağı yukarı 4000 numu· 
ne alınmış nitrat, nitrit amonyak ve organ!k azot 
tayinleri yapılmıştır. Toplam azot konsantrasyonu 
1 mgfl'yi geçen kuyularda azotun çoğu nit rat ve 
amonyak şeklinde bulunmuştur. Azotun çoğu or
ganik menşeyll olmasına rağmen yüksek nitratlı 

sularda bile organik azota ·ihmal edilir şekilde az 
rastlanmıştır. 

1972'de !srail de yapılan nitrat kirlenmesinin 
belirlenmesi çalışmalarında en çok gübre ile kir
lenmenin meydana geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca 

kumlu arazideki akiferlerde havalanma nedeniyle 
nitritikasyon kolaylaştığından killi arazidekilerden 
daha çok nitratlı oldukları görülmüştür. Killi pro
fillerde ise denitrifikasyon nedeniyle amonyak azo
tu daha fazla bulunmuştur. Toprak profilindeki nit· 
ritikasyon yeraltı sularında önemli derecede mi
nerilizasyona sebep olur. Denklemlerden görüle
ceği gibi amonyağın oksidasyonu hidrojen iyon
ları açığa çıkartır. 

+ + 
NH4 + 202 - --+N03 + H20+2H 
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+ + 
2 Nl-14 + 3/ 2 02--- -+ N2 + 3H2 0+2 H 

Kireçli anızide azotun oksidasyonu ile di·kkate 
a ıınacak kadar çözünme görülür. 

2 NH4 HC03 + 4 Ca C03 + 4 02 ~Ca 

(N03 ) 2 + 3 Ca (HC0 ) 3 ) 2 + 21-1 20 

Böylece 1,0 mg/ 1 NH3 - N azotu oksit len ince 14,3 
mg/1 Ca C03 çözelt iye geçer. Topl am çözünmüş 

madde (TDS) 16,6 mg/1 aıi:ı ş gösterir. Denitrifi· 
+ 

kasyon ise H tutar ve nit r ifikasyonu tamponlamı ş 

olur. 

+ 
2 N03 + 2H ---~ N2 + 5/ 2 02 + H20 

Neticede yera ltı suyunda yüksek nitratı önlemek 
için prat ik bir yol, atık suyun nitritikasyon veya 
denitrifikasyonla t asfiyesidir. 

Deterjan Problemi: 

1960 senesinin ortal arında deterjanlarda biyo
lojik olarak parçalanmayan benzen sülfonat (ABS) 
yerine, biyolojik parçalanmaya uğrayabilen Lineer 
alkil sülfonat (LAS) kullanılmaya başlanmış ve bun
dan sonra detarjan problemi yavaş yavaş azalmış
t ır. Bu gün atık sularda biyolojik t asfiye ile LAS 
nin % 90'ı parçalanabilmekte ve geri -kalan da ye
ra ltına süzülürken bozunmaktad ı r. Deterjanlardaki 
fosfat yosunlaşmaya sebep ol duğundan onun ye
rine biyoloj ik olarak parçalanabilen maddeler kul· 
lanılmaya başlanmıştır. Bunlardan biri nitrilotriase
tik asit {NTA) tır. Bundan başka karboksimetll ok
sisüksinat (CMOS) üzerinde çalışılmakta ve % 90 
ının parçalanabileceği anlaş ılma ktad ır . Bütün bun
lardan anlaşılacağı gibi yumuşak deterjan (LAS) 
ku ll a nılır ve fosfat problemi de halledilirse atıkla

rın aerobi-k olarak tasfiyesi ile yeraltı sularında 

deterjanla kirlenme problemi önlenebilir. 

Pestisidler- Veraltı Sularına Taşınmaları : 

Bu gün için pestisidlerle .kirl enme tam olarak 
tespit ed ilmemiştir. 1971 de ulusl ararası yeraltı 

suyu kalite simpozyumunda, Lewallen, sığ kuyu
larda ve pestisid sprayi yapılmış araziden 8 metre 
uzak lı ktaki bir ıkuyuda pestisi d kirlenmesi Için blr 
rapor vermiştir. Bu çalı şmada kuyu için pestisidle 
k i r l enmiş toprak ku ll anılmış , beton veya kil sıva 

kullanılmaını ştı r. Bir •kaç gün içinde kirl enme tespit 
ed il ebilmeye baş l am ı ş ve dört senelik gözl eml er 
şu şekil de bu lunmuştur . 

