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BETONU KiMYASAL OLARAK PARÇALAYAN 
ETKENLER 

Yazan: 
Sevim KOCAÇiT AK • 

ÖZ ET 

Son yıllarda bazı inşaatlarda betonların çeşitli etkenlerle parçalandığı gÖ· 
rülmektedir. Çoğıı zaman, zamanında önlem alınmadığından betonun yok ol
masına çare bulmakta da güçlük çekilmektedir. İnşaat yapımından evvel belonun 
temasta olacağı su ve zeminin, beton içine karışım suyu olarak girecek suyun 
kontrol edilmesi, belona zararlı etkenler varsa önceden ge rekli önlemlerin alın

ması lazımdır. 

Bu yazıda betona zararlı etkenler ve alınması gereken en önemli önlemler 
üzerinde genel olarak durulmaktadır. 

1. G 'i R 1 Ş: 

Yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki beton yapı· 

ların çeşitli korozif etkenlerle parçalandığı görül· 
mektedir. Buna neden inşaat yapılmadan önoe te· 
mel suyunun ve inşaatın oturacağı zeminin kontrol 
edilerek gerekli önlemlerin a lınmamasıdır. 

Setonun yapısına kötü etki yapan ve parçalan· 
masına neden olan çeşitli kimyasal etkenler vardır . 

Bu etkenler betonu çok kısa sürede parçalamamak
la beraber belirli bir zaman içerisinde yavaş yavaş 
ama oldukça tehlikeli sonuçlar verebilecek şeklide 
etkilemektedirler. Genellikle sulu ortamda oluşan 

bu kimyasal olaylar, ya betonun temasta olduğu su 
ile beton arasında veya beton ile toprak içinde su· 
da çözünmüş olarak bulunan zararlı etkenler ara· 
sında oluşmaktadır . 

2. HARÇ VE BETONLARlN KOROZVONU : 

Harç ve betonu meydana getiren ana madde 
çimentodur. Bu nedenle çimentoya etki yapan ko· 
rozif etkenler incelendiğinde harç ve beton için de 
geçerli olmaktadır . 

Betona etki yapan etkenler, sular, zeminler ve 
gazlar olmak üzere üç bölümde incelenebilir. Bu 
üç etken betonu dı şardan temas yoluyla parçalar· 
lar. Bunlara temas suları denir. Ayrıca beton içeri· 
sine karışım suyu ile birlikte giren kimyasal etken
ler de vardır . Bunlar betonu içerden parçalarlar. is
ter dışardan temas suyuyla olsun, isterse içerden 
karışım suyu ile beton içine girsin, genellikle aynı 

(') Dr. Kimya Yük. Müh . DSI Araştırma ve Geliştirme Daires i 
Başkanlığı 

etkenler aynı şekilde betonu parçalarlar. Ancak bu 
etkenierin temas ve karma suyundaki müsaade edile
bilir miktarları birbirlerinden farklıdır. 

2.1. Temas Suları : 

2.1.1. Saf Suyun Etkisi: 

Yapılan araştırmalarda saf suyun betonu olduk
ça kuwetli şekild e etkilediği ortaya çıkmıştır. Ya· 
pılan bir çalışmada saf su içerisinde uzun süre 
kalan betonun hemen hemen tamamının çözündüğü 
görülmüştür. Saf suların çözme etkisi fazla oldu· 
ğundan doğı:.daki tuzları az miktarda da olsa çöz· 
düklerinden saf su özelliğini çabucak kaybederl er. 

Saf suyun beton üzerindeki kimyasal etkisi 
şöyle olmaktadır. Çimentoyu oluşturan trikalsiyum 
alüminat, ve kalsiyum silikatlar suyun etkisiyle yapı 
değiştirirler. 

3 CAO. AIP3 +6 H20 -3>- 3 Ca (0H) 2. Al 20 3. 3 H20 
Trikalsiyum c.lüminat 

3 CaO. Si02 + n H20--+3 Ca (OH) 2 +Si02.H20 
Trikalsiyum silikat 

3 CaO. Si02 + n H20 --+ 2 Ca (0H) 2 + 2 CaD. 
Si02 . Hp 
Trikalsiyum sili kat dikalsiyum silikat 

3 CaO. Si02 + n Hp-l>-2 Ca (0H) 2+ Ca0. 
Si02 • Hp 
frı kalsiyum silikat monokals,iyum silikat 

Bu reaks·iyonlardan görüldüğü gibi saf su çi· 
mento yapısından kireci çözerek uzaklaştırmakta· 

dır . Bu çözünme betonun temasta olduğu suyun kire· 
ce doymasına kadar devam etmekte ve daha sonra 
durmaktadır. Bu nedeıııe eğe r su •urgun ise bir 
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süre sonra betonun korozyonu duracak, eğer ha
reketli ise bu reaksiyonlar devam ederek betonu 
pa rça l ayaca ktır . Bu çözünme olayının hızı h akkında 

önceden bir f ikir vermek ol an aksı zdır , bu olaya etki 
eden faktörl er çoktur. Örneğ i n beton ne kadar konı
pakt yani parazitesi ne kadar azsa , sıcak lık neka
dtır düşü kse bu reaksiyon o kadar yavaş olur. 

2.1.2. Asitlerin Etkisi : 

Bütün asitler, kireç, çimento, harç ve beton 
üzerine kuvvetle etkirler. Bu etki sonucunda tuzlar 
ve kolloidal sil is meydana gelir. 

Beton üzerine en çok anorganik as itler (hid· 
roklorik, ve nitrik asitler) etki yaparlar. Sülfürik 
asit güç çözünen kalsiyum sülfat meydana getirdi
ğinden, reaksiyon yavaştır . As itlerin etkisi çimen
tonun cinsine bağlıdır, kireçce zengin olan çimen· 
tolar çok etkilenir, alüminli çimentolar ise dah ıı 

dayanıklıdırlar . Etki derecesi ne olursa olsun be
tonlarla asitlerin bir arada bulundurmamak gere
kir. 

2.1.2.1. Karbonik Asitin Etkisi: 

Karbonik asit (H2C03 ) stabil olmadığından su
da karbonik asit halinde bulunmaz, ancak suda kar
bonat ve bikarbonat halinde iki stabil anyonu var
dır. Bu iki anyon arasında sulu vasatta şu bağıntı 
vardır . 

C03= + Hı0 ~HC03- + OH -

Karbonatlar karbondioksit ile temasta oldukları za. 
man sulu ortamda yine bikarbonatlar oluşur. 

Ca C03 + C02 + H20 ~Ca (HC03) 2 

Doğal sularda hemen hemen daima bikarbonat arı

yonunun bu l unması bu reaks iyonun sonucudur. Ya· 
ni çözünmeyen karbonatlar karbond ioksit ve nem· 
le çözünerek bikarbonat halinde çözeltiye geçerler. 

2.1.3. C02 in Etkisi: 

Su ile birl eşere k karbonik asit meydana get i
ren karbondioksit doğada iki şek il de bulunur. Ha
vada ve suda olmak üzere. 

Havada hacimde % 0,3- 0,4 kadar bulunan kar
bondioksit, serbest kireç içeren betonlara aşağıda

ki gibi etki yaparak yüzeyde bir karbonat kabuğu 

meydana getirirler . Buna betonun çiçek lenmesi denir. 

Ca (OH) 2 + C02~ Ca C03 + Hı0 
Bu kabuk beton üzerinde ka ldığı sürece karbon

dioksit temasına mani ol acağ ından reaksiyonun 
hızı gittikçe azalır . 

Su içinde çözünmüş olan C02 ise ka rbonik 
asit rolünü oynar. 
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C02 + H20 ~ H2C03 

Harç ve beton içerisinde bulunan ka lsiyum bileş i k· 

leri, özellik le serbest ki reç ve kalsiyum karbonat, 
ka rborıl k asit etkisiyl e çözeltiye geçerl er. 

Karbondioksit aynca suda serbest halde bu· 
lunabilir. Su içerisinde serbest halde bulunan kar· 
bondioksit bir asit gibi hareket eder, CO (OH) 2. 

Bu sular çimentoyu meydana getiren bileşenleri 

betonun yapıldı ğ ı çimentonun cinsi ve betonun kam
pas ite derecesine göre yavaş veya hızlı olarak par
çalarlar. SeJbesLkarbon dioksitli suların kom akt 
betona ve alüminli çimento ile yapılan betonlara, 

(
SiO + Al O) lıidrolisite indisi 2CaO 

2 3 
0,50 den büyük olan 

Ql.rnentolara ~tkisi ihmal .&dilebilecek kadar azdır . 

Su içerisindeki serbest karbondioksi·t 15-30 
mg/ lt ise beton'a zayıf etkili, 30-60 mg/ lt ise kuv
vetli etkili, 60 dan büyük ise çok kuvvetli etkil i ola· 
rak kabul edilmektedir. 

2.1.4. Bataklık Sularının Etkisi: 

Bataklık sularında çimento içindeki bileşenler· 

den kireci çözebilen serbest karbond ioksit, sül· 
fatlar, organik asitler bulunabilir. Bunların hepsi 
betona zararlıdır. 

2.1.5. Endüstri Atık Sularının Etkisi : 

Kimya endüstrisi atıkları ile kirlenen sularda 
mineral asitler, sülfür ve sülfatlar, organik asitler, 
bazı mağnezyum tuzları bulunabilir. Özellikle gal· 
vanizleme ve benzeri endüstri atıklarında mineral 
asitlerin yanında arıorganik bileşikl e r ve sülfatlar 
da vardır. Kok kömürü üreten tesislerin atıklarında 
amonyum tuzları , sülfat ve fenol bulunur. Şeker, 

kağıt, boya, sir-ke, konserve, deri ve süt mamülleri 
üreten tesisler, yem endüstrisi dallarında oluşan 

atıklar genel olarak karınca asidi, sirke asidi, süt 
asidi gibi organik asitler içeri rler. Bunla rın tümü 
betona zarar l ıdır. 

2.1.6. Kanafizasyon Sularının Etkisi : 

Bütün kanafizasyon sul a rı beton ve harca zarar· 
lı olan sülfürleri içerirler. Özellikle ısianma ve ku· 
ruma olayı oluyorsa sülfürler havanın oksijeni ile 
sülfata yükseltgenerek, çimentonun kalsiyumu ta· 
rafından tutularak daha evvel bahsedildiği şekilde 

betonu parçalarlar. 

2.1.7. Alkalilerin Etkisi : 

Normal partiand çimentolarıyla yapılan beton· 
!ara, yani kalsiyumca zengin çimento lara alkalile· 
ri n etkisi yoktur . .Ancak alüminli çimentolara al ka· 



Iiierin etkisi oldukça çoktur, bu tip çimento henüz 
yurdumuzda imal edilmemektedir. 

2.1.8. Veraltı Sularının Etkisi : 

Yeraltı sularında karbondioksit, sülfat ve mağ· 

nezyum tuzları olabilir. Eğer kanalizasyon suları 

ile kirlenmişse su 'içinde betonu etkileyen kükürtlü 
hidrojen, amonyum ve bazı organik maddeler ola· 
bilir. 

2.1.9. Nehir Sularının Etkisi : 

Genellikle betona zararlı maddeleri içernıez

ler. Çok nadir olarak sülfatiı nehir sula rı vardır. 

2.1.10. Sülfatlı Suların Etkisi: 

Suda beton için en tehlikeli olan anyon sülfat
tır . Suda veya betonun temasta olduğu toprakta 
bulunan jibs, beton ve harç iç in çok tehlikelidir, 
çünki jibs suda çok kolay çözünür, çözünürlüğü !it· 
rede 2 gram gibi yüksek düzeydedir. 

Çimentonun en öneml i bileşenlerinden biri olan 
trikalsiyunı alüminat, kalsiyum sülfat ile reaksiyona 
girerek trikalsiyum sülfo alüminat meydana getirir. 
Beyaz renkte ve iğne krista!li olan bu tuza Cand· 
lot tuzu denir. Diğer bir adı da çimento basilidir. 

H20 
3 CaO Alp3.6 Hı0 + 3 CaS04 -+ 

Trikalsiyum alüminat 

3 CaO. Al 20 3.3 CaS04.31 Hp 

Condlot tuzu veya çimento 
basili 

Formülünden de anlaşılacağı gibi trikalsiyum sül
fo - alüminat yapısında 31 molekül billur suyu tu
tar. Bu sebepten bu tuzun meydana gelişi sırasın

da çok fazla hacim genleşmesi olur (% 227). Bu 
hacim poröz hale gelerek parçalanmasına neden 
olur. 

Beton karışını suyunda bulunan kalsiyum sül
fat genellikle çimento bileşi klerinin aşağı yukarı 

% 20 sini meydana getiren trikalsiyum alüminata 
kafi gelmez. Setonla temasta olan suda ise az mik
tarda sülfat iyonu olsa bile hele hareketli bir su 
ise çok daha ciddi zarariara uğratır. Bu nedenle 
durgun olan suyun sülfatı beton için zararlı olmak
la beraber çok uzun sürede korozyona uğrattığın· 
dan çimento bileşenle~ini çok az zarara uğratır . 

Sülfatlı sularla ısianan sonra kuruyan ve za
man içerisinde bu olayla devamlı karşı karşıya bu
lunan bir beton çok şiddeti' ! olarak korozyona uğ
rar. Böylece beton boşluklarının içi sülfatlı sularla 
dolar, su çekildiğinde boşluk Içindeki sülfatlı suyun 
suyu da uçunca betonun trikalsiyum alüminatını 

parçalayacak olan sülfat konsantre hale gelir. 
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Setonla temasta olan su ve toprağın içerdiği 

sülfat miktarına göre etki dereceleri aşağıda gö
rülmektedir. 

TABLO: 1 

Sülfat etki Toprakta % Suda mg/1 
derecesi sülfat sülfat 

Etkisiz 0-0,1 150 
Et kili 0,1-0,2 150-1000 
Çok etkili 0,2-0,5 1,000-2000 
Çok fazla etkili 0,5 den yukarı 2,000 den yukarı 

Sülfat koroıyonuna uğramış beton açık gri 
renkte ve elle parçalanabilecek şekilde dayanıksız
dır. 

Sülfürlerde aynen sülfatlar gibi sulu ortamda 
korozif etki gösterirler. Sülfürler hava oksijenini 
alarak kolaylıkla sülfata yükseltgenirler. 

2.1.11. Deniz Suyunun Etkisi: 

Deniz suyunur.ı beton üze~ine mekanik, fiziksel 
ve kimyasal olarak üç etkisi vardır. 

Mekanik Etki; Dalgaların beton üzerine gidip 
gelmesi sonucu meydana getirdiği sürtünme dola· 
yısıyla betonun aşınmasıdır. 

Fiziksel Etki; Beton deniz suyu ile temas ettiği 

zaman tuzlu suyu emer, su çekildiği zaman deniz 
suyu boşluklarda buharlaşarak kristaller meydana 
getirir. Denizin dalgalı olduğu günler ıslanma, dur
gun olduğu günler kuruma olayı devam ederken 
boşluklar içinde grimpant tuzları meydana gelir. 
Bu tuzlar bütün kimyasal koroıyonların şiddetlen

mesini sağlar. 

Kimyasal Etki; Deniz suyunda bulunan mağ· 

nezyum sülfat diffüzyon yoluyla beton içine girer. 
Deniz suyunda bulunan kalsiyum ve mağnezyum 
çabuk çökebilen bileşikler meydana getirirler. Böy· 
lece beton yüzeyinde ve porlar içinde katı bir ka· 
buk meydana gelir . Bu kabuk sağlam olursa betonu 
korur, ancak fiz'ksel ve mekaniksel etkilerle kolc.y
ca parçalanır, kuruma periyodunda bu kabuk tek· 
rar meydana gelir ve reaksiyon aralıksız devam 
eder. 

Diğer taraftan deniz suyunda bulunan kalsiyum 
sülfat da etkilidir. Ancak bu etki deniz suyunda 
çok fazla bulunan sodyum klorür yanında önemli 
değildir. Deniz suyu ile beton arasındaki reaksiyon
lar bir çok yan reaksiyonlar ile birlikte yürürler. 
hangi reaksiyonun ne dereceye kadar yürüyeceğl 

ortamın şartlarına bağlıdır. Deniz suyu özellikle 
poröz betonları kolaylıkla parçalar. 
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TEMAS SULARININ BETON'A ETKiNLiGi IÇIN 
SINIR DEGERLER : 

Görüldüğü g·ibi, sul a rın içerisindeki bazı et
kenler beton için zararlı olmaktadır . Beton ile t emas 
edecek olan doğal sularda beton'a etki yapan en 
önemli etkenler ve onların etkinlik dereceleri Tablo : 
2'de verilmiştir . Ancak bu da verilen etkinlikderece
leri yüksek sıcaklıkta yüksek basınçta , suyun hızlı 

akışı halinde ısianma kuruma, betonun mekan ik 
bir sürtünmeye maruz kalması gibi durumlarda daha 
da artabilir. Aksi olduğu zamanda azalır : 

Su içinde bulunan ve betona temas ederek 
dışarıdan etkileyen bütün bu kimyasal etkenler be
ton içerisine karına suyu olarak giren su için de 
geçerlidir. Ancak bunların miktarları temas suyun
dan farklıdır . 

Beton karma suyu olarak kullanılacak suyun 
genel olarak temiz, içerisinde silt, organik mad
deler, alkaliler, tuzlar ve diğer safsızlıklar olma
malıdır. Su .eğer askıda maddeler içeriyorsa bir sü
re dinlerıdirildikten sonra kullanılmalıdır. Karma 
suyunda turbidite 2 g/lt yi geçmemelidir. Gen:el 

prensip olarak içilebilen bir su, beton karma suyu 
olarak kullanılabilir. Ancak betonarme inşaatlarda 

çelik korozyonu söz konusu olduğundan aşırı kar· 
bondioksitli sular kullanılmamalıdır. Karma suyunda 
en önemli korozif etken sülfattır, suda genellikle 
mağnezyum sülfat halinde bulunur. Çimento pri· 
zini almadan önce çimentonun kireciyle birleşerek 

kalsiyum sülfat meydana getirir. Meydana gelen 
bu kalsiyum sülfat daha önce de görüldüğü şekil

de betonu parçalar. Ancak karışım suyu beton içine 
bir defa girmektedir, bu nedenle betonla temasta 
olan sudan daha fazla sülfat içerebilir. % 1 den az 
sülfat (S03 olarak) içeren sular karma suyu olarak 
kullanılabilir. % 0,5 den fazla sülfat! ı sular, dayanım · 

larda ortalama % 4, % 1 den fazla sülfat dayanım · 

larda % 1 O dan fazla düşüş göstermektedir. % 5 
Na Cl ihtiva eden sularla yapılan betonların daya· 
nımlarında % 30 gibi bir düşüş görülmektedir. Bu 

nedenle deniz suyunu karışım suyu olarak kullanır· 

ken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Az miktarda 

sülfat ve klorür ihtiva eden karbonatlı mineral su· 

ları ile yapılan betonlarda dayanım oranları % 80 e 

kadar düşmektedir. 