DDT - 0,05-0,22 milyarda kısım, (ppb) , DDE
O.D1 - 0,8 ppb ve toxafen 1 - 11 ppb 

Yazar bu sonuçlara göre pestisid lerin parçalanmaz 

ve suda az çözünür oluşu nedeniyle -kirlenmenin 
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az olduğunu göstermiştir. Yapılan bazı çalışmalar

da bazı toprakların ·tutma kapasitelerinin büyük ve 
buharlaşma ile de kayıpların çok oluşundan ye
raltı sularının pestisidlerle kirlenmesinin az ola
cağı ileri sürülmüştür. DOT nin sudakl çözünürlüğü 
0,1 mg/1, Undanın 10 mg/l'dir. Buharlaşma ile 
kayıp , topraktaki organik madde çoksa fazladır . 

Bugün için bunun nedeni tam olarak açıklığa ka
vuşturulamamıştır. Tablo 5 de pestisidlerin sudakl 
çözünürlükleri verilmiştir . 

TABLO: 5 

KLORLANMIŞ HiDROKARBONLU PESTiSiDLERiN 

SUDAKl ÇÖZÜNÜRLÜKLERI 

li g/1 

Bileşikler 
Sıcaklık C 

15 ı 25 35 ı 45 

Lindan 2150 6800 11400 
Aldrin 105 180 350 600 
Dieldrln 90 195 400 650 
Endrin 130 250 420 625 
P, P'· DOT 17 25 37 45 
Tek. DOT 23 40 

1 
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Görü leceği gibi DDT nin çözünürlüğü çok azdır. Bu
nun için toprak tarafından tutulmuş DOT yi su 
kolaylıkla çözemez. Montmorillonit tipi killi top
raklar, kaolinit tipiilere göre daha çok DOT tutar· 
lar. 

Sonuç olarak bir çok araştırmacılar pestisid
lerin toprağa taşınmasını incelemelerine rağmen 

yeraltı suyunun çok ve önemli derecede kirlen
mediğini görmüşlerdir. Uçma ile kayıp, •kimyasal 
ve biyolojik parçalanma, adsorpsiyon ile tutulma 
kirlenmeyi azaltıcı faktörlerdir. Pestisidlerle ye-

raltı suyunun kirlenmesi ancak pastisid'li endüst· 

riyel atı-klarla belediyelerin Leğım sularına katıl

ması ile olur. 
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Yeraltı Sularına Ağır Metallerin Taşınması : 

Ağır metallerin atıklarla yüzey sularına taşın

maları gittikce artmaktadır. Anaerobik şartlarda 

ortamda sülfür olduğu zaman ağır metallerin çoğu 
pH 6,5 veya yukarısında çözünmez halde bulunur. 
Tablo 6 da pH 6,5 da 8 metal Için molar sülfür çözü
nürlükleri verilmiştir . 

Tablo 6 

pH 6,5 da molar sülfür çözünürlüklerl 

Ağır metal ı Çözünürlük 

Demir 1 o·1.0 
Nickel ıo·ıo . s 

Kobalt 1 o-ıı o4 

Arsenik 1 0-ı4.2 

Kadmium 1 o- ı M 
Kurşun 1 o·ıs .2 

Bakır 1 o·26.2 
Civa 1 o-43. ı 

Havalandırılmış suda çözünürlüklar daha bü· 
yüktür. Fakat demir, çözünmeyen demir oksit mey
dana getirir. pH 7,2 nin üstünde kaııbonat denge 
konsantrasyonlarına göre Ca++, Fe++, Cd++, ve 
Pb++ US PHS içme suyu standardlarının altında

dır . Bununla beraber kum ve çakıllı bir akiferde 
kadmium okirlenmesi görülmüş ve konsantrasyon 
3,2 mg/ 1 bulunmuştur. Yeraltı sularının kromatla 
kirlenmesine sayısız misaller bulunabilir, Bunun 
nedeni bu metalle kirli atıklardır. ltalya'da 1971 de 
yapılan bir çalışmada dörtyüz kuyudan bazıların

da eser, bazılarında bir kaç ppm ve bazılarında da 
30 mg/1 krom bulunmuştur. Kuyulara ıbulaşma çe
şitli ayrı •kaynaklardan olmuştur. Ağır metalle
rin kimyası oldukça karışıktır, yeraltına taşınmala

rı ve nasıl bir değişime uğrayacakları önceden 
kolaylıkla tahmin edilemez. Adsorbsiyon ve çö
kelme reaksiyonları metallerin yeraltı suyuna ha· 
raketlerini çok yavaşlatır ve böylece kirlenme nis
beti azalır. Bununla beraber toksik metallerin atıl

masına engel olunmalıdır. 



DiKDÖRTGEN BETONARME DEPO DUVARLARININ 
PROJEtENDiRiLMESi 

Yazan : Jan C. JOFRIET* 

Çeviren : Mehmet Şefik GÜNGÖR** 

ÖZET 

Bu yazıda dikdörtgen betonarme depo duvarlarının projelendirilm f;s inde kulla
nılacak moment katsayıları verilm iştir. Uzımlukjyükseklik oranı sınırı, daha önceki 
çalışmalarda verilen tabloların sınır değeri olan 3 oramnın ötesine geçilmiş tir. 

Değişken kesilli duvarlar için de moment katsayıları verilmiştir. Bu duvarların 
tabanındaki kalınlığı tepedeki kalınlığının 1,5 katıdır. Yükleme şekli olarak tab
lolar, duvar yüksekliğince etkiyen hidrosta tik ve düzgün yayılı yükZere göre ayrı 
ayrı hazırlanmıştır. Duvarların alt ve yan kenarlarının anicastre üst kenarının 

ise serbes t mesnetli veya boşta olduğu düşünülmüştür. 

Sonuçlardan uzun duvarların kenarlarındaki ufki momentlerin daha önce 
uzuıılukjyükseklilc oranı üç olarak bulunanlara nazaran oldukça büyük olduğu 
görülmüştür. Değişken !cesitli duvarların tabanı daha büyük düşey momentZere 
ve yan kenarları da daha küçük yatay momentZere maruz kalmaktadır. 

Diıkdörtgen kesitli rbetonarme depo duvarları

nın projelendirilmesi, gerek bitişik duvarlar ve ge
rekse temeller ile olan iki yönlü karş ılıklı etkilen
me durumları gibi duvar kenarlarındaki tahdit edi
ci faktörler ve yükleme şek i lleri nedeniyle olduk
ça zordur. 

1 No.'lu yararl anılan yayında döşemeler için : 

a) Sathın tamamında ve/veya bir kısmında 

düzgün yayılı yük bulunması , 

bl Sathın tamamında ve/veya bir kısmında 

(hidrostatik) üçgP.n yayılı yük bulunması, 

c) Duvarın üst kenarında, düzgün yayılı mo
ment ve/veya satıha dik yönde düzgün yayılı kuv
vet olması halleri için moment katsayıları veril
miştir. Kenardaki mesnet durumunun beş hali in
celenmiştir. Duvar uzunluğunun yüksekliğine oranı 

ise 3 ila 0,25 arasında tutulmuştur. 2 No.' lu yararla
nılan yayında ise ilave olarak sathın tamamının hid
rostatik yüke maruz olduğu yükleme durumunda, bazı 
diğer kenar şartları içinde moment katsayıları ve
rilmiştir. Ayrıca üstü açı·k veya kapalı depolarda, 
duvarlar için iki duvar uzunluğunun farklı olması 

nedeniyle duvar birleşim yerlerinde meydana ge
len dönmeyi de hesaba katan moment katsayıları 

da verilmiştir. Duvar taban birleşim yeri ımafsal 

• Bu makale ACI Journal / July 1975 sayısından tercüme edilm işti r . 