TABLO: 2 

incelenen 
etkenler 

pH değeri 

co2 (gLIJ ... 
mermer 
deneyi i le 

Amonyum 
NH+ (mg/ 1) 

Mağn.ezyum 

Mg+ + (mg/ 1) 

2.2. Betonu Etkileyen Zeminler : 

2.2.1. Sülfatlı Zeminler: 

Zayıf 

6,5-5,5 

15-30 

15-30 

100 - 300 

Yapıların oturduğu zeminlerde genel olarak tri
as, jüra v.e tersiyer oluşumlarında jibsli, anhidritli 
tabakalara rastlanır. Mağnezyum sülfat, sodyum 
sülfat gibi kolay eriyen sülfatlı tuz yatakları yakı-
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Etkinlik Derecesi 

Kuvvetli Çok kuvvetli 

5,5-4,5 4,5 den küçük 

30-60 60 dan büyük 

30-60 60 dan büyük 

300-1500 1500 den büyük 

.nında bulunabilirler. Özellikle jibsli arazilerde ze
min suları fazla miktarda kalsiyum sülfat içerir. 
Bu gibi yerlerde temel betonları ile temas eden 
sular temeli çürütür. Sülfat korozyonu olayı sulu 
ortamda olabildiğinden beton böyle bir arazide ku
ru olarak korunduğu sürece korozyon olayı mey· 

dana gelmez. Bu nedenle temel betonlarında .top-



rağın permeabilitesi beton korozyonu için önemli· 
dir. Sülfat ancak sulu ortamda betonla temas ettiği 

sürece korozyon olayı olacağından, toprak ve ze
min sularının beton'a temas etmemesi için gerekli 
önlemleri almak gerekir. 

Sülfatlı zeminierin etkinlik dereceleri Tablo : 1 
de verilmiştir. Buna göre 1 kg. zeminde 2000- 5000 
mg sülfat varsa o zemin betona çok etkin, 5000 
mg dan büyük ise çok kuwetli etkindir. 

2.2.2. Bataklık Zeminler : 

Bataklık zeminlerde daha ewel bahsedildiği 

gibi karbondioksit, sülfat ve mağnezyum vardır. 

ayrıca killi zeminde pirit ve markasit gibi demir 
sülfürleri de bulunabilir. Bunlar betonu parçalaya
bilirl-er. 

2.2.3. Dolgu Zeminler : 

Endüstri atıkları, çöpler ve cüruflardan oluşan 

dolgu zeminlerden sızan sular da betona etkili ola
bilirler. 

2.3. Setonu Etkileyen Gazlar : 

Yanma ile oluşan veya endüstri artığı gazlar 
serbest mineral asitleri, organik asitler, 802, H2S 
içerirler. Bu gazların yağmur ve karyağışı ile eriye
rek betonu etkileyeceği gözönünde tutulmalıdır. 

3. BETON KOROZYONUNA KARŞI ALlNACAK 
ÖNLEMLER: 

Setonu korozyona uğ_@tan en tehlikeli ve en 
çok rastlanılan etken sülfattır. Setonu sülfat etki
ş_inden kurtarmak için aşağıdaki önlemleri almak 
gerekmektedir. Diğer korozif etkenler için de bu 
öalemler geçerlidir. 
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1. Beton mümkün olduğu kadar sık.[ (kom
pakt) dökülmelidir SulÇimento ram-- ye.

- t~ince düşük omalıdır. 

2. _Beton döküm işlemi mümkünse tek bir iş 

kademesinde ve ara verilmeksizin tamam
lanmalıdır. 

3. Beton dökümünü izleyen sürede beton kü
rüne özellikle dikkat edilmelidir. 

4. Beton döküm kademelerini ayıran derzler 
geçirimsiz olmalıdır. Yalıtım - fuga şeri'tieri 
kullanılmalıdır, su seviyesinin değiştiği ke
simlerde böyle derzler yapılmalıdır. 

5. Çok kuwetli etken sınıfına giren sularla 
temasta olacak betonlar mutlaka özel yalı
İımla (fırça ile tatbik edilen bitüm esaslı 
_yaJıtkanJar v eya diğer yalıtkanfar)~O!:_Un
mafıdır. Bu yalıtkanlar beton yüzeyine iyi
c..e yapışmalı zamanla aşınmamalı, eçir
gen hale gelmemeli ve sıcaklık farkların

dan ve dondan etkilenmemelidir. Zemin 
_içinde kalan betonu korumak için kil veya 
kireç taşından oluşturulacak bir koruyucu 
tabaka kullanılabilir. Setonun pas payı asga
ri ölçülerin altına düşmemelidir. 

6. Beton yapımında kullanılacak çimento sül-
_fata dayanıklı çimento tipi olmalıdır. (C3A 
sı 3 den düşük ç·mentolar ve en az % 70 
cüruf içeren yüksek fırın cür.uf çimento
ları, sülfatJı cüruf çimentoları gibi) 

7. Deniz suyu ile temasta olan bir betonda 
yukarıdaki önlemlerin yanında mutlaka sül

- fatlı cüruf çimentosu (% 85 cüruflu çimen
to) kullanılmalı, ayrıca yüzeye bitümlü uy
gun bir kaplama yapılmalıdır. 
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AKARSULARDA SEViYE DEGiŞiMiNiN PRiZ GiRiŞ 
HlZLARlNA ETKiSi 

Yazanlar: Sıtkı DURSALI (*) 

Vedat BAŞAK (u) 

ÖZET 

Klasik sualma yapıları, minimum nehir seviyesinde maksimum proje debisini 
alacak şekilde boyutlandırılmakta ve giriş hızlarının 1 mj s veya daha küçük de
ğerlerde tutulmasına özen gösterilmektedir. Halbuki çoğunlukla 6-7 ay gibi uzun 
bir süreyi kapsayan sulama mevsiminde akarsu seviyesi biiyük değişimler gösterdi
ğinden, yüksek su seviyelerinde prizden istenen debinin alınabilmesi için priz kapağı 
kısmen kapatılarak ıslak kesit alanı küçültüldüğünden giriş hızları büyümektedir. 
Azalan kısmı kapak açıklıklarında giriş hızları hiperbalik bir artış göstermektedir. 

Giriş hızlarını kiiçültmek için sadece priz genişliğini artırmak veya çift düşey 
kapak kullanmak gibi çareler hiperbalik hız değişimi kuralını çok az etkilemekte
dir. 

Bu makalede, su alma mevsiminde rastlanabilecek yilksek su seviyelerinin priz 
giriş hızlarını hangi nıertebede arttırdığı inceleıımektedir. 

Hidroelektrik enerji üret·'mi veya sulama amaçları 

ile akarsulardan su almak üzere projelendirilen kla
sik su alma yapılarında genellikle minimum su se
viyesinde istenilen priz debisinin alınabilmesi için 
hesap yapılarak priz gözleri boyutlandırılmaktadır. 

Hidrolik bakımdan sakıncalı olmamak koşulu ile 
büyük giriş hızlarının kullanılması kapak boyutlarını 

küçülteceğinden ekonomik bir çözüm sağlar. Ancak 
memleketimiz akarsularının katı madde taşınımı 

yönünden karakteri büyük g'iriş hıziarına müsaade 
etmemekted ir. Bu nedenle giriş hızlarının genellikle 
1 m/ s nin altında tutulmasına özen gösterilmek 
tedir. 

Ancak su alma süres· içinde akarsu seviyesin
deki artışlar priz giriş hızlarını büyük ölçüde etki
lemektedir. Yüksek su seviyelerinde sabit priz deb i· 
sini çekebilmek için girişteki kapakların yeteri ka
dar kapatılmasının zorunlu olduğu aş'ikardır. Bu 
durumda kısmi kapak açıklığı ve kapak altı akımı 

yolu ile su alınmaktadır. Bu durum giriş hızlarını 

önemli miktarlarda arttırıcı bir etken olmasına kar

şın, hemen da'ma proje hesaplarında gözönüne 

alınmamaktadır. 

(") Dr. Y. Müh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı 

("") lnş . Y. Müh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dalres i 
Başkanlığı 
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Memleketimizdeki su alma yapılarının üzerinde 
inşa edildiği pek çok akarsu- örneğin Meriç, Kızılır
mak, Aras gibi - büyük ölçüde katı madde taşıdığı 

gibi sulama mevsimi içinde debilerinde büyük de
ğişim göstermektedir. Debi artışının sonucu yükse
len nehir seviyesi, prizden sabit debi çekilmesi ne
deniyle, giriş hızlarını arttırarak normal şartlardeı 

içeriye girmesi söz konusu olmayan katı madde
lerin de kanallara kadar ulaşmasına neden olmak
tadır. Giriş hızlarındaki bu artış nehir seviyesine 
bağlı olarak küçümsenemiyecek mertebelere ulaş

maktadır. 

iyi etüt edilmiş bir prizden beslenen kanallar
daki siltlenmenin nedeni, prizden girmesi önlene
meyen asılı maddelerin kanallarda düşük hızların 

meydana geldiği bölgelerde çökelmesi olarak açık
lanabilir. Bu takdirde çökelen malzeme genellikle 
çok küçük çaplardan oluşur. Ancak sulama kanali n· 
rının çoğunda asılı halde taşınması mümkün olma
yan çökelti malzemesine rastlanmaktadır. Yazar
ların görüşü , özellikle ince kum boyutnudaki kum
lanmaların, yüksek su seviyelerinde artan giriş 

hızlarının kısa sürelerde içeriye büyük miktarda 
katı madde çekmesi sonucu meydana geldiği şek

lindedir. 

Aşağıda, uygulamadan alınan bir proje üzerinde 

yükselen nehir seviyelerinde, giriş hızlarının artış 

mertebesi hakkında bir .inceleme örneği verilmek

tedir. 



Muhtelif çözüm olanaklarında giriş hızlarının 

ne şekilde deği ştiği ayrıca gösterilmiştir. 

1. Dalgıç Dalgıç Perdeli ve Sürgülü Kapaklı 

Prizde Giriş Hızlarının Kapak Açıklığına Bağlı 
Olarak Değişimi : 

Normal (veya minimum) su seviyesinde B priz 
geniş liğinde n H su derinliğ i ve U

0 
giriş hızı ile O 

priz debisi a lınmaktadır (Şekil : 1). Bu durumda : 

Y.S.S 
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(4)bağıntısı ve bunun sonucu olaıi Şekil : 2 
den görüldüğü gibi kapağın % 50 kapatılmasını ge
rektiren bir su seviyesi, projede ön görülen giriş 

hızını iki katına , % 75 kapatılmasını gerektiren su 
seviyesi ise giriş hızını 4 katına çıkarmaktadır. 

2. Uygulamadan Alınan Bir Proje Üzerinde 
Priz Giriş Hızlarının incelenmesi : 

Gereken karakteristik değerleri aşağıda veri
len bu projede, kabartma yapısı olmaksızın nehir-

H 

w 
B 

////7//7//7///////////// 

Şekil : 1 - Şematik priz kesiti ve kapak 

(1) 

bağıntısı geçerlidir. Priz debisi ve genişl i ği sabit 
olduğundan : 

o 
-=U H= Sabit B o 

(2) 

veya yüksek su sev iyesinde sabit O debisini almak 
ıçın kapağın W açıklığı yeterli olacağından, giriş 

hızı U i le gösterilirse. 

UX W= U0 H= Sabit (3) 

olur. Görüldüğü gibi sabit değer prizden alınan bi
rim boy debisine eşitir. Diğer taraftan (3) bağın

tısından : 

w u 
-x-· =1 

H U
0 

(4) 

w u 
yazılabillr. Bu bağıntı - ile - ın hiperbalik ola-

H U
0 

rak değiştiğini gösterir. (4) bağıntısı aşağıdaki şe
kilde grafik olarak gösterilmiştir . 

den bir galeri ile su alınmaktadır. Nehirdeki mını
mum su kotu 3.95 olup suyun sulama mevsimi 
içinde 7.00 m ye kadar yükseleceği öngörülmüştür . 

Şekil : 2 - Değişken su seviyelerinde sabit priz 
debisi alınırken kapak açıklığına bağlı 
olarak giriş hızının değişimi 

9 
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B= 2.10m lik 3 priz gözü mevcuttur. O priz=12.542 
m3fs ve bu debinin alınması halinde prizde su yük
sekliği H= 1.40 m dir. 

2.1. Prizin Minimum Nehir Seviyesinde Çalış

tırılması Hali (Şekil : 3) : 

2 
0= - C1 V 2 g Bh312+ C2 BH V 2 g hl/2 (5) 

3 

H= 1.40 m 

Pr iz kesi!i 

3 .95 

h 

t.70 H 

l'· 

C2= ü.65 0 = 12.542 m3/s 

B=3 X 2.10m 

(5) formülünden 0= 12.606 m3/ s için h=0.20 m 
bulunur. Bu takdirde priz g·iriş hızı 

12.606 
------= 1.43 m/s 

3X 2.10X 1.40 

2.2. Prizin Yüksek Su Seviyelerinde Çalıştırıl· 

ması Hali (Şekil : 4) : 

0 = CAII 2gh (6) 