" lnş. V. Müh . DSI Proje ve l nş. Dairesi Başkanlığı. 

olarak düşünülmüştür. 1 ve 2 No.'lu yararlanılan ya

yınlarda duvar kalınlığı sabitti r. 

Amerikan Beton Enstitüsü 350 sayılı komitesi 
(3) 1 ve 2 No.'lu yararlanılan yayınların uzunluğunun 
yüksekliğine oranı 2'den az olan ve üç veya dört 
kanarından mesnetll duvar panellerinin projelen
dirilmesirıde kullanılmasını önermektedir. Uzunlu
ğunun yüksekliğine oranını 2'den fazla olan duvar
ların projelendirilmesl için hiçbir öneri getirme
miştir . Halbuki bu oran çökeitme ve havalandırma 

havuzlarının ve su depolarının duvarlarında çok de· 
fa 2'den fazladır. 

Yazar, uzun duvarların hesabında; duvarı, ta
bandan ankastre ıkansol duvar olarırk kabul edip 
hesabını yapmakta ve duvarların obitişiğindekl ya
tay donatı ·için de uzunluk/yükseklik oranı 3. olan 
moment kat sayılarını •kullanmaktadır. 3'den büyük 
oranlar için katsayılar, yararl anı lan yayın 1 ve 2'de 
mevcuttur. 

Bu yazının amacı : 

1. Duvar kalınlığının değişmesinin eğilme mo
mentine etkisini , 

2. Uzunluk/ yükseklik oranının 3'den büyük ol
ması halinde bunun kenar momentlerine olan et
kisini araştırmaktır. 
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1. r~f~-ır , xt 

TABLO: 1 MOMENT = KATSAYI X Wfil 

b X Y=O y=b/4 Y=b/ 2 
- -
a ll Mx My Mx My My 

------------- -----
o o - o - -
ı;,. 0 .003 0.013 0.058 0.016 -0.064 

4.0 % 0.071 0.014 0.066 0.018 -0.076 

lh 0.064 0.013 0 .060 0.016 -0.074 

~ 0.002 o 0.003 0.003 -0.038 
1 -0.123 - -0.117 - -

o o - o - -
1,4 0.062 0.014 0.052 O.C17 -0.064 

3.0 % 0.070 0.016 o.059 e 0.020 -0.076 
1f.ı 0.063 0.014 0.053 0 .019 -0.074 
!){ 0.002 0.001 0.005 0 .005 -0.038 
1 -0.122 - -0.107 - -

o o - o - -
1/ı, 0.054 0.018 0.038 0.018 -0.063 

2.0 % 0.061 0.022 0.043 0.021 -0.075 

lf.ı 0.056 0.020 0.039 0.020 -0.074 

~ 0.005 0.005 0.006 0.007 -0.038 
1 -0.112 - -0.082 - -

o o - o - -
1,4 0.041 0.022 0.027 0.015 0.061 

1 5 % 0.046 o.o2a 0.029 0.018 -0.072 

lf.ı 0.043 0.026 0.027 0.018 -0.071 

%. 0.008 0.010 0.006 0.008 -C.037 
1 -0.091 - -0.061 - -
o o - o - -
%. 0.020 0.021 0.012 0.010 -0.047 

ı. o o/s 0.022 0.026 0.012 0.012 -0.056 

lf.ı 0.021 0.026 0.01 1 0.011 -0.056 

* 0.009 0.013 0.005 0.006 -0.032 
1 -0.051 - -0.032 - -

MOMENT KATSAYILARI: 

Burada sunulan moment katsayıları sonlu ele
mnnlar metodu kullanılarak yapılan analiz sonucu 
bulunmuştur. Analiz, Clough • Felippa (4) eğil me 
elemanı ıkullanarak ince plak teorisine göre 
yapılmıştır. Duvar malzemsi linear elastik, izot
ropik kabul edilmiş ve Poisson oranı olarak 0,2 
alınmıştır. Değişken ıkesitli elemanlar da bu bil
gisayar programı ·içine sokulabilmektedir. 

Moment katsayıları iki değişik mesnet şartı 

için ayrı ayrı verilmiştir. Birinci halde, üst kenar 
serbest mesnetli; ikinci halde ise boştadır. Her iki 
halde de duvarın diğer üç kenarı ankastredir. Iki 
yükleme şekli ele alınmıştır. Bunlar, duvarın tam 
yüksekliği boyunca etkiyen düzgün yayılı ve/veya 
hidrostatik yükleme şekillerldir. Yukarda belirtilen 

60 

TABLO: 2 MOMENT= KATSAYI X Wa2 

b ı x Y= D Y=b/4 Y=b/2 

-~--'--~-~X-~~~~ 
o 

5.0 

4.0 

o 

3.0 ı, :ı 
~~ 

lı 1 

o 1 

ı I~ ı 
2.0 ı % ı 

~.;, 

ı 1 

o 

o 0.027 
-0.015 0.015 
-0.097 -0.010 
-0.2 s -0.047 
-0.469 -

0.052 
-0.002 0.036 
-0.070 0.004 
-0.21 1 -0.037 
-0.431 

o 
0.017 

0.086 
0.0&'· 

-0.028 0 .028 
-0.144 -C.019 
--{).348 

o 
0.027 
0.015 

-0.051 
-0.202 

o 

0.099 
0.080 
0.04 
0.005 

1.5 ı % 0.021 
0.080 
0.067 
0.045 

o 
o 

-0.058 
-0.180 
-0.379 

o 
0.006 

-0.038 

0.054 -0.426 
0.039 -0.284 
0.011 -0.153 
0.029 

0.060 
0.046 
0.018 

-0.046 

-0.419 
-0.280 
-0.152 

-0.140 - ·0.019 -0.046 
-0.319 

o 
0.011 

0.058 
0.045 

-0.015 0.023 
-0.088 -0.009 
-0.233 

o 
0.01 2 
0.008 

-0.029 
-0.124 

o 
0.009 
0.011 

0.041 
0.03J\ 

0.021 
0.002 

0.387 
-0.265 
-0.174 
-0.047 

-0.280 
-0.206 
-0.127 
-0.046 

-0.185 
-0.148 
-0.1 02 % 0.022 1 

%. -0.0 2 

1 o ı ~.120 ı 
o._o13 1 -o.oo6 

-0.073 

0.027 
0.023 
0.017 
0.005 -0.042 

1.0 
% 0.010 1 
1,{ı 0.014 

% O.OOG 
1 -0.053 

0.044 
0.040 
o.o3ı 

0.014 

o 
0.003 
0.007 
0.004 

-0.032 

0.012 
0.012 
0.011 
0.006 

-0.088 
-O.o78 
-0.063 
-0.033 

her aeometrik ve yükleme şekli kombinasyonu için 
iki duvar kesiti analiz edilmiştir. Bunlar, sabit ve 
değişken kesitli duvarlardır. Duvarın en alt kesl· 
tindeki kalınlığı en üst kesidindeki kalınlığının 1,5 
misli kabul edilmiştir. 

1 den 4'e kadar numaralanmış tablolarda sa
bit kesitli, 4 den 8'e kadar ise değişken kesltli 
duvarlar için katsayılar verilmiş-tir. Tablolar 2 No.'lu 
yararlan ıl an yayında verilenlerle şekil olarak tama-

men ayn ı olup fazla izahatı gerektirmemektedir. 

Teblolarda kul la nılan Mx, x yönünde gerilmeler 

doğuran eğilme momentidir. Kenarlar boyunca mey

dana gelen düşey eğilme momenti Mx ve alt ·kenar 

boyunca meydana gelen My yatay eğilme moment

leri oldukça anlaşılır olduğundan gösterilmemiştir. 