0.20 
3 75 

V 

Şekil : 3 - Minimum nehir seviyesinde prlzden su alınması 

Y.S.S 

r 
H 

~~~~~~~ 

Şekil : 4 - Yüksek su seviyelerinde prizden su alınması 
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a) Y.S.S. = 4.30 m için: 

iı =4 . 30 - 3.75= 0 .55 m 
A = 3X 2.10X W 
C= 0.60 

w o 
C v' 2gh B 

w 12.542 

0.60 X 4.43 X 0 .55 ı /2 X 3 X 2.1 O 

W = 1.01 m bulunur. 

o 12.542 
U= -- = = 1.97 m/ s 

B W 3X 2.10 X 1.01 

b) Y.S.S. = 6.00 m için: 
lı = 6 .00-3 .75 = 2.25 nı 

(6 a) formülünde h= 2.25 konularak 

(6 a) 
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W = 0.50 m bulunur. 

12.542 
U=------

3X 2.10 X 0.50 
3.98 m/ s 

Yukarıda ki hesap sonuçlarından görüldüğü gibi 
normal priz debisi olan 0 = 12.542 m3/s nin alına· 

bilmesi için ııehirde su katunun 3.95 olması gere· 
kir. Bu durumda projede ön görülen U

0
= 1.43 m/ s 

li k giriş hızı ile su alınmaktadır. Nehirde su sevi· 
yesi 3.95'e nazaran 0.35 m yükselirse (4.30 kotu), 
priz giriş hı z ı , kapak altı akımı nedeniyle U= 1.97 
m/ s ve 2.05 m yükselirse (6.00 kotu), U= 3.98 m/ s 
değeri ne ulaşmaktadır. Ayni şekilde nehirde su ko· 
tu 7.00 •iken su alınıyorsa U= 4.79 m/s olur. 

Yukarıda muhtelif nehir seviyeleri için bulunan 
priz giriş hı.zları, kapak açıklıkları gözönünde tutu· 
larak (4) formülüne göre aşağıdaki gibi değerlendi 
rilebilir. 

TABLO: 1 

N ehir 
min. seviyeye w göre yükselme 

seviyesi m m 

3.95 o 1.40 
4.30 0.35 1.01 
6.00 2.05 0.50 
7.00 3.05 0.42 
8.00 4.05 0.37 

99.00 5.05 0.33 
10.00 6.05 0.30 

D i ğe r taraftan yüksek su seviyelerinde normal 
priz debisinden daha az su a lınması gerekiyorsa 
h büyüyeceğinden giriş h ı zl a rı daha büyük değerler 
alır . Kısmi kapak açıklıklarında oluşan büyük giriş 

hızları priz önündeki sürüntü maddelerinin asılı ha· 
le geçmesine ve prizden emilerek iletim galerisine 
girmesine neden olur. 

Bu bakımdan özellikle yüksek su seviyelerinde 
su alınırken priz eşik katunun da yüksek tutulması 
gerektiği sonucuna varılmaktad ır . Ancak yüksek 
eşik kotu normal su seviyesinde priz genişliğinin 

çok fazla arttınlmasına veya su· alınamamasma ne· 
den olacağından , kotu deği ştiril ebilen bir eşikten 

yararlanmak uygun olaca ktır. Böyle bir eş i k ise çift 
düşey kapak kullanmak suretiyle gerçekleştirilebilir . 
Yüksek su seviyelerinde kapa lı tutulan alt kapak, 
bu gibi nehir seviyelerinde yüksek kotlu sabit bir 
eşik gibi çalışacaktır. Böylece büyük giriş hızları· 

nın etkisinde priz önünde asılı hale geçen sürüntü 
maddeleri ancak priz eşik katuna kadar yükseldik· 
leri takdirde içeriye girebi leceklerdir. 

u w u 
li% -

m/ s u o 

1.43 100 1.00 
1.97 72 1.38 
3.98 36 2.79 
4.79 30 3.35 
5.38 26 3.76 
6.03 24 4.22 ' 
6.64 21 4.64 

3. 0.60 m Eşikli Prizde Çift Düşey Kapak Hali : 

Madde 2'de incelenen örnekte sabit eşik yük· 
sek liği 0.60 m'ye çıkarılacak , priz genişliği 3X 4.00 
= 12 m a lınacak ve 4.00 x 1.1 O m2 lik çift düşey ka· 
pak kull a nılaca ktır (3 göz için 6 adet 4.00 X 1.10 m2 

lik kapak) . Böylece normal su seviyesinde de giriş 

hızı bir miktar küçülmüş olacaktır . 

3.1. Prizin Normal Çalışması Hali (Şekil: 5) : 

C1 = 0.75 

C2 = 0.65 

B = 3X 4.00 m alınarak ve (5) formülü kullanı· 

larak hesap yapılırsa 

H= 3.75 - 2.85 = 0.90 m alınarak 

iı = 0 . 13 m bulunur. Yani nehirde 3.75 + 0:13= 
3.88 seviyesi mevcutken 0.13 m yük kaybı ile gale· 
riye 0 = 12.573 m3jsn . alınabilir. Bu durumda alt 
kapak (veya kapakları tam açıktır. 
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Şekil : 5 - Çift düşey kapaklı prizde mınımum 

nehir seviyesinden su alınması 

Nehirde 3.88 Katundan Priz Debisi Alınırken Priz 
Giriş Hızı: 

12.542 
U=-----=1.16 m/ s olu r . 

12.00 X 0.90 

2.1 . de normal şartlarda çalışması incelenen 
projeye göre, bu çözümün yine normal şartlarda 

sağladığı fayda, 

- 0.10 m yerine 0.6·0 m pri z eşi ği (veya eş i k 

katunun 2.35 ten 2.85 'e yükseltilmesi) 

- Priz giriş hızının 1.43 m/ s den 1.16 nı /s ye 
düşürülmesidir . 

3.2. Alt Kapak Kapalı iken Priz Debisini Ala· 
bilmek Için Nehirde Gerekli Su Kotunun He· 
sabı (Şekil : 6) : 

Bu durumda priz girişi kalın kenarlı bir savak 
gibi çalışır ve eşik yüksekliği 3.95 - 2.25 = 1.70 m 
olur. 

H o4Q- « 

l. 
2.85 

Şekil : 6 - Çift düşey kapaklı prizde alt kapak 
kapalı iken su alınması 

12 

0 = CLH3/ 2 

O=Kalın kenarlı savağın debisi 

L=Savak boyu 

(7) 

C = Sava k katsayısı (Bak. King Sa h. 5- 5 ve 5- 12) 

L=1 2.00 m, 8 = 0.60 ve H= D.75 m için C=1 .695 

0 = 13.21 mJ/s bulunur. 

(8) 

0=12.542 m3 / s için Dc,= 0.48 m bulunur. 

H=0.725 m için yaklaşık olarak 

0 = 12.556 m3/ s geçer (C = 1.695 kabul edilmiş

tir.) 

Bu sonuçlara göre, alt kapak kapalı iken priz 
debisini alabilmek için nehir de gerekli su kotu : 

S.K. = 3.75+H = 3.95 + 0.725 = 4.68 m 
Priz giriş hızı 

o 12.542 
U=--= - ---

L Dcr 12.00 X 0.48 
2.18 m/ s 

bulunmaktadır. 

2.2. de incelenen tek kapak halinde 4.68 nehir 
su katundan 0 = 12.542 m3/ s kapak altı akımı ile 
alınırsa: 

Kapak altı açıkl ığ ı : W=0.75 nı 

Prize giriş hızı U = 2.56 m/ s 

olmaktadır. Ancak tek kapak halinde 0.10 m eşik 

yüksekliği, çift kapak halinde ise 1.70 nı eşik yük
sekliğinden yararlanılmaktadır. 

3.3. Alt Kapak Kapalı, Üst Kapak Kısmen Kapalı 
Halde Priz Debisinin Alınması (Şekil : 7) : 

Sulama mevsiminde nehir seviyesinin 4.68 m ko
tu üstüne yükselmesi halinde üst kapağın da kısmen 
kapatılarak su alınması gerekir. 

(9) 

2 
C=- C

0 
V 2g , C0 = 0.60 (Lencastre Sah. 153) 

3 

C=1.77 

H= S.K.- 3.95 

H- X=Kapak açıklığı 

S.K= 6.{)0 için (9) formülünden 

H= 2.05m 



H 

1.70 2.85 
v 

1.40 
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3.75 

Q .... 

Şekil : 7 - Çift düşey kapaklı prlzde alt kapak kapalı, üst kapak kısmen 
açık olarak su alınması 

C= 1.77 

L=12.00 m 

0=12.542 m3/s değerleri yerine konularak: 

[ 
12.542 ] 

213 

X= 2.05312 - =1.77m 
1.77 X 12.00 

ve W=H-X=0.28 m bulunur. 

Priz Giriş Hızı : 

o u 
L (H-X) 

3.67 m/ s olur. 

Daha yüksek su seviyelerindeki kapak açıklıkları 
ve hızlar hesaplanarak mukayese imkanı sağlamak 

için Tablo : 2'de verilmiştir . Bu hal için giriş hız· 
ları çok küçülmemekle beraber tek kapak halinde 
eşik yüksekliğinin 0.1 O m ve bu halde ise 1.70 m ol· 
duğu unutulmamalıdır. Bu durum içeriye girebilecek 
katı madde miktarını azaltacağı gibi tane çapını da 
küçültecektir. 

3.4. Nehir Su Katunun 3.88 ile 4.68 Arasında 

Olması Hall: 

Bu takdirde 0=12.542 mJ/ s yi kapak altı akımı 
ile almak zorunluğu vardır. Kapak altı açıklığı W, 2.2. 
deki gibi ve (6 a) formülü yardımı ile hesaplanır. 

Örnek olarak S.K.=4.30 halini inceleyelim (Bak Şe· 
kil: 4 ve 5) : 

h=4.30-3.75=0.55 m 

A=12.00XW 

C=0.60 

W=0.53 m alınarak: 

U=1.97 m/s bulunur. 

Görüldüğü gibi gırış hızı 2.2'de 4.30 nehir kotu 
için bulunan değerin aynıdır. 

Bu çözümde kullanılan 0.60 m yüksekliğindeki 

eşik, nehir su katunun minumum değerin altına düş· 
mesi· halinde istenilen priz debisinin alınmasına im· 
kan vermez. Bu nedenle, sürüntü maddelerinin alçak 
su seviyelerinde içeriye girmesi bakımından uygun 
olmamakla beraber, 0.10 m lik eşik kotunda da çift 
kapak hal·inin incelenmesinde yarar vardır. 

4. 0.10 m Eşikli Prizde Çift Düşey Kapak Hali: 

Bu halde priz, açıklıkları 4.00 X 0.80 m olmak üze
re 3 göz olarak tertiplenmiştir. Yani kapak boyutları 
4.00 X 1.00m alınmıştır (Şekil: 8). 

4.1. Prizin Normal Çalışması Hali (Şekil: 8) : 

(5) formülünde H = 3.75 - 2.35 - 0.20 veya 
H= 1.20 m alınarak, diğer veriler ayni kalmak şartı 

ile hesap yapılırsa : 

12.542=26.58 h3/2+41.465 hl /2 

13 
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3.75 

:!t-

--•~- Q = 12.542 m3/s 

Şekil : 8 - Çift düşey kapaklı prizde mlnimu mnehir seviyesinden su alınması 
(alçak eşik hali) 

h=0.08 m bulunur. 

yani nehirde 3.75 + 0.08=3.83 m kotundan, her iki 
kapak da eıçılarak istenilen debi çekilebilir. 

Bu durumda: 

12.542 
U=-----

12.00 X 1.20 
0.87 m/ s olur. 

4.2. Alt Kapak Kapalı iken Priz Debisini Ala
bilmek Iiçin Nehirde Gerekli Su Katunun He
sabı : 

Hesaplarda (5) formülü kullanılacak, kalın ke
narlı eşiğin akımsal şekilli olmaması nedeniyle 
Cı=C2 =0.60 alınacaktır. Batık akımın orifis akımı 

bölümünde orifis alanı 

A=12.00 (3.75 - 3.35) olacağından (5) forın ü· 

lünde bilinen değerler yerine konularak : 

0=21.264 hJ/2 + 12.7584 V h 

bulunur ve 0=12.546 m3js için h= 0.37 m hesap
lanır. Şu halde priz debisini alt kapak kapalı iken 
alabilmek için nehirde S.K.=3.75 + 0.37 = 4.12 olma
lıdır. Bu durumda : 

12.542 
U= 1.36 m/ s 

12.00 (4 .12-3.35) 

olur. Nehirde su seviyesi 4.12 nin üstüne çıkarsa 

priz debisinden fazla su alınmaması için üst ka
pağın bir miktar aşağı indirilmesi gerekir. 4.12 den 

14 

büyük nehir seviyelerinde priz de kısmen batmış 

orifis akımı meydana gelir. 

4.3. Alt Kapak Tamamen, Üst Kapak Kısmen 
Kapalı Halde Priz Debisinin Alınması (Şekil : 9): 

Su ketunun 4.12'den büyük olduğu haller kısmen batık 
orifis akımı formülü ile incelenecektir (Bak. Şe

kil : 9) . 

2 - -
0=3cı B V 2fi ( h23f2- h ı3/2) + C

2 
B (h

3
- h2) V2gh

2 

a) S.K.=4.30 m 

h3 =4.30 - 3.35 = 0.95 m 

h2 =4.30-3.75 = 0.55 m 

(10) 

Cı ve C2 değerleri kesin olarak bilinmemekle 
beraber C ı = C2 = 0.60 alınabilir (Lencastre, sa h. 
155). 8 = 12.00 m olduğundan (1 O) formülü aşağıda

ki şekle dönüşür : 

0=21.264 (h23/2 - h ı 312 ) + 31 .896 (h3 - h2) V h2 

(10 al 

h3 ve h2 değerleri yerine konularak : 

0=21 .264 (0 .408- hı 3/2 ) +9.462 (10 b) 

(10 bl den h ı =0 .41 için 0=12.555 nı3/s 

bulunur. Bu durumda : 
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Şekil : 9 - Çift kapak prizde alt kapak kapalı, üst kapak kısmen açık olarak 
suu alınması (alçak eşik hali) 

Q . 12.555 
u 

B (h3-h 1) 12.00 (0.95-0.41) 

U=1.94m/s olur. 

bl S.K.=6.00 m 

Şekil : 4'deki gibi batmış orifis akımı meydana 
gel'ir ve (6) formülü kullanılır: 

O=CA v 2gh 

C=0.60 

A=12.00XW 

h=6.00-3.75=2.25 

12.542 
W=-----------

0.60 X 4.43 X 2.251 /2 X 12.00 

Bu duruma göre : 

12.542 
U=-----

0.26 X 12.00 
4.02 m/ s olur. 

(6) 

0.26 m 

daha yüksek su seviyeleri için hesaplanan hız ve 
kapak açıklıkları Tablo : 2'de verilmiştir. 

S. •Incelenen Prizlerin Giriş Hızı ve Eşik Kotu 
Yönünden Karşılaştırılması : 

5.1 Bu çalışmada 0.10 m eşikli 6.30 m genişli

ğinde düşey tek kapaklı bir priz ile 0.1 O ve 0.60 m 
eşikli 12.00 m genişliğinde çift düşey kapaklı iki 

prizin yüksek su seviyelerinde su alması hali ince
lenmiştir. Her üç prizde de su katları, kapak açıklık
ları, eşik yüksekl ikleri ve giriş hızları Tablo: 2'de 
verilmiştir. Bu tabloya göre su kotuna bağlı olarak 
giriş hızlarının değişimi her üç priz için Şekil : 10 da 
gösterilmiştir . 

5.2. Tek düşey kapaklı klasik priz tipi ile diğer 
iki prizin batık olarak çalışması halinde giriş hızla

rının, yükselen su seviyeleri karşısında hiperbalik 
olarak arttığı görülmektedir. 

5.3. 0.10 m sabit eşi ki i prizde, priz genişliği

nin farklı olmasına rağmen, batık çalışma halinde 
giriş hızları yükselen su seviyelerine karşı aynı 

artışı göstermektedir. Çift kapak olması hali, alt 
kapak kapalı olarak su alınabilen nehir seviyelerinde 
priz eşik katunun alt kapak yüksekliği kadar arttırıl

masını mümkün kılmaktadır. 

5.4. Eşik kotu 0.60 m ve priz genişliği 12.00 m 
olması halinde priz batık olarak çalıştırılırken giriş 

hızları yine hiperbalik olarak artmakta, ancak diğer 
iki hale m.zaran giriş hızları 0.25 - 0.30 m/s ka
dar azalmaktadır. Buna mukabil yüksek sularda 
eşik yüksekliği 0.60 + 1.10=1.70 m olmaktadır. 

5.5 Çift kapaklı çözümlerde alt kapak üzerinde 
su alınabilen hallerde eşik kotunun alt kapak yük
sekliği kadar arttırılmış olması içeriye girecek katı 

maddelerin miktarını azaltacağı gibi, bu maddele
rin çapları da küçülecektir. Ancak bu çözüm de 
problemi köklü bir şekilde halletmemektedir. 

15 
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TABLO: 2 

b = 3 X 2.10 = 6.30 m b=3 X 4=12.00 m b = 3 X 4= 12.00 m 

Su kotu 0.10 m eşik, tek kapak 0.60 m eşik, çift kapak 0.10 m eşik, çift kapak 

(m) p w u p w u p 

ı w u 
(m) (m) (m/ sn) (m) (m) (m/ sn) (ın) (m) (m/ sn) 

3.83 - - - - - - 0.10 - 0.87 
3.88 - - - 0.60 0.90 1.16 - - -
3.95 0.10 1.40 1.43 - - - - - -
4.12 - - - - - - 1.10 0.77 1.36 
4.30 0.10 1.01 1.97 0.60 0.53 1.97 1.10 0.54 1.94 
4.68 0.10 0.78 2.56 1.70 0.48 2.18 - - -
6.00 0.10 0.50 3.98 1.70 0.299 3.67 1.10 0.26 4.02 
7.00 0.10 0.42 4.79 1.70 0.23 4.54 1.10 0.22 4.78 
8.00 0.10 0.36 5.48 1.70 0.20 5.23 1.10 0.19 5.48 
9.00 0.10 0.33 6.09 1.70 0.18 5.93 1.1 o 0.17 6.09 

10.00 0.10 0.30 6.64 1.70 0.16 6.51 1.10 0.16 6.64 

P= Eşik yüksekliği W = Kapak açıklığı U= Priz giriş hızı 

S. K 

1000 

9.00 

aoo 

700 

6.00 

5.00 

4.00 

3.00 
0.50 100 2.00 3.00 4.00 

o O. ı o Esıklı tek kapak b= 6 30 

• O ıo Eşık lı çıft kapak b =12 00 
<> 0 .60 Eşikıı çıft kapak b=t2 00 

5.00 6.00 u 

Şekil: 10 - Tablo: 2'deki değerlere göre nehir su katuna bağlı olarak 
priz giriş hızının değişimi 

SONUÇ: 

Proje hesaplarında minumum nehir seviyesi 
için uygun bir giriş hızı seçilmesi , katı maddelerin 
içeriye girmemesi için yeterli bir çözüm değildir. 

Nehirde su seviyesi yükseldikçe priz giriş hız

larıda önemli· miktarda artmaktadır. 

16 

Yukarıda incelenen her üç prizin de bu yönden 
probleme kesin bir çözüm getirmediği görülmek
tedir. 

Diğer taraftan nehirde su seviyesinin yüksel
mesi katı madde hareketini de arttırmaktadır . Bu 
itibarla giriş hızlarının yüksek nehir seviyelerinde 
de projede ön görülen mertebede tutulmasını sağ

layacak bir priz tipinin geliştirilmesi zorunludur. 



ASENKRON MOTORLARDA 
VOL ALMADAKi ENERJi KAYIPLARININ iNCELENMESi 

Yazan: 

M. Tahir GÖKALP • 

Ö Z E T 

Küçük güçlü asenkron motorların eylemsizlik (at alet) momenti de küçük ol
duğu için yol alm a süresi kısadır. Gücü MW'larla ifade edilen yüksek güçlü asenk
ron motorlarda durum bunun aksine olup, uzayan yol alma süresi içerisinde m ey
dana gelen enerji kayıpları önem senecek düzeye erişir. Bu çalışmada, söz konusu 
edilen kayıpların hangi koşullarla azaltılabileceği (yaklaşık bir hesapla) araş tırıl

mıştır. 

KONU: 

Bir asenkron motor yol alma ba kımından o şe
kilde şartlandırılabilir ki· yol alma momenti büyük, 
yol verici direnç kademeleri az , yahut da bunun 
aksine biçimde alınab"lir. 

Yol alma süresi içinde meydana gelebilecek 
enerj i kayıplarının hangi halde diğe rinden daha az 
veya çok olacağı bu çalışmada incelenmi ştir . 

Ad ı geçen enerji kayıpları sadece rotor dev
resindeki (sargı di re ne; + yol verici direnç) toplanı 

dirençlerde oluşan güç kaybından doğan enerjidir. 

FIZIKSEL FORMÜLLER: 

Yol alma esnasında rotorda toplam bir R di
renci· vardır. Bu dirence bir SK kritik kayması teka
bül eder, aralarındaki bağ ıntı R= SK. X2 dir. 

Bu anda motorun verdiği moment M mildeki 
yi..ık momenti ise My dir. Motorun dönüş hızına te· 
kabül eden açısal hız w olup yine bu and..ı motor 
M- My farkının etkisiyle hızlanmaktadır. 

Rotorun toplam atalet moment i J ise hareke
t in mekanik denklemi ; 

d w 
J.- = M - My olarak yazılabili r. 

dt 

Momentler devir sayısının (daha başka şekl i y

le: kaymanın) fonksiyonu olduğundan dolayı, dt 
süresi içindeki hızlanma miktarı olan bu dw kayma 
cinsinden yazılabilir . 

(') 'Elektrik Yük. Müh . DSI Tekn ik Müşavir 

- dw= wı ds veya dw= -w1 • ds 

Yükleyici olarak santrifuj bir pompa alınmış-tır . 

Çünki araştırmanın hedefi Bedir. Pompa istasyonu 
ünitelerindeki yol alma kayıp enerjisini araştırmak

tır . 

Pompa yatak ve salmastrasındaki sürtünmeler 
sebebiyle başlangıçta belirli bir yük momenti verir. 
Hidrolik etkilerden gelen moment ise devir sayısı
nın karesi ile orantılıdır. Pompanın senkron devir 
sayısında motoru nominal mor.ıentle yüklediğini 

göZ! önüne alarak aşağıdaki bağıntıları yazabiliriz. 

My= M0 + k. n2 n= n1 (1 - S) 

My= M0 + k. n1
2 (1 - S)2 n= n1 +My= Mn 

My= M0 + (Mn- Mo) (1-S)2 

Asenkron motorun momentini kayma cinsinden 
yazalım . 

M 2 

M 

m=----
S sk - + -
sk s 

oranını kullanalım. 

17 
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Momenti bu şekilde kullanırsak ileride enteg
rali çok uzun ve zaman al ı c ı hesaplar çıkacaktır . 

Bunun yerine, çok zaman başka hesaplarda da kul
l a nıl an yaklaşık bi r moment- kayma formülünden 
yararlanmaya çalışalım . 

Önce hesaplarımııda yararlan ılacak olan 

s 
m = - formülünün hata mertebesin i bir örnekle 

sk 
hesaplıyalım. 

Sk= 6,6 S.= 1 iken 

m=----

m= 0,148 
s 

m = - -+ m = 0,151 
sk 

bulunmuştur. Fark 0,003 olup ihmal edebiliriz. Aynı 
karşılaştırmayı S= 0,052 için yapalım. 

m= ------ --+ m= 0,0781 
0.52 6,6 
--+--

6,6 0.52 

0.52 
m = ----+ m= 0,0787 

6,6 

Fark 0,0006 olup çok rahatlıkla ihmal edilebilir. 

işte 

s 
bu yaklaşıklıktan dolayı hesaplarda 

m= - alınacaktır. Ancak bunun sonucu olarak 
sk 

ilerideki hesaplarda fiziksel anlamı olmıyan bir 
terinıle karşılaşacak ve bu terimi gözönüne alma
mak zorunda kalacağız . 

Şimdiye kadar bulunan bağıntıları kullanarak 

ds . "'ı . J 
dt=---- - yazabiliriz. 

M
0
+ (Mn- Mo) (S - 1) 2- M 

dt süresi içerisindeki enerji kaybı 

dE = V cu . dt dir. 

Bakır kaybının 

Vcu= M.wı.S 

olduğunu biliyoruz. Verine kanarak 

dE = ___ M. w_ı~_:}· "'ı· ds _ 
M

0
+ (Mn- Mo) (S -1)2- M 

s 
M = 2 Mmax - yazıp 2 Mmax larl a kısaltmada 

sk 

Mo Mn-Mo 
- - ={3 =a 
2 Mmax 2 Mmax 

M 
---=m 
2 Mmax 

notasyonla rını kullanırsak, 
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S2 
- .ds 
sk 

dE = J. wı 2 -c:-::--"-.. --:---
IX (S-1 )2+{3-· rrı 

J. w/ 
dE= - --- . 

IX sk 
S2.ds 

{3 s 
(S - 1)2+-- --

IX f3. sk 

Bu ifadeyi şu üç hal için incel iyelim. 

1) IX= O /3 =0 

Bu örnek asenkron motorun tamamen boşta 

(sürtünme v.s. olmaksızın) yol almasına tekabül 

eder. 

S2 . ds 
dE = J. w1

2 ---- = - J. w/- S. ds 
s 

- Sk . -
Sk 

Dikkat edersek bu ifadede Sk görülrrıemektedir . 

Her bir kademenin S2 kayması bundan sonrakinin 

S ı kayması dernek olduğunu, ayrıca yol alma baş

langıcıda Sı= 1 ve sonunda da S= Sn olduğunu göz 

önüne alırsak 

J."' 2 
E= __ ı_ (1 2- Sn2) buluruz. 

2 

Sn=% 1,5 olup Sn2 1 in yanında ihmal edilebilir. 

J.w/ 
E=-- bulunur. Demekki enerji kaybı, kinetik 

2 

enerji kadardır ve kayıptan ibarettir. 

2) 1X= O f3 ,e O halini inceliyelim. Motorun 

tamamen sabit yük altında olması halidir. 

S2 . ds 
dE = - J. wı 2 ---

S- ,B . Sk 



E=J.w} [ 

sı-!3 · sk] 
s2- f3 . s k 

Bu enerji kaybı sadece bir direnç kadernesi 

içindir. 

Her bir direnç kademesine ait Sk lar ve yol al
ma karakteristiklerinden S1 ile S2 ler yerine kana
rak bulunan E ler toplanmak suretiyle ; yol alma 
süresince kaybolan enerji bulunur. 

Esas konumuzun dışında olduğ uiçin bu basit 

hesap burada yapılmamıştır. 

3) a :;6 O {3~0 halidir . 

S2. ds 

s f3 
(S - j)L--+-

a. Sk a 

paydayı daha açık yazalım . 

S2 .ds 

S2- ( 2+ -
1
- ) S+~+1 

W· Sk a 

paya( 2+ -
1
- ) S- ~ - 1 eklenip çıkarılır. 

a.Sk a 

Kroşe içerisindeki kesiri, paydası birinci dere
ceden iki adet basit kesir toplamı olarak yazabil iriz. 
Paydanın kökleri Gı ve G2 ise 

Son özdeşikteki ara işlemler yapılarak ; 

A 

bulunur. Gı ve G2 !erin hesabı zaten zor değ ildir. 
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G 2 
ı 

L. -)>-- Diskriminaııt olarak 

2+_
1
_ +. 1( 2+ -

1
- ) 2_ 4 (~ +1) 

a . s k V a . sk a 
Gı= ------~--~~---2--~~--~----~ 

2+ _ 1_ + ' 1( 2+ _ 1_ ) 2_4 (~ +1) 
a. Sk \( a.Sk a 

2 

~2_=- G2 ı 
S ı -G2 

Burada görülen E ler her bir direnç kademesine 
tekabül eden s k vasıtasiyle hesaplanıp toplanacak
tır. 

Hesaplara esas olarak şu hususu hatıriatmakta 
yarar vardır. 

Mmax =5.3 Mn 

M0 ::::::0,30 Mn 

M0 0,3 Mn 
/3 = = 

2 M max 10,6 Mn 
1 /3=0,0283 

a = ~n-~ = Mn (1-0,0283) 1 a= 0,066 
2 Mmax 2 Mmax 

Çizilen yol alma grafiğinden bulunan her bir s k 
için bu değerler yardımiyle Gl' G2, A, B ve O ka
demedeki enerji kayıpları hesaplanmıştır. 

Çizilen yol alma grafiğine göre yapılan hesap
larda G2=S2 olduğu görülmüştür. Teorik yöndende 
böyle olduğunu araştıralım. 

1-jer hangi bir yol alma doğrusunun pompa mo
menti ve motordan istenen yol alma momenti sı 

nırı eğrileriyle kesişme noktası için aşağıdaki ba
ğıntıyı yazabiliriz. 

MP Pompanın momenti 

l'vlm Motorun momenti olmak üzere 

MP Mm S2 - = - MP= - Mm 
S2 Sı Sı 

MP= M0 + (Mn-Mol (S2-1l 2 

s 
M = 2 M _ı yerine konursa m max sk 

19 
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M Cir9mJ 1 ol KOSULLARINA GÖRE YOLVERME iŞLEMi 

ı, 1 1 
lı. 1 

'1' 
' ' 

/ 

zs --------1'1p 

~----------------~--------------------~--~~--------~3 
~3 0,4 O . .S CH 0.1 0.8 0.' 0,1 o. ı 

Şekli: 

(b) K0SULLARINA GÖRE YOLVERME ISLEMi 
f50 

11>0 

15 

15 
(VIp 

~· Ol OJ O.J Ol o ı o• o• s 

Şekil: 2 

20 



Sı f3 
(S2 - 1) L --+-==O bulunur. 

a. sk a 

Sl- (2 + -
1
- ) S2 + 1+ _!!_== O 

a.Sk a 

Sı'== 2 + ~+V ( 2 + a. 1Sk ) L 4( 1+ +) ==G ı 
2 

2 + -
1
- + . 1( 2+ -

1 
- ) 2_4 ( 1+ _!!____ ) 

, a. sk V a. sk a 
Sı == ==Gı 

2 

G1 > 1 olduğu için S2 ' == G1 olarak enerji kaybı 

Ifadeler'inde kullanılamaz . Çünki S2> 1 olmas ı mo
torun ters dönmesi anlamındadı r. 

Sı' == G2 olarak enerji kaybı ifadelerinde kulla
nılması fiziksel yönden anlamsızdır. Çünki S2 == O 

e+o 
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olup Lim e2• Log e ifadesinin incelediğimiz olayda 
e+ O 
yeri yoktur. 

Bu nedenle kayıpların karşılaştırılmasında göz· 
önüne alınmamıştır. 

Hesap sonuçl a rı cetvel halinde ekte verilmiştir . 

Cetveldeki hesaplar ve sonuçların karşılaştırılması. 

a) Düşük momentle ve çok kademeli dirençle 
yol verme hali 

bl Yüksek momentle ve bi~inciden daha az 
sayıda kademeli dirençle yol verme hali 
için yapılmıştır . 

SONUÇ: 

Yol verici dirençlerin gereğinden daha çok sa

yıda kademeli olarak yapılması , yol alma süresi 

içerisindeki enerji kayıplarını (aldı ğ ımız örnek için 

0,081 oranında) artırmaktadır . 

(a) KOŞULLARINA GÖRE HESAP SONUÇLARI : 

sk Sı Gı s2 Gl +( (S2- S1+ A Lg 
S2- Gı) 

a . k Sı-Gı 

18,94 2,12887 0,67 0,671'13 0,37267 
11,375 0,67 2,8265 0,5 0,5055 0,121 
7,37 0,5 3,6662 0,395 0,3897 0,05859 
5,08 0,395 4,6771 0,305 0,3055 0,041756 
3,55 0,305 6,031 0,24 0,2369 0,0239 
2,6 0,24 7,6405 0,1 9 0,187 0,01556 
1,94 0,19 9,6621 0,15 0,1479 0,01015 
1,49 0,15 12,05 0,12 O, 11855 0,004068 
1,15 0,12 15,05 0,095 0,094765 0,000527 
0,875 0,095 19,2417 0,075 0,07425 
0,687 0,075 25,0162 0,06 0,057115 

.6. E== J . wt 0,648221 

(b) KOŞULLARINA GÖRE HESAP SONUÇLARI: 

sk Sı Gı 52 G2 +( (S2 - S 1+Alg 52- Gı) 
a. k Sı-Gı 

10,52 1 2,957 0,485 0,483 0,4493 
4,2 0,485 5,3425 0,27 0,2625 0,1049 

2 0,27 9,43 0,155 0,1515 0,03273 
1,076 0,155 15,99 0,09 0,09 0,00853 
0,568 0,09 28,98 0,05 0,05 0,004 
0,33 0,05 47,84 O,Q3 0,03 
0,16 0,03 102 0,015 := 0 

l>E= J. w ı 2 • 0,59946 
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AKiFERLERDE SU SEViYE RASATLARlNDAN 
FAYDALANilARAK BOŞALIM KATSAYISININ 

HESAPLANMASI 

Yazan: 

Nuri KORKMAZ * 

ÖZ ET 

Boşalımları doğrudan doğruya ölçülebilen akiferlerde kurak döneme ait akını 
gözlemlerinden yararlanarak akiferin boşalım katsayısı ( a) kolayca hesaplana
bilmektedir. Fakat yeraltısuyu boşalımları doğrudan doğruya ölçülemiyen alcifer
lerde ise (denize, göle, büyük debili akarsuya vs. yeraltından geniş düşey kesit 
alanı boyunca boşalım) bu katsayının fıesaplanmasıııda güçlüklerle karşılaşılmak
tadır. 

Bu çalışmada akiferlerde su sıeviye değişimlerinden yararlanarak direkt 
boşalım katsayısının hesaplanması konusu detaylı ve sistematik bir şekilde in
celenıeğe çalışılmıştır. Koııu ilc ilgili olarak; önce akiferlerde su seviyesi- debi 
değişimleri arasındaki fonksiyonel ilişki araştırılmış, sonra boşalım katsayısı 

hesabı için su seviyesi değişimlerine ait bilgilerin nasıl bir değerlendirmeğe tabi 
tutulması gerektiği ayrıntılı olarak incelenmiş ve en son olarak da boşalım katsa
yısının yeraltısuyu pratik uygulamalarında kullamlması halçkında kısa bilgi veril
miştir. 

-GiR-iŞ: 

Akiferlerde su seviyesi zamanla bir takım de
ğişmeler gösterir. Bu değişmeler tabii ve sun'i ol
mak üzere iki gruba ayrılır. Tabii değişmeler, me
teorolojik, hidroloji k veya jeolojik faktörlerin etkisi 
ile sürekli veya mevzi karakterde olabilir. Sürekli 
değişmeler mevsimlik veya uzun zaman a ralığınd a 

olabildiği gibi kısa sürelide olabilirler. Kısa süreli 
su seviye değişimlerinin orijini; yağışlar, buharlaş

ma- terleme, atmosfer basıncı gel- git ve boşalım 

seviyesinin değişmesidir. Buharlaşma- terleme yo
lu ile yeraltısuyund an boşa lımın mevsimlik deği 

şiınierede büyük çapta etkisi olur. 

Bu boşalımdan ileri gelen yeraltısuyu seviye
sindeki· değişimleri-n miktarı sığ su tablasının de
rinliğine ve yayılım alanına, mevsimlere ve bölge
nin iklim şartlarına bağlı olarak değişir. Akiferlerde 
mevsimlik ve uzun süreli su seviye değişimlerinin 

meydana gelmesine sebep olan en önemli faktör
ler yağışlar ve rezervuardan su çekimidir. Belirli 
bir periyatta su seviyesindeki değişim akifere gi
rensu [beslenim) ve çıkansu (boşalım) arasındaki 

(") Jeoloji Yük. Müh. DSI Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi 

Başkanl ığı 
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farka eşittir. Bir hidrolojik yılın yağışlı periyodu bo
yunca beslenme sebebi ile akiferle su seviyeşi de
vamlı yükselir. Kurak periyod boyunca ise besienim 
olmaması veya minumum mertebede olması sebe
biyle (içe akış yolu ile beslenimi olmayan akiter 
hali) su se-viyesi tabii boşalım miktarına bağlı ola
rak devamlı düşer. Su seviyesi düşümüne paralel 
olarak akiferin tabii boşalım debileride kurak peri
yodun sonuna kadar devamlı · azalmaktadır. Kurak 
periyod (mevsim) boyunca bir akiferin tabii boşa

l ımların ı karakterize eden bu eğriye boşalma eğrisi 
denir ve tatbikatta bu eğri için en fazla MailJet 
tarafından geliştirilmiş olan (1) formülü kullanıl

maktadır. Bu formül laminer akışta yeraltısuyu akı

mının (0) zamanla nasıl değiştiğini göstermek-te
dir. 

O = 0 e- at (1) 
o 

0
0
= Kurak periyod başlangıcında (t

0
) yeraltı

suyu akımı (m3jsnl. 

O = •Kurak periyod başlangıcından t zaman son
raki yeraltısuyu akımı (m3/ sn) 

a: = Boşalım katsayısı (gün- ı ) 

Fonksiyon t = o'dan t= oo 'a kadar integre edilirse 
(2) bağıntısı elde edilir. 



o 
V= 

a 

Zaman saniye cinsinden olmak üzere formül 

0.86400 
V 

a 

şeklinde ifade edilebilir. 

V= Herhangi bir t anında akiferin boşalım se· 
viyesi üstünde depolanan su hacmi (dina· 
müik rezerv) (m3) 

O=t anındaki yeraltısuyu akımı (m3jsn) 

a=Boşalım katsayısı (gün-l ) 

Bu bağıntıya göre akiferin boşalımı (0) dina
mik rezervi ile doğru orantılıdır. 

Kurak periyod boyunca (t= to , t1, t2, ...... t
11

) 

zamanlarındaki akifer boşalımları için (0=00, 01 , 
02, ...... On) (2) bağıntı sı ayrı ayrı yazılacak olur· 
sa: 

Qo 01 02 On 
a=-= - = - =·········=- (3) 

Vo V1 V2 Vn 

elde edilir. Buradan : 

O V 
-

0 = - 0 (4) yazılabilir. 
on vn 
Bir akiferin dinamik rezervi şu şekilde de yak-

laşık olarak hesaplanabilir. 

V =A.h.Sv (5) 

A = Akiferin yatay alanı (m2) 

h =Akiferin boşalım seviyesi üstündeki orta
lama doygun kalınlığı (m) 

Sv= Özgül verim ( % ) 

Akiferin özgül verimi ve yayılını alanının pra
tik olarak değişmediği (sabit) kabul edilirse (4) 
bağıntısı şu şekilde ifade edilebilir. 

~=~ (5) 
Q o ho 

Yine aynı şekilde kurak periyod boyunca veya 
herhangi bir (t) süresi için su seviyesi ve debi 
değişimleri arasında şu bağıntı vardır. 

t.O t.h 
-=- (6) 
Q o ho 

Bu bağıntılarda da görüldüğü gibi bir akiferde 
su seviyesi yükseldikçe boşalım artar, su seviyesi 
düştükçe (dinamik rezerv azaldıkça l boşalım aza
lır. 

Aynı şekilde kurak periyod boyunca bir akife
rin boşalım debileri (0) yeraltısuyu kaptaj tesisle
rinin pompajlarına benzediğinden kademeli poınpaj 

gibi ve su seviyesi değişiml e ri (il h) ise dengesiz 
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rejimde pompaj süresi boyunca kademelı düşüm 

gibi mülahaza edilerek (şekil : 1) C. Jacob'un lo
garitmik yaklaşık formülü tatbik edilebilir. 

0,1 83.0 2,25.T 
A h= (log --+log tl (7) 

T x2.S 

Bu formülden de görüldüğü gibi herhangi bir 
(t) süresi için yeraltısuyu akımının değişim oranı 

su seviyesi değişim oranına eşittir. 

Aklfarlerde boşalı mla r ile su seviye değişimle
ri arasındaki bu paralellikten istifade edilerek ku· 
rak periyoda ait su seviyesi değişi mi eğrisi (şe

kil: 2) 

h=h e-a t (8) 
o 

Şeklinde bir fonksiyonla ifade edilebilir. 

h
0
= Kurak periyod başlangıcında (t

0
) boşalım 

seviyesine göre statik su seviyesi (m) 

h =Kurak periyod başl angıcından (tl zaman 
sonraki boşalım seviyesine göre statik su 
seviyesi (m) 

a = Boşalım katsayısı (gün- l ) 

Netice : Bir akiferin boşalı m katsayısı kurak peri· 
yoda ait ya yeraltısuyu a kım rasatla rından istifade 
edilerek (1) bağıntısı yardımıyle veya sadece su 
seviye rasatlarından istifade edilerek (8) bağıntısı 

yardımıyle direkt olarak hesaplanabilir. Bu çalışma· 

da yalnız su seviye rasatlarından faydalanılarak bo· 
şalım katsayısı hesabı konusu incelenecekti r. 

2 - BOŞALIM KATSAV ISI HESABI : 

Boşalım katsayısı al<ifer malzeme ile ilgili bir 
katsayıdır ve (a ) ile gösterilmektedir. Akiferler ara
sında transmisibilitesi (T) daha büyük veya depo· 
lama katsayısı, aki fer yayılını alan ı daha küçük 
olanların boşalım katsayısı daha büyük, aksi hal· 
lerde ise daha küçüktür. Boşalım katsayısı küçük 
olan akiferlerin büyük olanlara nispetle boşalım ve 