TABLO: 3 MOMENT= KATSAYI X Wal 

b X y=O y=b/4 y = b/ 2 
---- -

a a Mx My Mx My My 
--------- ----- - -----

o o - o - -
1,4 0.023 0.005 0.021 0.006 -0.024 

4.0 lh 0.030 0.006 0.028 0.008 -0.035 

% 0.006 0.001 0.006 0.002 - ·0.022 
1 -0.065 - -0.063 - -

o o - o - -
1,4 0.022 0.005 0.018 0.007 -0.024 

3.0 lh 0.030 0.007 0.025 0.009 -0.035 

lM. 0.006 0.001 0.007 0.003 -0.022 
1 - 0.065 - -0.058 - -

o o - o - -
?~ 0.019 O.C07 0.01 3 0.007 -0.024 

2.0 % 0.026 0.009 0.019 0.009 -0.035 

%. 0.007 0.003 0.007 0.005 - 0.022 

1 -0.060 - -0.047 - -

o o - o - -
% 0.013 0.009 0.008 0.005 -0.023 

1.5 % 0.021 0.012 0.013 0.008 -0.034 

%. 0.008 0.006 0.007 0.005 -0.022 

1 -0.051 - -0.036 - -
o o - o - -

1,4 0.005 0.008 0.003 0.003 -0.017 
1.0 % 0.010 0.01 2 0.006 0.006 -0.027 

%. 

ı 
0.008 0.007 0.005 0.004 -0.020 

1 -0.032 - -0.021 - -

Duvarın yükleme yapılan yüzünde basınç ge

rilmeleri meydana getiren momentler, pozitif adde· 

dilmiştir. 

SONUÇLARlN TARTIŞILMASI: 

1 den B'e kadar numaralanmış olan tablolar !n· 

cel endiği nde aşağıda belirtilen şu hususlar gözle· 

n ir. 

1) 1 den 4'e ·kadar olan tablolarda verilen 

katsayılar, duvar uzunluğunun duvar yüksekliğine 

oranı büyük olan hallerin yatay momentleri dışın

da, 1 ve 2 No.'lu yararlanılan yayınlarda veri.lenlerl e 

uyum içerisindedir. 'Buradaki değerler oldukça yük

sektir. Duvar uzunluğunun duvar yüsekliğine olan 

oranının 3 olduğu hallerde en ıbüyük yatay negatif 

moment My t ablo 1 de % 43 oranında, 2 de % 17 
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TABLO: 4 MOMENT = KATSAYI X Wal 

b X Y=O Y= b/ 4 Y=b/ 2 
- -

-~~~ a a Mx My My 

o o 0.007 o 0.015 -0.104 

% 0.002 0.005 0.006 0.012 -0.081 

5.0 % - 0.013 o -0.003 0.006 -0.055 
g4, -0.061 -0.012 -0.043 -0.006 -0.024 

1 1 -0.158 - -0.134 - -
1 

o o 0.014 o 0.017 -0.102 
1,4 0.005 0.01 1 0.007 0.01 4 -0.080 

4.0 lh -0.006 0.004 0.002 0.008 -0.055 

%. -0.052 -0.009 -0.032 -0.004 -0.024 
1 ~.148 1 - -0.11 7 - -
o 0.024 o 0.015 -0.093 

% 0.010 0.019 0.007 0.014 -0.076 
3.0 % 0.005 0.01 0 0.007 0.010 -0.064 

~{ -0.033 -0.004 -0.018 o 0.025 
1 -0.126 - - 0.092 - -
o o 0.027 o 0.010 -0.064 

% 0.012 0.024 0.006 0.010 -0.060 

2.0 1h 0.016 0.017 0.011 0.010 -0.048 

%. -0.007 0.003 -0.002 0.003 - 0.024 

1 -0.084 - -0.058 - -

o o 0.021 o 0.006 -0.039 

% 0.009 0.020 0.004 0.007 -0.044 

1.5 % 0.015 0.01 7 0.009 0.008 -0.041 

%. 0.003 0.006 0.004 0.004 - 0.023 

1 -0.058 - -0.009 - -
o o 0.010 o 0.002 -0.014 

1,4 0.003 0.01 2 0.001 0.003 --0.023 

1.0 % 0.003 0.013 0.005 0.005 -0.028 

%. 0.003 0.008 0.005 0.004 -0.020 

1 - 0.032 - -0.021 - -

oranında, 3 de % 51 oranında ve tablo 4 de % 9 
oran ından fazladır . 