seviye değ i şimleri daha az, yani boşalım (0) daha 
istikrarlıdır. Genellikle karstik akiferlerde görülen 
boşalım katsayısının yıldan yıla farklı değerler al
ması akiferin yatay ve düşey istikamette heterojen 
oluşu, boşalım katsayısının büyük ve beslenmenin 
düzensiz oluşu , kurak mevsimde tekrar beslenme 
gibi sebeplerle açıklanabilir. 

Su seviye rasatlarından faydalanılarak boşalım 

katsayısı hesabında sadece (B) bağıntısı kullanılır. 

Formülün her iki tarafının logaritması alınarak za
man- log (seviye) doğ ru denklemi (9) elde edilir. 
Buradan boşalım katsayısı hesaplanır. 

h= h .e- a t 
o 

log h=log h
0

- a.loge. t 

log h= log h
0
-0,4343.a t (9) 
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DiNAMiK REZERV 

STATiK REZERV 

Şekil : 1 - t 1 =to1 tn için su tablası profilleri 

Z.mitt 
to t -3 Zomon (t) 

l 
z Zn-3 

E Zn 
1 
. ~ 
> : 
:o .. h .. 
f 

tıı -o 
ll) 

~ .. Vc~Oıtıı ·r Kurak ~ 
pwljod periyod , .. H idrotojik yıl ·1 

Şekil: 2 - Veraltısuyu seviye değişim eğrisi 
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Yarı logaritmik bir eksen sistemi seçilerek ra
sat kuyusunun kurak periyoda (mevs im) ait su se
viye değerleri logaritmi k eksene, bu seviyelere te
kabül eden zamanlar (gün) olmak üzere ari tmetik 
eksene i şaretlenerek elde ed il en bütün noktalardan 
ortalama bir doğru geçiril ir. (zaman- log (seviye) 
doğrusu). Bu doğrunun eğiminden veya doğrudan 

doğruya (9) formülünden (a) boşalım katsayısı he
saplanır. 

Bir akiferde yeraltısuyu akım ı (baz akımı) şek

lindeki boşalıma ilaveten kurak periyod boyunca ay
rıca çekim ve (veya ) su tablasının s ığ alanlarından 

buha rlaşma - t erleme yolu ile de boşalım olması 

halinde su seviye düşüml eri sadece ilk boşalım şek

linin olması halindeki düşümlerden daha fazla olur. 
Bu tip aklterlerde kurak periyoda ait zaman- log 
(seviye) doğrusu su seviyesinin en yüksek olduğu 
aya .ait (t

0
= Nisan veya Mayıs) su seviyesi değeri 

ile su seviyesinin en düşük olduğu aya ait (tn= Ey
lül, Ekim veya Kasım) su seviyesi değeri dikkate 
nlınarak çizilmelidir. 

Havz~da birden fazla rasat kuyusu olması ha
linde bütün rasat kuyularının kurak periyoda ait su 
seviye rasatları ayrı ayrı yukarıda ifade edildiği gibi 
değerlendirilerek her kuyu bölgesini temsil eden 
boşalım katsayısı hesaplanır. Hesaplanan bütün bu 
boşalım katsayılarının orta laması alınarak akiferin 
tamamını karakterize eden boşa lım katsayısı tayin 
edilir. Bu şekilde işlemler havzaya ait kaç yıl sürel i 
kuyu rasatı yapılmış ise hepsine ayrı ayrı uygu l anır 

ve bu yıllara ait hesaplanan değerlerden akiferi tem
sil eden ortalama boşalım katsayısı hesaplanır . Bil
hassa karstik akiferlerde boşalım katsayısının bu me
tot ile sıhhatli bir şekilde tayini için havzada müm
kün mertebe fazl a rasat kuyusu bulun malı ve bu 
kuyulara ai t uzun süreli su seviye rasatları yapıl

mış olmalıdır. 

Tatbikat: 

- Gazipaşa Ovas ı nın Boşalı m Katsayısının 

Hesaplanmas ı : 

Gazipaşa Ovas ı Akdeniz kıyı şeridinde sıral a 

nan ovalardan birisi olup Antalya- Mersin karayo
lunun 176 ncı km. sinde bulunur. Ovada yeraltısuyu 
taşıyan formasyonl ar alüvyonun kumlu ve çakıllı 

seviyeleri ile bunların a ltında bulunan Neojen yaşıl 
konglomeralardı r. Akiferi n boşalımı ovaya ait su 
kotu haritasından da görüldüğü gibi büyük çapta 
Akdenize yera ltısuyu akışı şeklinde olmaktadır. [ şe

kil : 3) . Ovanın Hidrojeolojik Etüt Raporunda 3926, 
6512 rasat kuyul arının yera ldı ğ ı 1. Bölümün Akdeni 
ze boşalımı (6,5 .106 mJ/yıl), su tablas ının sığ alan
larından buharlaşma- terleme yolu ile boşalımı 

( 1,5.1 Q6 m3/yıl) ve sığ kuyularl a çekim [1.1 06/yı l) 

olarak belirtilmektedir. 3926 ve 6512 No. lu rasat 
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kuyularına ait zaman -log (seviye) doğrularının (şe

kil : 5, 6) ç·ziminde su seviyesinde çekim ve bu
harlaşma- terleme yolu ile boşalımıardan ileri ge
len ilave düşümler dikkate alınmıştır. 

Tablo : 1, 2'de 3926 ve 6512 No. lu rasat kuyu
larının 1970, 1971 yıllarına ait zemine göre su se
viye rasatlarından istifade edilerek hesaplanmış 

olan h, 1!.. h ve (.1 h/ h
0

) değerleri verilmiştir . 

Her iki rasat kuyusuna ait su seviyesi değişim 
eğrilerinden (şekil : 4) ve ova için hazırlanmış olan 
Penman Su Bilançosundan bu bölgede kur.ak periyo
dun aşağı yukarı Nisan ayından (t

0
) başlayarak Ekim 

ay ına (tn) kadar devam ettiği görülmektedir. 

1970 yılı için boşalım katsayısı hesabı : 

3926 rasat kuyusu bölgesinin boşalım katsayısı , 

t=120gün için h=10,10m. (şekil : 5) . Bu de-
ğe rler (9) bağıntısında yerlerine konursa : 

log 10,10= log 12,98- (0,4343 a 1) 120 
1,0043 = 1,1133 - 52,12 a1 

0,109 
a 1 = --- =0,00209 gün·ı elde edil ir. 

52,12 

6512 rasat kuyusu bölgesinin boşalım katsayısı 

t=120 gün için h=13,20m. (şekil: 5). Bu de
ğerler (9) bağıntısında yerlerine konursa : 

log 13,20 = log16,07 - (0 ,4343 a:ı l 120 

1,1205 = 1,2060 - 52,12 a2 

0,086 
a2= =0,00165 gün·t elde edilir. 

52 ,12 

Akiferin tüm yayılı m alanının temsil eden (a l 

boşalım katsayısı : 

a= aı+a2 - 000187 gün·t 
2 - • 

1971 yılı için boşalım katsayısı hesabı : 

3926 rasat kuyusu bölgesinin boşalım katsayısı 

t=120 gün için h= 10,10 m. (şekil : 6) . 

log 10,10=log 11,48 - (0,4343 a 1) 120 

1,0043 = 1,0599 - 52,12 U' ı 

0
'
056 

= 0,00107 gün·ı elde edilir. 
52,12 

6512 rasat kuyusu bölgesinin boşalım katsayısı 

t = 120 gün için h= 12,50 m. (şekil : 6) . 

log 12,50= 1og 14,76 - (10,4343 a 2) 120 

1,0969 = 1,1691 - 52,12 (l2 
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Şekil : 3 - Gazipaşa ovas ı su kotu haritası 

iŞARETL ER 

1 ~] Surekli aitorw 11e akım doğrutfusu 

ı e 1 Akarsuyun debisl(m1/,n) 

1-z.o-J Su koi u eorilerı 

! - j Yeraltısuyu okıo yonü 

l <>- ) Sondoj kuyusu,suıu 

B Yer011ı &u böıümu 

.ıl Yoğı~ ıstasyonu 
26 
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Şekil : 4 - Gazipaşa ovası yeraltısuyu seviye değişimleri 

Kuyu No. : 3926 

Zama n 

Hidrolojik Aylar 
Yıl t . 

Ekim 
Kas ını 

Aral ı k 

Ocak 
Şubat 

Mart 

1970 t
0

= Nisan 
May ıs 

Haziran 
Tenını uz 
Ağustos 

Eylül 

tn= Ekinı 
ı 

Kasını 

Aralık 
Ocak 
Şubat 

1971 Mart 
t 0 =Nisan 
Mayıs 

Haziran 

Temmuz 
Ağustos 

Ey!L:ıl 

t,= Ekinı 
Kasını 

TABLO: 1 

Statik su seviyesi (m) 

Zemine Boşalım 

Boşalım seviyesi kotu 
Kuyu zemin kotu 

Düşüm 

(m) 

göre seviyesine göre t. h 

z h 

15.00 9.28 

ı 
-

14.01 10.27 -
13.93 10.35 -
12.21 12.07 ı -
12.94 11.34 -
11 .82 12.46 -
11.3C h

0
= 12.98 ı 0.0 

12.40 11.88 1 1.10 
12.42 11.86 1.12 
13.40 10.88 2.10 
14.08 10.20 2.78 
14.15 10.13 2.85 

15.14 hn= 9.14 3.84 
ı 

14.53 10.13 -
14.10 10.18 -
13.80 10.48 -
14.60 9.68 -
14.22 10.06 -
12.80 h

0
= 11.48 0.0 

12.95 11 .33 0.15 
13 .40 10.88 0.60 
13.70 10.58 0.90 
14.18 10.10 1.38 
14.56 9.72 1.76 

15.00 ı h, =9.28 2.20 
15.52 8.76 -

o,om. 
24,28 m 

Ah/ h. 
(%) 

-
-
-
-
-
-
o 
8 

9 
16 
21 
22 

30 

-
-
-
-
-
o 
1 
5 
8 

12 
15 

19 

-

27 
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1 

ı ~() .. 
t~'ı=.ı gım 

A E Ekim 
~-t 

Şekil : 5 - Gazipaşa Ovası 3926 ve 6512 Rasat Kuyularının 1970 yılına ait 
log h = log h. -a log et doğruları 
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ı 
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4 . 

A E Ekim 

Şekil : 6 - Gazipaşa Ovası 3926 ve 6512 Rasat Kuyularının 1971 yılına ait 
log h = log h

0
-a log et doğruları 
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TABLO: 2 

Kuyu No.: 6512 
Boşalım .ı;eviyesi kotu : 0,0 m. 
Kuyu zemin kotu : 36,19 m. 

Zama n Statik su seviyesi (m) 
Düş üm 

Hidrolojik Aylar 

Yıl t. 

Ekim 
Kasım 

Aralık 

Ocak 
Şubat 

1970 Mart 
t

0
= Nisan 

Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylül 

tn= Ekim 
Kasım 

Aralık 

Ocak 
Şubat 

1971 Mart 
t0 =Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylül 

tn= Ekim 
Kasım 

0,072 
a2= - -- = 0,00138 gün ·ı elde edilir. 

52 ,12 

Zemine 
göre 

z 

24.55 
23.31 
23.30 
20.79 
21 .01 
19.95 
20.12 
20.80" 
20.97 
21.86 
22.89 
24.30 

24.45 
24.75 
24.23 
23.35 
24.96 
24.42 
21.43 
21.50 
22.00 
22.80 
23.55 
24.41 

25.00 
25.41 

Akiferin tüm yayılım a l a nını temsil eden (11 ) 
boşalım katsayısı : 

<>ı+<>2 <>= = 0,00123 gün ·ı 
2 

Akiferin tüm yayılım alanını karakterize eden 
ortalama (a0 rt) boşalım katsayısı olarak 

0,00187 + 0.00123 

2 

aort=0,00155 gün· ı elde edilir. 

Akiferin bu oldukça yüksek boşaltma özelliğin
den dolayı ileride rezervuardan yüksek mertebede 
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(m) 
11 h/ h. 

Boşalım 

seviyesine göre 
h 11h (%) 

12.04 - -
12.88 - -
12.89 - -
15.40 - -
15.18 - -
16.24 - -

h0 = 16.07 0.0 o 
15.39 0.68 4 
15.22 0.85 5 
14.33 1.74 11 
13.30 2.77 17 
11 .89 4.18 26 

hn= 11.74 4.33 27 
11 .44 - -
11 .96 - -
12.84 - -
11.23 - -
11 .77 - -

hn=14.76 0.0 o 
14.69 0.07 1 
14.19 0.57 4 
13.39 1.37 9 
12.64 2.12 14 
11 .78 2.98 20 

hn= 11.19 3.57 24 
10.78 - -

yeraltısuyu işletmesi yapıldığı takdirde yı ll ara göre 
su tablasında sür 'atli düşümler beklenir. Bu dü
şümlere bağlı olarak da tuzlu su k amasının sür'atli 
bir şekilde karaya doğru ilerlemesi neticesinde 
ovada sahilden itibaren tuzlanma problemleri ile 
karşılanabilir . 

3 - AKiFERLERiN iŞLETME REZERViNIN 
TAYiNiNDE BOŞALIM KATSAYlSlNDAN 
·iSTiFADE EDiLMESi : 

Tabii boşalımıardan ileri gelen gerek mevsim
lik gerekse ıJzun süreli yeraltısuyu seviye değişim

leri (veya baz akımı değişimleri) boş alım katsayısı 

büyük olan akiferlerde küçük olanlara nisbetle da
ha fazladır. Boşalım katsayısı küçük olan akiferle
rin su seviye değişimleri daha az ve dolayısı ile 
boşalım debileri daha istikrarlıdır (şekil : 7) . 



Bir akiferden su çekimine başlandığından iti
baren yıllık çekim miktarına bağlı olarak yeraltısu

yu seviyesi beslenim, tabii boşalım ve çekim ara
sında denge kuruluncaya kadar yıldan yıla sahasal 
olarak devamlı düşer. Çekimden ileri gelen bu hav
za çapındaki sahasal düşüm boşalım katsayısına 

bağ lı olarak her akiferde farklı oranda gelişir. Tab
lo: 3'deki ovalarda yapılan özel çalışmalardan elde 
edilen neticelerde bu husus gayet açık olarak gö
rülmektedir. 

:ı 
~ ro 

. / 

Şekil : 7 - Akiferlerde debi (veya su seviyesi) 
değişimi - a bağıntısı 

Gaz:öpaşa ovasının boşalım katsayısı dolayısı 

ile mevsimlik su seviye değişimi diğer iki· avaya 
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ait değerlerden daha büyük olduğundan bu ovada
ki düşüm oranı aynı süre ve aynı orandaki çekim 
şart l a rında dahi diğer iki ovada gerçekleşecek olan 
düşümlerd e n daha fazladır (tablo : 3) 

Bir havzada yeraltısuyu işletmesine başlanma

dan önce muhtelif çekim miktarı (yıllık besienim 
veya boş alımın muayyen bir yüzdesi) ve işletme 

süresine tekabül eden su seviyesi düşümleri tayin 
edilip ekonomik şartlar, teknik imkanlar, su hak
ları, su kalitesi gibi fak-törler gözönünde tutularak 
havza için bunlar arasından en uygun çekim prog
ramı seçilmelidir. işte bir akiferde bu tip çalışma
l a rın yapılabilmesi için büyük çapta boşalım kat
say ısından istifade edilmelidi r. 

4- SONUÇ: 

Bu incelemede akiferlerde tabii boşalımıardan 

ileri gelen kurak periyoda ait su seviyesi değişim 
eğ risi yardımı ile de boşalım katsayısının sıhhatli 

bir şekilde hesap edilebileceği niteels ine varılmış

tır. Metodun tatbiki için akiferin yayılım alanında 

su seviye değişimlerini en iyi şekilde karakterize 

edebilecek lokasyonlarda yeteri sayıda rasat kuyu

su alçıimalı ve bu kuyularda mümkün mertebe uzun 

süreli ve sıhhatli su seviye rasatları yapılması ge

rekir. 

TABLO: 3 

Boşalım Kalan 
katsayısı Sahasal dinamik 

a işletme düşüm rezerv 
Ova adı gün· ı Çekim süresi (%) (%) 

Korkuteli-Bozova 0,00013 Çekim 10 yıl 40 60 
=% 80 

ı Boş i. 

Ergene Havzası 
( Evrensekiz-Paşaköy bölgesi) 0,00070 » . 83 17 

Gazipaşa 0,00155 » » 95 5 
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JULIAN NOMOGRAMI 
KOLON - KiRiŞ SiSTEMLERiNDE MOMENT 

TAYiNi iÇiN BiR YÖNTEM 

Yazan: 

Ali AYDIN* 

ÖZ ET 

Aşağıdaki makalede, kolon - kir iş sistemlerde, moment ve eğilme gerilm elerinin 
hesabı için uygun bir yöntem verilmektedir. Bunun için Çözümsel (analitik) 
denklemlerden türetilen bir nomogram, gerektiğinde maksimum momenti ve ye
rini de verebilecek şekilde, kullanılmaktadır. 

Mühendislik yazınında, her iki ucundan da ek
sene! yüke maruz çubuk sistemler, kolon- ki~iş sis
temler olarak tanımlanırlar. Bu tip sistemle~in sta
tik çözümü için şimdiye dek gerek çözümlemeli, 
gerek iteratif, gerekse de yaklaşık pek çok yöntem 
ileri sürülmüştür. işte Julian Nomogr.amı, Kolon- ki
rlş sistemlerde sistemin boyunca herhangi bir nok· 
tada asal eksenlerden biri etrafındaki momentin ve 
eğilme gerilmelerinin hesabı için bulunmuş uygun 
yöntemlerden birisidir. 

Konunun daha iyi anlaşılması , böyle bir sistem
de genel moment denkleminin elde edilmesi ile 
mümkündür. Ana s'stem iki ayrı parçaya bölünüp 
Incelenecek, daha sonra bunlar süperpoze edilecek
tir. (Şekil : 1). Şekil fdeki 1. sistem için genel 
sehim denklemi şöyle yazılabilir : 

= ~[Sin yP/Eı (L-z) _ (
1 

_ _:__)] 
Yı P Sin yP/El L L 

(1) 

2. sistem içinse genel seh im denklemi şu şekli 

alır: 

M [Sin yP/ El z _ .!__L ] 
y2 = -i" Sin yP/ El L 

(2) 

ve 2 numaralı denklemler süperpoze edilirse asıl 

sistem için genel sehim denklemi elde edilir: 

= ~ [ SinyP/El (L - z) _ (
1

- _z ) ] M2 

y P Sin yP/ El L L + P 

[
Sin yP /El z z ] 

Sin yP/El L - L 
(3) 

(") Yük . Müh . DSI Içmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 
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3. denklemden yararlanarak asıl sistemdeki genel 
moment de şöyle ifade edilebilir : 

Sin yP/El (L - z) Sin yP/El z 
M = M +M2 (4) 

ı Sin yP/El L Sin y P/ El L 

4. denklem M 1 ve PE'ye göre birimsizleştirilirse 

(normalize edilirse) : 

Bumda PE iki ucu sabit mesnetli bir kolon- kiriş 
sisteminin eksenel yük altındaki birinci burkulma 
yüküdür ve 

,ı El 
PE=-L2 

formülü ile hesaplanır . 

(6) 

Işte Şekil 2'de görülen Julian Nonıogramı 5 nu
maralı denklemin şekilsel bir çözümünden başka 

bir şey değildir. Ancak kolon- kiriş sistemlerde mo
menti, eğilnıe gerilmelerini, maksimum momen1i 
ve yerini süratli olarak hesaplayan çok uygun bir 
yöntemdir. Şekil 1 'de eksenel basınca maruz ve 
uç momentleri M ı ve M2 olarak verilmiş bir kolon
kiriş sist·emi verilmiştir. Bunlardan Mı momenti 
mutlak değer olarak büyük alandır. Mı momentinin 
bulunduğu uçtan z uzaktaki bir noktada ki eğilme 

momenti ve gerilmesi şöyle yazılabilir: 

(7) 

p M 
u=-+[3 -ı 

A W 
(B) 
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p (.:_M'~-- -- ~ ----- -:16..<> P ~~ ---- ----- - - ~ 

i l L 1 
y !.sistem 

Sadece Mı' e gore moment diyogramı 

M2 

P---~~~-~-=--==~~~-= __ =_=_=_======~~~p 

Yi 2 s~sıem --t 

~M2 
Sadece M2·ye göre moment diyagramı 

Asıl sistam = I.Sistem-. 2 . Sistem 

Şekil : 1 
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KOLON-ıKiRiŞ SiSTEMLERDE EGiLME GERiLMELERiNiN HESAıBI iÇiN 
JULIAN NOMOGHAMI Şekil: 2 
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Burada P sistemdeki eksenel yük, Mı ve M2 uç mo
mentler, W mukavemet momenti , A sistemin kesit 
alanı, ,B'da Julian Nomogramından bulunan birimsiz 
bir katsayıdır. Nomogram aynı zamanda maksimum 
momentin yerini ve ona tekabül eden ,B katsayısı 

nın değerini de vermektedir. 

,B katsayısı şöyle hesaplanmaktadır: (1) Önce 

Mı/Mı ve v P/ PE değerle r i hesaplanır. Namagram

da T ekseninin solundaki Mı/Mı ve v' P/ PE eksenle
rinde bu değerler işaretlenip bu iki nokta bir doğ 

ru ile birleştirilir ve bu doğrunun T eksenini kes
tiği yer bulunur. Buraya dönme nokt3sı denil ir . 
(2) Eğer 1. uçtan z uzaklıkta ki bir noktada ki geril-

me isteniyorsa, o zaman (z/ Ll v' P / PE değer i hesapla
nır ve bu nokta C ekseninde işaretlenir . işaretle
nen bu nokta dönme noktası ile birleştirilip çizilen 
doğru uzatılırsa gerekli ,B değeri ,B ekseninden oku
nabilir. O zaman 1. uçtan z uzaktaki kesitte, mo
ment 

M=,B Mı 

formülünden hesaplanır . (3) Eğer maksimum geril
me isteniyorsa, o zaman dönme noktasından C ek
senine bir teğet çizilir ve bu doğrunun (J eksenin·i 
kestiği noktadaki f3max değeri okunur. Maksimum 
moment de 

Mmax=f3max Mı 
formülünden hesaplanır. Maksimum gerilmenin ye
ri ise Omax noktası ile dönme noktasını birleştiren 

doğrunun cm eksenini kestiği yerden bulunur. cm ek-

seninde okunan değer, (zm/LvP /PE'dir ve buradaki 
zm 1. uçtan itibaren maksimum gerilmenin bulun
duğu yeri verir. 

iki eksenli eğilmeden dolayı meydana gelen 
gerilmeler, her iki eksen etrafındaki eğilme geril
melerinin eksenel yük gerilmesine eklenmeleri· ile 
bulunabilir. Şu halde, 

u = : + (J x (~) . +fJy (~ L (9) 

fJ . ve f3v değerleri namagramdan iki ayrı ve birbi
rinden bağımsız adımda bulunacaktır. iki eksenli 
eğilme de, maksimum gerilmenin yeri genellikle 
belli değildir ve nomogram da bu gerilmenin yerini 
pek verememektedir. Çünkü (zm) x değeri (zml v de
ğerinden farklı olabilir ve buna ilaveten her iki 
değerde, maksimum toplam gerilınenin yerinin de· 
ğe~inden başka olabilirler. Böyle durumlarda dene
me- yanılına yöntemi kullanılmaktadır. 

DSI llEKNIK BÜLTENI EYLÜL 1978 SAYI 44 

Sayısal Örnek : 

Alt ucundan ınesnetli bir kolon- kirişte üst uç 
momenti 1.32 tın olarak verilmiştir. Sistem her iki 
ucundan 25.64 tonluk bir eksenel basınca maruz
dur. Kolon- kiriş sistemin boyu L= 508 cm. riğitliği 

de El=877918 t cm2 olarak verilmiştir. Bu sistem
de alt uçtan 2 m. uzaklıktaki moment ve maksimum 
moment ile yeri istemektedir. 

Şu halde; 

M 1= 1.32tm 

M2= 0 (alt ucu serbest oturduğu için) 

M2/Mı=O 

,.,.2 (877918) 
PE= - - - - =33.58 t 

(508)2 

. ;r . ; 25.64 V ı;;-= V -33.58- = 0.874 

Alt uçtan 2 m. yükseklikteki moment istendiğine 
göre: 

z= 508 - 200=308 cm. 

z -- 308 
- yP/ PE= -- (0,874) =0,530 
L 508 

Önce M2/Mı=O noktası ile v P/PE=0,874 noktası 
kendi eksenlerinde işaretlendikten sonra 1 numa
ralı doğru çizilir ve dönme noktası tesbit edilir 
(Bak. Şekil 2). Dönme noktasının C ekseninde işa

retlenen 0,530 değeri ile birleştirilmesi ile teşkil 

edilen 2 numaralı doğru uzatılır ve {3 eksenini kes
tiği· yerde {3 değeri okunur: 

(3=2.13 

Şu halde alt uçtan 2 metre uzaklıktaki moment 

M = (2.1 3) (1.32) =2.81 tm 

Yukarıda anlatıldığı şekilde çizilen 3 ve 4 nu 
maralı doğrulardan da maksimum moment ve yeri 
bulunur. (Bak Şekil 2) 

f3max =2.46 

Mmax =(2.46) (1.32)=3.25tm 

z . /- z 
~V P/ PE= _ m_ (0,874) =0.37 

L 508 

zm=215 cm 

Şu halde 3,25 tm. lik maksimum moment üst uçtan 
2,15 m. uzaklıktaki kesitte oluşmaktadır. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Julian, O. G., ,,mscussion- Compressian Mam
bers in Trusses and Frames,n 4. Teknik Komite 
çalışmaları Raporu, Culumn Research Council, 
Mayıs 1954, Sayfa 64. 

2. Austin, W. J., «Ciosure- Strength and Design of 

Metal Beam- Columns,n ASCE Structural Divi

sion, 1962. 

35 



TANECiKLi DOLGU BARAJIN PVC TABAKA 
iLE KORUNMASI 

Yazan Lawrence W. GUBBE 

Minorca Tailings Basin Starter Barajının pro· 
jelendirilmesi ve inşaatı toprak dolgu barajlarda 
sızdırma kontrolu için klasik yöntemlerin ekonomik 
olmadığı durumlarda sızdırmayı önlemek için plas
tik tabaka kullanımına bir örnek sayılabilir. Bu ba· 
raj, dolgu kısmı tamamiyle değişik boyutlarda ta
neciklerle inşa edilmiş tek barajdır. Dolgu kısmın

daki sızdırma, dolgunun memba kısmına yerleştiril

miş ve koruy.ucu tanecikli dolgu ile kaplanmış 0,51 
mm. kalınlığında PVC tabaka ile kontrol altına alın

mıştır. Bu projenin sızdırmazlık için ilk kez olarak 
PVC tabaka kullanıldığı tek proje olduğuna inanıl

maktadır. 

Minorca Taconite, M"nesota'nın kuzeydoğusun· 

da, Virginia şehri yakınında yakın zamanda inşa 

edilmiş takonit filizi çıkarma ve işleme tesisidir. 
Tesis yakınındak: takriben 7280000 mı lik alan için
deki mineralleri kontrol eden, kira ile kullanan •ln
land Steel Mining• firması tarafından çalıştırılmak

tadır. Şirket, yılda 26 x 109 kg. tabJet halinde ürün 
elde edebilecek dizayn kapasitesine sahiptir. 

Takonit Endüstrisi : 

Takonit endüstrisi merkezi Kuzey Amerika'da 
artan demir ve çelik talebine karşılık yüksek oran
da doğal demir ihtiva eden filiz stoklarının azalma
sı dolayısıyla meydana çıkmıştır . Takonit; magne
tit, hematit ve diğer demirli mineraller halinde en 
fazla % 35 oranına kadar demir ihtiva eden tortul 
orijinli yoğun kayadır . Çı ka rılan takonit, manyetik 
özellikleri olan magnetitden % 25 e kadar ihtiva 
ettiğinden, en ekonomik yoldan elde edilebilen de
mirli mineral olarak kabul edilebilinir. Elde etme 
işleminde madendeki işlenmemiş filiz kırılır ve in
ce bir şekilde öğütülür. Birkaç öğütme basamağın
dan sonra magnetit manyetik ayırma ile çıkarılır. 

Toz halindeki magnetit bentonit adı verilen bağlayı
cı ile karıştırılır ve tabJet haline getirilir. Tabietler 

(') lnş. Yük. Müh. DSI 13. Bölge Müdürlüğü 

(") Kimya Müh . DSI 13. Bölge Müdü rlüğü 

Bu makale Civll Eng ineering - ASCE, September 1977 den çevrilmiştir. 
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yakılarak sertleştirilir ve çelik imalatçılarına gön
derilir. 

Magnetit ayrıldıktan sonra filizden geri kalan 
kısım tesis atığı olarak tanımlandırabilinir, bu atık 

lar işe yaramaz filiz olarak geçmektedir. Bunların 

tane büyüklüğü tesis dizayına göre değişmektedir. 

Minareada oluşan bu atıklar büyüklüklerine göre 
10 mm ile 0.005 mm. den daha küçük tane boyut
ları arasında derecelenmiştir. Minorcadaki tesis 
çalıştığı sürece 180X 109 kg. lık işe yaramayan filiz 
üreteceği hesaplanmıştır. Merkezi Kuzey Ameri
ka'da gerek çevre sorunları bakımından ve gerekse 
ekonomik açıdan en iyi yöntem artıkları araziye yay
ma kabul ed'lebilir. Takonit operasyonu ile fazla 
miktarda atık meydana geleceğinden, atıkları emin 
ve çevr.eyi kirletmiyecek şekilde bertaraf etme ta
konit işleme planlaması sırasında çözümlenmesi 
gereken en önemli problemlerden biridir. 

Minorca işletmesindeki ara b:rimler açık çu
kur şeklindeki maden ocağı, işleme tesisi, işe yara
mıyan tilizin toplandığı havza ve artıkların bertaraf 
edildiği alandır. işlenmemiş fil:z maden ocağından 

ilk kırıcıya 109000 kg . lık kapasiteye sahip kam
yonlarla taşınmaktadır. imal edilmiş tabfetler tren 
yolu ile Superior Gölüne, oradan da gemilerle çelik 
imalatçıianna gönderilmektedir. 

işe Yararnıyan Filizin Toplandığı Havza : 

işlem sırasında ayrılan işe yararnıyan filiz tane 
büyüklüğüne göre hidrolik yöntemlerle iki sınıfa 

ayrılır. 0,15 mm. den daha büyük tanelerden oluşan 
kaba kısım kamyonlarla havzaya taşınır, 0,15 mm. 
den küçük taneciklerden oluşan kısım çamur hali
ne getirilip havzaya pompalanır. Tesis çalışma sü
resi boyunca 108 milyon 3 ince işe yararnıyan filiz 
birikeceği hesaplanmıştır. 

işe yararnıyan tilizin toplandığı havzanın en 
önemli görevi çamur halindeki atıkları emin ve çev-
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Şekil: 

reyi kirletmiyecek bir şekilde müsadere etmektir. 
Havza, aynı zamanda, geri gönderilip tekrar kulla
nılan suyu sağlayacak çökeitme havuzu, tesis pro
ses suyunun toplandığı ve depolandığı rezervuar 
olarak kullanılmaktadır. Havzalar genellikle topoğ

rafik çukurlar yanında toprak dolgu baraj yapmak 
suretiyle oluşturulmuştur. 

Havzanın yeri maden ve işlem e tesisi yakının

da bölgenin topoğrafyasına göre tayin edilir. işlen
memiş tilizin madenden tesise, atıkların tesisten 
havzaya taşınması üretim maliyetin in en önemli 
kısmını teşkil etmektedir. Bu nedenle, maden, te
sis ve havza mümkün olduğu kadar yakın inşa edil
diğinde ekonomi kaçıdan büyük avantaj sağl ana

caktır. 

Bundan şu sonuç çıkarılabil ir; tesis in ekono
mik açıdan devamını sağlayabilmek için havzayı , 

Ölçek . mil olarak 

arazının baraj inşa etme karakteristiğine uygunlu
ğunu bir kenara bırakıp diğer f aktörleri göz önün
de bulundurarak dizayn etmek gerekmektedir. Bu 
durum nedeniyle, havzadaki baraj dizaynı sırasında 

mühendis baraj i nşası için uygun temel şartları, 

inşaat malzemesi bulunmayan alanlarda emniyetli, 
dengel i ve ekonomik olan baraj kurabilme problemi 
ile karşı karşıya gelmektedir. 

Minara işletmesinin atık havzası küçük bir ça· 
yın yukarı yağış alanı içine yerleştirilm i ş , yağ ış 

alanını boydan boya aşan doğa l su ayırım çizgisi 
hizasında toprak dolgu baraj yapılarak meydana 
getirilmiş 14 milyon m2 li k bir havzad ır. Birikmiş 

ince atıkları, tesis suyunu, sel sularını muhafaza 
edebi lecek yeterli haci m sağlayabilmek için baraj 

nihai yüksekliği yaklaşık olarak 25 m., nihai uzun

luğu 6,8 km . olmalıdır. Daha önce inşa edilen baş-
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langıç barajı olarak isimlendirilen baraj 4 km. uzun
luğunda, maksimum 15 m. yüksekliktedir. Barajın 

uzunluğu ve yüksekliği ince atıkların birikmesi so
nucu h avza nın depolama hacmi yok olunca safhalar 
halinde arttırılacaktır. Bu durumda baraj inşaatının 

safhalandırılması, ilerki safhada inşaatın maliyetini 
geciktirdiği gibi, kaba atıkların inşaat malzemesi 
olarak kullanılabilmesini de sağlamaktadır. 

Proje Kriterleri : 

Diğer toprak dolgu barajlarda olduğu gibi atık

ların toplandığı havzanın da istenen fonksiyonları 

yerine getirebilmesi için birkaç önemli karakteristi
ğe sahip olması gerekmektedir. Barajı n hesaplarda 
kullanılan sel suyu miktarı ile dolup taşmaması 

için hava payı yeterli olmalıdır. Baraj eğimleri rezer
vuar seviyesindeki hızlı değişimler dahil diğer bek
lenıniyen şartlara karşı dengeli olmalıdır. Baraj çö
kelmeler sayesinde emniyetsiz veya kullanılmiyacak 
hale gelmemelidir. Barajda dolgu mansabında hidroli k 
gradyan ve potansiyelin emniyetli sınırlar içinde 
ka-lmasını sağlamak, dolgu ve temel kısmındaki sı

zıntıyı kontrol edebilmek için gerekli tedbirler alın

malı ve baraj inşaası ekonomik olmalıdır. Bu ka
rakteristikler, projelendirme sırasında arazının 

şartlarını belirten detaylı hidrolik, çökme, eğim 

dengesi ve sızıntı analizleri ile düşünülmelidir. Pro
je hazırlanırken emniyet faktörü yanında ekonomi 
ve verimliliği arttıracak özelliklerde düşünülmelidir. 

Tipik olarak, toprak dolgu barajlar, geçirimsiz 
killi çekirdek ve onun etrafında tanecikli kabukla 
inşa edilmektedir. Baraj geçirimsiz tabako üstünde 
yer alan derinliği az geçirimli bir zemin üzerinde 
inşa edildiği zaman temellerdeki sızıntı genellikle 
barajın geçirimsiz çekirdeği ile geçirimsiz tabakayı 
birleştiren sızdırmazlık perdesi ile kontrol altına 

alınır. 

Saplamalar kazıklı perde, beton. çamur hende
gı, enjeksiyon perdesi veya geçirimsiz zemin ile 
doldurulmuş hendeki olab ili r. Baraj derin geçirim
li temel üzerine inşa edildiğinde sızıntı , geçirimsiz 
yatay örtü ile sızıntı yolunun uzunluğunu arttıra rak 

kontrol edilebilir. Ender rastlanan durumlarda sı

zıntı ile kaybolan rezervuar suyu önemli bir miktat 
tutmadığında baraj geçirimli zeminin t amamen dı

şına inşa edilebilir. Mamafih, Minorca Şirketi tara
fından atık havzası için seçilen alan herhangi bir 
klasik tip toprak dolgu baraj inşasına ekonomik 
açıdan müsaade edememektedir. 

Temel Zeminin incelenmesi ve Geçirimsiz 
Zemin Bulunamaması : 

Başlangıç barajının doğrultusu belirtildikten 
sonra, bu doğrultudaki temel şartları, direnç araş

tırması ve zemin sondajları ile tesbit edilmiştir. Te-
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mel malzemesinin oldukça ince organik üst zemin 
tabakası altından yoğun milli kum tabakasına ka
dar uzanan 0,3 - 0,6 m. kalınlığında kumlu kilden mü
teşekkil olduğu meydana çıkarıl mıştır. Her derin
likte taşiara rastlamak mümkündür. Fakat en fazla 
yüzeyde ve 3 m. derinliğe kadar bulunmaktadır. izo
le edilmiş küçük alanlarda 0,9 m. derinliğe kadar 
turbalara rastlamaktadır. Yerli kayacın yüzeyden 
18 m. derinliğe kadar, statik su tablasının yüzeyden 
2 m. derinliğe kadar değişmekte olduğu bulunmuş
tur. Alan civarında 11 km. içerisinde kullanılabile

cek nitelikte geçirimsiz zemin kaynağı bulunama
mıştır. 

Alternatiflerin Gözden Geçirilmesi : 

Barajın ön projesi en yakın 11 km. uzaklıktan 

kil çekmek fazla pahalı olacağından mümkün olan 
en az geçirimsiz zemin kullanılacak şekilde yapıl

m ıştır. Ön projede dolgunun membadaki eğimli kıs 
rıında ve su tarafı topuğu yerli zemini üzerinde 
sızdırma kontrolu kil örtü ile sağlanmış klasik tip 
toprak baraj esası kullanılmıştır. Ön projede düşü
nülen örtü su tarafı topuğundan hidrostatik düşü

nün minl ınum 3 kaıtına kadar uzanmakta olup 1 m. 
kalınlığındadır. Başlangıç barajının bu projeye göre 
•inşaat maliyeti 3 milyon doların biraz üzerindedir. 
Buna rağmen, kil örtünün yerleştirme ve sıkıştırma
sına ait problemler yeraltısuyu tablasının yüzeyde 
veya yüzeye yakın olan alanlarda beklenmektedir. 
Bu nedenle, kil örtüyü polimer (yani plastik) tabaka 
ile değiştirme imkanının araştırılmasına karar ve
rilmiştir. 

Polimer Tabakaların Araştırılması : 

Pol imer tabakaların uygulanabilme araştırması

nın ilk basamağında halihazırda mevcut olan taba
ka malzemelerinin mukayeseli maliyeti ve dayanık

ldığı incelenmiştir . Tabakanın montajında gerekli 
olan yapım tekniğinin göreli (izafi) fiatı da düşü

nülmüştür. 

Araştırmalar sonucu kil örtü yerine 0,51 mm. 
kalınlığında polivinil klorür (PVC) tabaka kullanıl

ması hem daha uygun hem de daha ekonomik ola
cağı anlaşılmıştır. Buna ilaveten bu yöntemin yük
sek su tabakasına sahip alanlarda kil tabakasının 

yerleştirilmesi ve sıkıştırması ile ilgili problemler 