2) Beklenildiğl gibi duvar kalınlığının değ i ş· 
mesi tabandaki düşey momentler·in artmasına ve 
kenarlarındaki yatay negatif momentlerin azalma· 
sına yolaçmaktadır. Düşey negatif momentte mey· 

dana gelen artış burada seçilmiş hal Için genellik· 

le % 20 civarındadır. Yatay negatif momentlerde 

azalma ise fazla değiş·im göstermektedir. 

3) Duvar uzunluğunun yüksekliğine olan ora

nının artması ile duvarın ortasındaki düşey mo

mentler, tabandan ankastre ıkonsol plağınkine yak· 

laşmaktadır ve kenardaki yatay negatif momentler 

ise belirl i bir uzunluk yükseklik oranından sonra 

sabit kalmaktadır. 
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y 

TABLO: 5 MOMENT= KATSAYI X Wa1 

ı __ Y_=_b/ 4 __ 
1 

My ı Mx 

b 

8 

X Y=O 
y=b/ 2 

8 Mx My 
----------------------

4.0 

3.0 

2.0 

1.5 

1.0 

o o 
0.057 0.012 0.054 
0.062 0.013 0.058 
0.052 0.010 0.049 

--0.017 --0.003 --0.014 
--0.148 --0.141 

o o 
0.057 0.012 0.049 
0.062 0.014 0.053 
0.051 0.012 0.044 

-0.016 --0.003 - .0.011 
--0.147 --0.130 

o o 

ı 
0.014 1--0.0488 
0.01 6 --0 .063 
0.014 --0.066 
o -0.037 

0.015 --0.051 
0.018 --0.066 
0.017 --0.0699 
0.003 --0.039 

0.052 0.016 0.038 0.016 --0.053 
0.056 0.019 0.039 0.019 --0.068 
0.047 0.018 0.033 0.019 --0 .072 

--0.012 0.002 --0.006 0.006 -0.041 
--0.137 --0.101 

o o 0.014 
0.041 0.019 0.027 0.017 --0.053 
0.044 0.024 0.028 0.016 --0.068 
0.037 0.024 0.023 0.007 -0.0771 

--0.006 o.cos --0.003 --0.041 
--0.113 -0.075 

o o 
0.022 0.019 0.013 0.010 --0.042 
0.022 0.024 0.012 0.011 --0.054 
0.018 0.025 0.010 0.010 --0.056 
0.002 0.013 0.001 0.006 --0.035 

--0.063 --0.039 

Üst kenarı serbest mesnetli duvarlarda bu 

oran 2 dir. Üst kenarı boşta olan duvarlarda, duvar 

kalınlığı sabit ise bu oran 4, değ·işken taban kalın

lığı, tepedekinin 1 ,5 katı ise bu oran 3 dür. 

SONUÇ: 

Hidrolik yapılarının projelendirilmesl için mo

ment ·katsayıları verilmiştir. Burada verilen değer

ler, duvar kalınlığının değişmesinin duvardak·i eğil

me momentierine olan etkisini de göstermektedir. 

Ayrıca duvar uzunluğunun yüksekliğine oranının 3 

den büyük olduğu hallerde incelenmiştir. 
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TABLO: 6 MOMENT= KATSAYI X Wa2 

b X Y=O y = b/4 
- -

Mx ı My 

y=b/ 2 
a a Mx My 

------
o o 0.017 o 0.030 -0.218 

1.4, - 0.019 0.013 --0.007 0.029 --0 .197 
4.0 1f.ı --0.100 --0.009 --0 .063 0.010 --0.139 

* --0.248 -0.046 --0.176 --0.026 --0.051 
1 --0 .469 - --0.365 - -
o o 0.036 o 0.033 --0.217 

1.4, -0.006 0.034 --0.001 0.033 --0.199 
3.0 lf.ı -0.068 0.011 --0.040 0.017 0.142 