doğurmayacağını da dikkate almak gerekir. Bundan 
dolayı kesin projede sızdırmazlık için PVC tabaka 
kullanarak inşaa1: sahasında halihazırda bulunan ge
çi rimli toprak kullanarak dolgu baraj yapılmasına 

kcırar verilmiştir. (Şekil : 2) . 

Polivinil klorür (PVC) tabaka gün ışığı ve kötü 
hava şartlarında bozulabilmektedir. Ayrıca tabaka 
içindeki birleşik plastikleı-in bakteriyolajik etkiler 
sonucu kısmi kayıp, kimyasal değiş iklik ve yer de-
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Şekil: 2 

ğişmeleri ile PVC tabakada esneklik azalması goru
lebiılir ... • The lnterior Departmen's Bureau of Re c· 
lamation• PVC ve diğer tabaka olabilecek malze· 
meler üzerinde geniş deneyler yapmıştır. Büro, ka· 
nal kaplaması olarak yıllardır kullanılan tabakalar
da da laboratuvar deneylerini tamamlamıştır. Bu 
deney programının sonuçları • Research Report No : 
19• da •lrwestigations of Plastic Films for Cana! 
Linings. adı altında yayınlanmıştır . 

Deney programında PVC tabakanın, mineralli 
toprak ile kaplanarak gün ışığı ve hava etkilerin
den korunduğunda arazi şartlarında 35- 70 senelik 
kullanma sonrasında dahi yeterli uzamaya sahip 
olabileceği belirtilmiştir . Havzada, işe yaramayan 
fizilin birikme hızı ve şekli incelendiğinde maksi
mum 20 yıllık işlem sonucu başlangıç barajının 

memba kısmı çamur olarak bilinen O,OOS mm. den 
küçük atıklarla tüm olarak kaplanacağı anlaşılmış

tır . PVC tabakanın daha minimum 1S yıllık kullan
ma müddeıti vardır. Bu zaman zarfında başlangıç 

barajının memba kısmındaki sızdırma geçirimsiz 
çamur birikimi ile önlenebilir ve dolgunun memba 
kısmında PVC tabakaya lüzuın kalmayabilir . 

Hidrolojik Analiz : 

Başlangıç barajının taşınayı önlemek ·için ge
reken hava payı ve ilgili kret seviyesi yağış alanı

nın hidrolojik analizi ile hesaplanmıştır. Analizler 
100 yıllık zaman aralığında tekrar vukua gelen ya
ğış olaylarının değerl-endirilmesi, standart yağış 

projeksiyonu ve muhtemel maksimum yağış mikta
rı bulunarak yapılmıştır. Muhtemel maksimum ya
ğış, bölgenin karakteristiği olarak kabul edilen en 
şiddetli meteorolojik ve hidrolojik şartların birleşi

mi sonucu meydana gelen yağış olarak tanımlanır. 
Çevreyi koruma otoritelerine göre atıkların toplan· 
dığı havza muhtemel maksimum yağışta meydana 
gelen akışı tutabilecek büyüklükte olması gerek· 
mektedir. Havza yağış alanı için 6 saat süreli muh· 
temel maksimum yağış S84 mm. civarındadır. 

Toplanma hacmi atıkların toplanmasından do· 
layı devamlı azaldığından, toplanma hızı ve şekli 

değerlendirilmiştir. Bu analizlere dayanaraktan ba· 

rajın kret seviyesi öyle ayarlanmıştırki s sene ça· 

lışmadan sonra 100 yılda tekrarlanan kritik yağış 

sonucu meydana gelen birikinti üzerinde 1 m. lik 
hava payı ve muhtemel maksimum yağış sonucu 
meydana gelen bkikinti üzerinde ise 0,2 m. lik hava 
payı olacaktır. S yılda tamamlanacak ikinci safha 
inşaatın kret seviyesinde 3 m. ilave edileceği bek· 
lenmektedir. 

Stabilite ve Oturma Analizleri : 

Baraj civarındaki sahada iri taşlardan 4,6 m. 
ebadındaki kayalara kadar çok sayıda taş bulun· 
maktadır . Birçok durumlarda dolgu inşaatına baş

lanmadan yüzeysel tabaka baraj temel alanından 

sıyrılmalıdır. Bu sıyırma tedbir olarak düşünülebili

nir. Çünkü dolgu altındaki organik yüzeysel toprak 
tabakası, dolgu eğiminin stabilitesi için zararlı ola
bileceği zayıf bir düzlem teşkil edebilir. Bu durum
da baraj temel alanındaki yüzeysel toprağı sıyırma, 
yüzeydeki çok sayıda bulunan taşlardan dolayı son 
derece zor ve pahalı olacağı beklenmekteydi. Dı

şarı fırlamış teışlar baraj dolgusuna temel zemini 
olarak yardımcı olabileceği bunun yanında dolgu ile 
temel zemin arasındaki zayıf tabakanın etkisini 
azaltacağı araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. 

Bundan dolayı yüzeysel tabakayı ayırmanın gerekli 
olmadığır.a karar verilmişt i r. Fakat yine de borulan
ma sırasında kırılma veya yeraltı erozyonu ihtima
lini· önleyebilmek için dolgu malzemenin ilk taba
kasının y.eterli sıkışmasını ve temel zemini ile dol
gu arasındaki devamlı temasın elde edilebilmesini 
önleyici şekilde yerleşmiş taşları çıkarmak gerek
mekteydi. 

Başlangıç barajının dizaynında temel alanı üze
rine yüzeydeiçi taşları örtecek şekilde temiz ve ge· 
çirimli kum tabakasının yerleştirilmesi ve sıkıştırıl 

ması da düşünülmüştür . En yüksek olabilecek dolgu 
ve temel kısmının bütün belirgin özelliklerini kul
lanarak formüle edilmiştir. Model bileşkenleri dol
gu memba kısmındaki PVC tabakayı dolgu malze
mesini ve 0,6 m. kalınlığındaki yüzeysel toprak ta
bakayı, temel üzerindeki kumlu kil , dolgu içindeki 
drenaj filitreyi, yerli kayaç ile yüzey tabakası ara
sındaki milli kum tabakayı, yüzey altında 18 m. de
rinl•ikteki yerli kayacı ihtiva etmektedir . 

Baraj civarındaki çeşitli malzemenin permeabi
litesindeki değişmelerin piyezometrik potansiyeli 
nasıl etkileyeceğini saptamak için model kullanıl

mıştır . Değişik parametreler kullanıldığı halde bu 
parametreler yüzeysel tabakanın permeabilitesi ve 
yerli kayacın derinl'ği ile sınırlandırılmamıştır . 

Alttan sızdırma analizleri sonucu dolgunun 
mansap eğimi yakınındaki piyezometrik potansiye-

lin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ortaya çık

mıştır . 
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Inşaat: 

Başlangıç barajının inşaatına •Johnson Brother 
Corporation• firması tarafından Nisan 1976 da baş

lanılmış Temmuz 1976 da bi1irilm i ştir. inşaatta yak
laşık olarak 1,6 milyon yarda küp tanecikli dolgu 
ve drenaj filtre malzemesi yerleştirilmiş ve sıkış

tırılmış , yaklaşık olarak 167000 m2 PVC tabaka mon
te edilmiştir . Inşaatın toplam maliyeti 2,2 milyon 
dolar civarında olmuştur. Bu rakam sızdırmazlık 

için geçirimsiz malzeme kullanıldığında hesapla
nan en ekonomik maliyetin kabaca 2/ 3'ünü oluştur

maktadir. 

Barajın Inşa Edildikten Sonraki Durumu : 

Başlangıç barajının davranışı, perijodik muayene 
ve yeraltısuyu tablasını takip edebilmek için açılan 

kuyular sistemi ile takip edilmektedir. Baraj bir yıl
dan beri çalışmakta ve beklendiği gibi hizmet ettiği 
görülmektedir. Dolgu eğimleri stabildir ve bu güne 
kadar sızdırma görülmemiştir. 1976 ve 1977 ilk ya
rısında kuz·ey Minnesota da görülen kuraklık şart-
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!arına karşın rezervuara biriken sel suları ve diğer 
ilaveler normal çalışma yüksekliğinde 3 m. içinde 
rezervuan doldurabilecek ve proses suyu isteğini 

karşılayabHecek kadar su birikimi sağlamıştır. 

Projenin Önemi : 

Toprak dolgu baraj projelerinde en önemli prob
lem dolgu ve temeldeki sızdırmayı önleyecek en 
etkili ve ekonomik yöntemi bulmaktır. 

Minorca havzasında olduğu gibi sızdırma için 
kil örtü kullanmak için arazi ve diğer şartlar uygun 
olduğu halde arazi civarında uygun kil bulunmadı

ğında polimer tabakalar klasik yöntemlere naza
ran daha etkili ve ekonomik olmaktadır. Toprak dol
gu barajlarda sızdırma kontrolu için PVC tabaka 
kullanma fizibilitesi mevcut tabakaların istenen 
malzemenin hizmet edebilme müddeti ve dayanık

lılığı ile etkiJenmektedir. 

Dolguda sızdırmazlığı önlemek için PVC tabaka 
kullanılan ilk toprak barajın bu baraj olduğuna ina
nılmıştır. 



DAMLA SULAMASI 
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Kobe SHOJI 
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ÖZ ET 

Bu sistemde, su, bitkilere yerüstüne yerleştirilen plastik borıılarla ve damla 
damla verilmektedir. Bu yöntem sayesinde bitki üzerindeki tazyik azalmakta, az 
su kullanılması sağlanmakla ve tuz ihtiva eden sular dahi sulamada kullanıla

bilmektedir. 

Bundan 45 yıl kadar önce Synıcha Blass adın· 

daki bir israilli mühendis dol aş ırken, su sızdıran 
bir çeşnıenin yakınındaki bir ağacın , sızıntı suyu
nun ulaşanıadığı yerlerdeki civar ağaç lara nazara ıı 

çok daha fazla gelişmiş olduğunu gözledi. Çok ön
ceden beri geleneksel sulama yöntemlerinin çok 
fazla su kaybına neden olduğuna inanan Blass, göz
Iediği sızıntı yapan çeşnıe yakınındaki gelişmiş 

ağaç örneğinden ilham alarak, bitkiye gerektiği ka
dar -ya da tanı tabiriyle danıla danıla- su ver
me prens:bine dayalı bir sulama sistemi geliştir

me düşüncesine yöneldi. Sonunda, Blass bitki kök
lerine düzenli aralıklarla az miktarda su verme esa
sına dayalı alçak- basınçlı bir sistem geliştirerek 

patentini de aldı. Blass tarafından geliştirilen ve 
daha sonraları yine kendisi ve diğer imalatçılar ta
rafından giderek hassaslaştırılan tekniği n özü arazi 
üzerine ve bitkiler boyunca küçük çaplı bir plastik 
boru serrnek ve bu boruyla gelen suyu çok yavaş
ça ve fakat düzenli aralıklarla , plastik boru üzerin
de uygun mesafelerle açılmış delikler ya da yer
leştirilmiş emitörler yardımıyla, bitkilere ulaş tır

nıaktan ibarettir. Şimdi danıla sul anıas ı olarak ad
landırılan bu kavram özellikle kurak ve yüksek iş

çilik harcanıaları gerektiren alanlarda çok değerli 

sonuçlar yarattığı için geniş kabul görmüştür. Bu 

(") Yük . Müh . DSI Dı ş Krediler ve Dış Münasebetle ı· Başmü

şavir liği 

Bu makale Scientific American , Kas ım , 1977, 235. Cilt, 5. sa
yıdan çevrilmiştir . 

sistemin önceden görülmeyen bir başka faydası 

da, yüksek tuz ihtiva eden suların da sistemde kul
lanılmasına olanak sağl amasıdır. Nitekim özellikle 
kurak bölgelerdeki suların yüksek oranda tuz ih
tiva ettiği bilinmektedir. 

Dünyanın birçok yerinde, halen çiftçiler ara
zilerini bundan 5000 yıl önce yaptıkları gibi ya su 
altında bırakarak, ya da bitki sıralarına paralel ola
rak açılan kc.rıklar boyunca su vererek sulanıakta

dırlar . Bu sulama yöntenıleriyle, bitkiler tatbik edi
len suyun yüzde 30 ilii yüzde 60 kadarını kullana
bilnıektedirler. Ayrıca, bu sulama yöntemlerinin 
uygulanmasında arazinin hazırl anması ve sulama 
sisteminin yöneltilnıesi çok işçilik gerektirmekte
dir. Suyun bol, işçilik harcanıaJ ;ı rının düşük olduğu 

bölgelerde, tekn'k yetersizliğ ine rağmen, karık su
laması yöntemi ekonomik bakımdan avantajlı ola
bili r. Ama, suyun yetersiz miktarlarda olduğu ve 
işçilik, enerji ve su giderlerinin giderek yükse lmek
te olduğu l<aliforniya, ve Havaii gibi yerlerde 

danıla sulanıası hızla ve başarıyla uygulama yoluna 

konulmuştur . Gerçekten de, kuraklık kayıtlarında 

uçuncü s.rayı alan Kaliforniyada damla sulanıası 

yapılan alan tutarı dünyada damla sulaması yapılan 

alan lar toplamı olan 162 000 hektar alanın yüzde 

15 ine ulaşmıştır. 

Danıla sulamasının geli ştirilmesini sağlayan 

temel fikirlerin başlangıcı 1860 yıllarında Alman-
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ya'da yapılan uygulamalara dayanmaktadır. Burada 
çiftçiler su tabakasının yükselmesi ve alçalması 

süreci içinde sulama ve drenaj faaliyetlerini birleş

tirmek üzere toprak üst seviyesinin 8 metre ka
dar altına açık derzli kil borular sermişlerdir. Yine 
1930 yıllarında Avusturalyalı bazı şeftali üreticileri, 
sınırlı su kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabil
mek için bir yöntem geliştirmişlerdir. Bu yöntem
de çiftçiler şeftali bahçeleri içerisine serdikleri 
beş santim çapındaki galvanizli borular üzerinde 
keskiyle açılmış delikler vasıtasıyla arazilerini su
lamışlardır. ingiltere'deki Limonluk (ser) işletme
cileri domates yetiştirmek üzere, 1948 yılında bu
na benzer bir yöntem tatbik etmişlerdir. 

Damla sulama teknikleri, Amerika Birleşik 

Devletlerine 1960 yıllarında, birkaç fidan işletmeci

sinin kendi limonluklarına (serlerine) bu sistemi 
tatbik etmesiyle girdi. 1968 yıllarından itibaren Ka
liforniyada meyve bahçeleri ve sıra bitkilerine uy
gulanan sistem daha sonra domates, üzüm, çilek, 
mısır, ananas ve şeker kamışı yetiştirilme alanla
rında da uygulanmaya başladı. (Damla sulaması 

sistemi, hububat ve yonca gibi sık ekilen ürünler
de, çok fazla plastik boru gerektirdiği için ekono
mik olmamakta ve bu nedenle bu ürünler için uy
gulanmamaktadır . ) 

1930'1arda B lass damla- damla sulama sistemi
ni ilk kez tasarladığında , alçak basınçlı bir siste
min makul maliyet sınırları içinde inşa edilmesi 
imkanı yoktu. Ancak ikinci Dünya Savaşı sonrası, 
plastik endüstrisindeki hızlı gelişmeler kimyasal 
açıdan dayanıklı, küçük çaplı esnek plastik boru
ların ekonomik olarak imalini olanaklı kılmıştır. ilk 
damla sulaması sistemlerinin yapımında daha bü
yük borulara bağİanan küçük çaplı (bir milimetre) 
plastik kılcal (kapiler) tüpler kullanılmıştır. Kılcal 

borular içerisindeki sürtünme belirli bir debiyle ge
len suyu toprağa iki ila dört litre/saat hızla ak
tarmaktaydı. Bu borular ilk uygulamalarda yer al
tında tesis edilmiş, ancak zamanın ilkel filtrasyon 
teknikleri ve sık sık tıkanmalar sonucu dağıtım 

aleti toprak üzerine alınmıştır. Bu değişimle birlik
te, tüplerin tıkanıp tıkanmadıklarının kontrolu ko
laylaşmış, suyun doğrudan doğruya bitkinin kök 
bölgesine tatbiki sağlanmıştır. 

Blass tarafından geliştirilen bir husus da, tı

kanmayı önlemek üzere projelendi rdiği helisel sar
gılı su dağıtım uçlarıdır. (emitör) . Bu uç (emitörl 
sert bir muhafaza içerisinde korunan sprial tüpten 
oluşmaktadır. Spiral tüp suyun akım yolunu uzata
rak debi basıncını azaltına görevi görmekte, bu su
retle suyun daha büyük bir delikle verilmesi müm
kün olmaktadır. 

1960'larda Blass sistemi israil'in Negev ve Ara
va çöl bölgelerinde uygulandığında uygulayıcılar 
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sistemin olağanüstü başanya ulaştığını belirttiler. 
Daha önceleri uygulanan karıklı sulama ve yağmur
lama sulamaları çok az verimle sonuçlanmışlardır. 
Bunun da en önemli nedeni suyun yüksek oranda 
tuzlu olmasıydı. Halbuki, damla sulaması sistemin
de, diğer sistemlerde kullanılabilen sulardan daha 
tuzlu suların kullanılması imkanı vardır. Bu konu
ya daha sonra tekrar değinilecektir. 

Çöl arazilerde ziraat kesinlikle kötü şartlara 

tabi olmaktaydı; bununda nedeni sadece tuzlu su 
değil fakat aynı zamanda yüksek ısı, düşük nisbi 
nem lilik ve kumlu topraktı. Bütün bu zor koşullar 

altında olmakla birlikte damla sulaması sonuçta 
çok önemli ürün verim artışına neden oldu. Örne
ğin, Arava bölgesinde yapılan bir örnek arazi de
nemesinde damla sulaması yöntemiyle hektar ba
şına 58.3 metrik ton kış damatesi elde edildi ki , 
daha önce aynı alanda yapılan yağmurlama uygu
lamasında hektar başına 35 .8 nıetrik ton ürün elde 
edilmiştir. Bir başka denemede danıla sulanıası 

yöntemiyle diğer sistemlere nazaran kavun üreti
minde yüzde 70 artış sağlandı. Yine tuz'a karşı has
sas olan hıyar üretiminde bu yöntemle önemli ar
tışlar sağlandı. Ayrıca, damla sulanıası sistemiyle, 
su tüketiminde azalma, işçilik giderlerinde düşme 
ve gübre dağıtınıında gelişme gibi önemli ek avan
tajlar sağlandı. Suda eriyebilen bir gübrenin sula
ma sistemi içerisinde suyla birlikte (su içinde) 