* --0.196 --0.030 --0.126 --0 .014 --0.054 
1 --0.409 - --0.284 - -

o o 0.055 o 0.027 --0.182 
1,4 0.011 0.058 0.004 0.028 --0.175 

2.0 1f.ı --0.017 O.D38 --0.011 0.019 --0.131 

* --0.095 --0.002 --0.057 --0.002 --0.053 
1 --0.263 - --0.163 - -

o o 0.051 o 0.019 --0 .134 
1.4, 0.013 0.055 0.004 0.020 --0.13ô 

1.5 1f.ı 0.003 0.042 o 0.016 --0.108 

* --0.039 0.010 --0.023 0.003 --0.049 
1 --0.159 - --0.095 - -
o o 0.032 o 0.010 --0.070 

1,4 0.009 0.036 0.002 0.011 --0.074 
1.0 1f.ı 0.009 0.032 0.003 0.011 -0 066 

* --0.002 0.015 --0.002 0.005 --0.036 
1 --0.067 - --0.040 - -
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TABLO: 7 MOMENT = KATSAYI X Wal TABLO: 8 MOMENT = KATSAYI X Wa' 

b X Y= O Y= b/ 4 
- - Y=b/ 2 
a a Mx My Mx My 

b a Y= O 

ı 
Y= b/ 4 

- -
ı 

y= b/ 2 
a Mx My Mx My 

- - - --- - -- - ----------- --- - - - - - - --- --- - -- - --
o o - o - - o o 0.004 o 0.008 -0.050 

1,4 0.020 0.004 0.019 0.005 -0.017 1,4 0.001 0.004 0.003 0.009 -0.054 
4.0 1h 0.025 0.005 0.022 0.007 -0.030 4.0 1f.ı -0.014 o -0005 0.005 -0.048 

* -0.002 o -0.001 o -0.021 * -0.062 -0.011 -0.042 -0.006 -0.024 
1 -0.076 -0.074 - - 1 -0.159 - -0.131 - -
o o o - - o o 0.010 o 0.008 -0.049 

1,4 0.020 0.004 0.017 0.006 -0.018 1,4 0.004 0.010 0.004 0.010 -0.053 
3.0 1h 0.025 0.005 0.021 0.008 -0.031 3.0 1h -0.006 0.005 o 0.008 -0.049 

* -0.002 o o 0.002 -0.022 * -0.048 -0.007 -0.029 -0.002 -0.026 
1 -0.076 - -0.068 - - 1 -0.143 - -0.107 - -
o o - o - o o 0.015 o 0.006 -0.040 

1,4 0.018 0.006 0.01 2 0.006 -0.019 1,4 0.008 0.017 0.004 0.008 -0.048 
2.0 1h 0.023 0.008 0.016 0.009 -0.032 2.0 % 0.007 0.013 0.006 O.OCB -0.047 

~ -0.072 0.002 0.002 0.004 -0.023 * -0.021 0.001 -0.011 0.002 -0.026 
1 o - -0.055 - - 1 -0.103 - -0.071 - -

o o - o - - o o 0.013 o 0.004 - 0.026 
1,4 0.014 0.007 0.009 0.005 -0.019 1,4 0.007 0.016 0.003 0.006 -0.037 

1.5 % 0.019 0.011 0.012 0.008 -0.032 1.5 1h 0.011 0.015 0.007 0.007 -0.041 

* 0.002 0.005 0.003 0.004 -0.024 * -0.005 0.005 -0.002 0.003 -0.025 
1 -0.061 - -0.043 - - 1 -0.072 - -0.048 - -

o o - o - o o 0.007 o 0.002 -
% 0.006 0.007 0.003 0.003 -0.014 1,4 0.004 0.010 0.001 0.003 -0.028 

1.0 % 0.010 0.012 O.OC5 0.005 ~.026 1.0 1f.ı 0.008 0.013 0.004 0.005 -0.021 

* 0.005 0.007 0.003 0.004 -0.021 * 0.004 0.008 0.003 0.004 -0.011 
1 -0.038 8 - -0.025 - - 1 -0.039 - -0.025 - -0.020 
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