dağ ıtılması mümkündür. Öte yanda darııla sulama
sında su bitkinin köküne en yakın yerden verilmek
te olduğundan, suda eriyebilen bir gübre çeşidi de 
bu yöntemle en faydalı olacağı bölgeye doğrudan 

doğruya verilm i ş olmaktadır. Son on yıllık süre içe
risinde damla sulaması konusunda gerekli teçhiza
tın projefendirilmesi ve imalatı konusunda çalışan 

komple bir endüstri kolu doğmuştur. Bu faaliyet
lerin sonucu olarak da danıla sulanıası konusunda 
üretilen teçhizatlarda hızlı bir değişim gözlenmiş

tir. Danıla sulaması sistemi çok değiş i k topoğrafik 

şartlara sahip olan, çok çeşitli tipte topraklara uy
gulanmaktadır; bu nedenle mühendisin en büyük 
sorunu belli bir arazi üzerinde düzenli (üniform) 
akım temin edecek bir sistemi projelendirebilmek
tir. Bütün damla sulama sistemleri borulardaki akım 
nidroliği esasına bağlı olmakla birlikte her tesis, 
su sağlayacağı ürün ve ürünün yetişme koşulları

na bağlı olarak projelendirilmelidir. 

Tipik bir modern damla sulaması sistemi de
ğişen çaplarda bir plastik borular ve tüpler şebe
kesinden oluşmaktadır. Oldukça geniş çaptakl boru
larla su önce sulanacak sahanın kenarına getirilir. 

Daha sonra daha küçük çaplı bir dizi ana hat bu 

suyu, ürüne vermeks izin, saha üzerinde yayar. Da

ha küçük çaplı tali anahatlar suyu lateral tabir edi

len borulara geti rir ve buradan da su (emltörler) 



dağıtım uçları ya da delikler vasıtasıyla bitkiye ve
rilir. isale hattı (genellikle 30 cm çapında) ve ana 
dağıtım hattı (genellikle 15 cm çapında) boruları 

sert plastik borularındandır ve . normal olarak yer 
altına gömülürler. Eğer sistemde tali ana hatlar da 
gerekliyse bunlar genellikle 7.6 ila 15.2 cm çaplı 

borulardan oluşurlar. Tali anahatların gerekli olma
dığı hallerde lateral tabir edilen dağıtım boruları 

doğrudan doğruya ana hatta bağlanırlar. 

Esnek bir yapısı olan dağıtım borularının (la
ter.al) çapları 12 ila 32 mm arasında değişir. Bun
lar bitkinin hemen yanında toprak altında ya da 
toprak üstünde tesis edilirler. Dağıtım boruları (la
teral) üzerindeki delikler yada bu borular üzerine 
takılan dağıtım uçları (emitörler) suyun bitkiye 
bir ila 6 litre/ saat hızla verilmesini sağlıyacak ya
pıda yapılmışlardır. Bir meyve bahçesi yada bir 
bağda her bitki başına bir ila altı arasında dağıtım 

ucu tesis edilir. Bitki başına dağıtım ucu (emitör) 
sayısı bitkilerin büyüklüğü ve bitkiler arasındaki 

mesafeye bağlı olarak tespit edilir. Bu uçlar ya 
bitki sırasına paralel olarak ya da her bitki çevre
sinde dairesel olarak düzenlenir. Sıra ürünleri su
lamasında dcığıtım boruları (lateraller) ya üzeri de
likli borulardır ya da üzerinde bitkiye paralel monte 
edilmiş olan iğnedeliği ölçüsünde orifislerle teçhiz 
edilmiş halde olurlar. 

Bu sistem için tarla kenarında bir kontrol üni
tesi gerekmektedir. Tipik bir ün ite içerisinde suyu 
filtre edecek ve dağıtım borularını tıkama tehlikesi 
yaratan parçacıkları uzaklaştıracak araçlarla, suya 
gübre ya da diğer gerekli kimyasal maddeleri ka
tc;cak bir araç (enjektör), basınç düzenleyici ler, 
su sayaçları ve suyun akışını kontrol altında tut
mak üzere v.analar ve pompalar bulunmaktadır . Sis
tem genellikle ya el kumandalı veya tamamen oto
matik (zamanlayıcıl a r ve vanalar vasıtasıyla) ola
rak çalışacak şekilde projelendirilmektedir. Ayrıca 
istenirse sulama, belirli bir düzenle birden fazla 
alanın ardarda sulanmasını sağlıyacak şekilde dü
zenlenebi lir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde damla sulama
sı yapılan alanlar toplamı 1960 yılındaki 40 hektar
dan bugün 54600 hektara yükselmekle birlikte bu 
alan diğer yöntemlerle sulama yapılan alanlarla mu
kayese edildiğinde hala düşüktür. Ancak , damla su
lamasıyla ziraat yapılan alanlar giderek artmakta
dır. Damla sulaması konusunda, Kaliforniya Univer· 
sitesi Teknik Ziraat bölümünden C. Don Gustafson 
tarafından 1975 yılında yürütülen bir incelemeye 
göre bu yöntemin en fazla .uygulandığı bölge Kali · 
forniya (24290 hektar) olmakta, daha sonra Texas, 
Hawaii, Florlda, Arizona ve Michigan eyaJetleri gel· 
mektedir. Dünyada damla sulaması yapılan yerler 
ise Avustralya , ısrail , Güney Afrika ve Meksikadır. 

DSI TEKNIK BÜLTENI EYLÜL 1978 SAYI 44 

Yine daha az oranlarda olmakla birlikte Kanada. 
Kıbrıs, Fransa, iran, Yeni Zelanda ingiltere ve Batı 
Afrikadaki bazı ülkelerde bu sulama yöntemini kıs· 

men uygulamaktadırlar. 1980 yılından önce tüm dün· 
yada damla sulaması yapılan alanlar toplamının 

350 000 hektara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Damla sulamasını diğer sulama metotlarından 

daha cazip hale getiren faktör, bu metodun daha 
fazla avantajiara sahip olmasıdır. Bu metodun en 
büyük avantajı, bitkilere, geraksindikleri kadar su 
yu getirmesidir. Bitkinin kök bölgesine, bitkinin 
evapotranspirasyon (bitki yakınındaki topraktaki bu· 
harlaşma ve bitkinin kendi terlemesi) kayıplarını 

karşılayacak ve bitki kök bölgesindeki tuzları yı · 

kayacak kadar gerekli miktarda su verilmektedir 
Bu usul, tüm araziyi sulamak ya da karıklar vasıta · 

sıyla su vermek yöntemlerinden çok daha fazla 
etkilidir. 

Çeşitli· cinslerdeki bitkilerin su ihtiyaçlarını 

temsil edecek denklemlerin tespiti için geçmişte 
çok çalışma yapılmıştır. Böyle bir denklem içeri· 
sine giren faktörler arasında buharlaşan yüzeyin 
cinsi, rüzgarın buharlaşma basıncı üzerine etkisi , 
ısı , su kalitesi, ve mevcut enerji gibi faktörler sa
yılabilir. Bir bitkinin su ihtiyacı bir kere tespit edil
dikten sonra gereken miktarlar dağıtım boruları va
sıtasıyla bitkiye verilir. Damla emitörlerinden (da
ğıtım uçlarından) gelen su yer altına süzülür ve 
bitki kök bölgesinde kase biçiminde bir nemli böl
ge meydana getirir. 

Şekillerde de görülebileceği üzere ıslak böl
genin şekil ve büyüklüğü zeminin niteliği, bitkinin 
nem çekme hızı, bitki yakınındaki dağıtım uçlarının 

(emitör) sayı ve yerleri ve bu dağıtım uçlarının 

su verme hızları gibi faktörlere bağlı olarak de
ğişir . Toprak içerisinde büyükçe boşluklar içerisin
dev su yer çekimine bağlı olarak düşey olarak ha
reket ederken; küçük boşluklar içerisinde su 
hareketi kılcal (kapiler) harekete bağlı olarak her 
yönde yayılır. Küçük daneli bir toprakta kılcal (ka
piler) kuvvetler yerçekimi kuvvetlerinden daha faz
la olduğundan ıslak bölgenin kesiti aşağı yukarı 

dairesel bir şekle sahiptir. iri daneli bir toprakta 
ise su tutma yeteneği zayıf olduğundan ıslak böl
ge kes iti daha eliptik formdadır. 

Damla sulamasında kök bölgesine verilen su 
önceden tespit edilen sabit bir hızla olduğu için 
ıslak bölgedeki nem oranı devamlı olarak aynı ka
lır. Böylece bitki uygun bir nem ortamı içerisinde 
ve hiçbir gerilim altında kalmaksızın büyümesini 
sürdürür. Bu özelliği sayesindedir ki, diğer sulama 
usullerinde gözlene. nem oranındaki büyük deği

şimler damla sulamasında etkin bir şekilde elimi
ne edilmektedir. Örneğin, yağmurlama yada karıklı 
sulamada birbiri ardına yapılan iki su tatbiki ara-
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FOTOaRAF- 1 

Yukarıdaki iki fotoğraf Havaii Üniversitesinde uygulanan bir deneysel damla sulanıası parselinden çekllmiştir. Soldaki fo
toğrafta su, ekili marulların her birine üzerine uygun mesafelerde delikler açılmış olan dar bir plastik boruyla dağıtılmak

tadır. Fotoğrafıakl koyu bölgeler sulu zonları göstermektedir. Sağdaki fotoğrafta ise yine aynı yerin yakınındaki bir başka 

parselde damla sulaması uygulamasının dördüncü haftasında marulların büyümeye başlamış hall görülmektedir. Başka bazı 

damla sulaması sistemlerinde delikler yerine su dağıtım uçları (emitörler) de kullanılmaktadır. 

sında su topraktan buh arlaşıp bitkiden de terleme 
yoluyla atıldıktan sonra bitk i topraktan tekrar su 
çekrneğe çalıştı ğ ında zorlanır. Toprağın nem geri
limi (toprak yapısı içinde suyun tutulması için 
harcanan kuvet) artar ve bu durum uzun süre 
devam ederse bitki gerilimden etkilenir ve canlılı

ğını yitirmeye başlar . 

Halbuki damla sulame.s ı yla, çiftçi toprak nem 
gerilimini önceden tespit edilen seviyelerde tuta
cak şekilde su tatbikat programı hazırlayabilir. En 
iyi nem seviyesi arazi kapasitesi olarak adlandırı

lan nem seviyesidir ki bu seviye fazla suyun yer
çekimiyle drene edildiği ve son kalan kısmın da 
kılcal (kapiler) hareketle toprak içinde tutulduğu 

nem seviyesidir. Arazi kapasitesinde , toprak nem 
gerilimi O ila 3 atmosfer aras ında, iken, bitkiler 
topraktan su çekme işlemini en az geriliml e başa

rırlar. Arazi üzerindeki bir bitkinin su ihtiyacı esas 
olarak evapotranspirasyon hesabında kullanılan 
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denklemlere ba ğlı olmıyan bir tahminden ibaret 
olduğundan kök bölgesindeki nem muhtevasının 

mümkün olduğu kadar arazi kapasitesi seviyesinde 
tutulmasını sağlamak üzere araziye ölçüm cihaziarı 

yerleşti ri !ir. 

Bitkini n büyümesini sağlamak üzere, toprak 
nem geriliminin en optimum seviyede turulmasını 

sağlamak kavramı yeni bir düşünce değildir. Fakat, 
damla sulaması sistemi geliştirilmeden önce diğer 

geleneksel sulama sisteml eriyle optimum nem se
viyenin sağlanması, bu sistemlerde aşırı miktarlar
da su kullanılması gerektiği ve yüksek oranda iş

gücü ihtiyacı gösterdiği için ekonomik açıdan im
kansızdır . Bitki geriliminin, damla sulaması yönte
miyle, ortadan kalkması sonucu ortaya çıkan bir 
fayda da bitkilerin bu yolla diğ er geleneksel sula
ma sistemleriyle mukayese edildiklerinde, daha hız

lı bir şekilde olgunlaşma çağına ulaşmalarıdır. Tur
fanda ürün piyasa fiyatlarının aynı ürünün normal 
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ŞEKIL- 2 

ISLAK BÖLGE PROFILI : 

Damla sulamasıyle sulanan bitki kök bölgelerinde teşekkül , eden ıslak bölge profili zeminin cinsine bağlı olarak değişir . 

Buradaki şematik örneklerin hepsinde su dağıtım uçları (emitör) bitkinin sol tarafına yerleştirilmiştir ve en ıslak bölge 
(koyu renkli bölge) emitörün tam altında oluşmuştur; (a) iyi hazırlanmış ve küçük daneelkil bir zeminde kılcal (kapiler) 
kuvvetler etkili gücü meydana getirdiği için ıslak bölge yarım daire şeklindedir; (b) gerektiği gibi hazırlanmaınış bir zemin· 
de yumrular ve topaklar kılcal (kapiler) harekete engel olduğundan ıslak bölge profili yerçekimi etkisi altında yukarıda 

görüldüğü gibi oluşur; (c) iri daneli bir zeminde yerçekiml, profili tayin eden yegane güçtür; (d) zemindeki sert ve geçi· 
rimslz bir tabaka suyun düşey hareketini engelleyerek yatay harekete zorlar. 
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ŞEKIL- 3 
TOPRAK NEM GERILIMI : 

Toprak nem gerilimi suyun toprak yapısı Içerisinde tutulma kuvvetinin bir öiçüsüdür, ki bu aynı zamanda suyun bitki 
tarafından topraktan emilmesl Için gerel<en güçtür . Yukarıdaki şekilde toprak nem geriliminin değişimi açısından damla su· 
laması lle (sürekli çizgi) yağmurlama veya karık sulaması (kesik çizgiler) mukayese edilmektedir. Damla sulamasında 

su hergün tatbik edilmektedir. Günlük sulamalar arasındaki 12 ila 18 saatlik aralarda toprak nem gerilimi az miktarda art· 
maktadır. Çok daha fazla zaman aralıklarıyla uygulanmakta olan yağmurlama veya karık sulamasında Ise toprak nem ge· 
rlliml yukarıdaki şekilde gözlendlği gibi çok yüksek oranda artar. Şekilde üstteki eğriler tuz oranı yüksek olan sularda 
yapılan sulamayı, alttaki eğriler Ise nispeten temiz suyla yapılan sulamayı karakterize etmektedir . 
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ŞEKIL- 4 

TUZ BIRIKIMI : 

Damla sulamasıyla sulanan bitkllerin kök bölgelerinde meydana gelen tuz birikimi beyaz- açık gri -ve siyah renklerde en 
azdan en yoğuna doğru yukarıdaki şekillerde şematik olarak gösterilmektedir. Şeklide görüldüğü gibi bitkller birbirinden 
1 metre uzaktadır ve her bitkinin yanında bir emitör vardır. (a) Bu şekilde sulama kullanılan su miktarı bitki tarafından 

evapotanspirasyon yoluyla kaybedilenden daha azdır. Bitkiler arasındaki bölgede tuz oranı en yüksek seviyededir; tüm kök 
bölgesi de yüksek oranda tuzludur; (b) bu şekilde sulama suyu evapotranspirasyonla kaybedilen miktara eşittir; (c) bu şekil

de ise sulama suyu evapotranspirasyonla kaybedilen sudan daha fazladır. 

ŞEKiL- 5 

:>U OACITIM UCU (EMITÖH) 

Emltörde su, uzun bir helisel yol boyunca hareket ettlrilerek su basıncı düşük tutulur. Basıncın düşük tutulması sonucu 
çıkış deliğl daha büyük tutulur; bu sayede de tıkanma sorunuazalmış olur. Bu şekilde projelendirilen emitörler fabrikadan 
çıkarken saatte bir, birbuçuk yada iki galon su dağıtacak şekilde ayarlanır . Sağdaki çengel emitörün sulama borusuna dik 
olarak b.~ğlanmasını sağlar. Su borunun ortasına kadar ulaşan emitörün konik ucundan içeriye girer. 
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ş=KIL- 6 

DELiKLI BORU : 

Özellikle sıra ürünleri sulamasında kullanılan üzeri delikil 
boru, üzerindeki deliklerden sürekli olarale damlalar halinde 

su bırakır. 

hasat zamanlarındaki satış fiyatlarından . çok yük
sek olduğu hemen herkesin bildiği bir gerçektir. 

Damla sulamasının bir başka avantajı da mev
cut sudan en yüksek faydayı elde etmek özelliği

dir. Bu özellik dünyanın her yerindeki suyu az böl
gelerde ilgiyi üzerinde toplamıştır. 

Damla sulaması yapılan alanlarda, bitki sıraları 

arasındaki bölgeler kuru kalmaktadır. Bu da buhar
laşma, akış ve süzülme yoluyla olan su kayıplarını 

en düşük seviyeye indirmektedir. (Bazen de yağ

murlama sulaması sisteminde suyun bir kısmı bit
kiye ulaşamadan rüzgar vasıtasıyla kaydedilir.) As
lında bitkiler damla sulamasında da diğer sulama 
usullerinde kullandıkları kadar su tüketmektedirler, 
ancak damla sulamasında kayıplar minimum'a in
dirgenmektedir. Su kullanma verimliliği, uygulanan 
sistemin ne derece iyi işletilcliğine bağlı olarak de
ğişir . Havaiideki şekerkamışı üreticileri damla su
laması sistemiyle iyi bir yönetimle yüzde 40 ila 
60 arasında verim artışı sağladıklarını bildirmişler

dir. Amerika Birleşik Devletlerinde tüketilen şeke
rin yüzde onunu sağlıyan Havaii'de toplam 89 700 
hektar şekerkamışı ekili alanın 48 600 hektarı su
lanmaktadır. Şekerkamışının iki yıllık büyüme sü
reci içerisinde her bir hektarlık sulanan sahanın 

toplam su gereksinmesi 46 700 tondur. Taze su kay
naklarının çok sınırlı ve su maliyetlerinin genellik
le yüksek olduğu Havaii'de sulama suyunun verim
li bir şekilde kullanılması büyük önem taşımakta

dır. Sulamada verimlilik bitki tarafından tüketilen 
suyun sahaya tatbik edilen suya omnı olarak tanım
lanmaktadır. Havaii'de uygulanmakta olan gelenek
sel karıklı sulama sistemlerin in verimlilik oranı çok 
düşük olmakta ve suyun aşağı yukarı yarısı ziyan 
edilmektedir_ Bölgedeki yağmurlama sistemlerinin 
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verimlilikleri ise daha yüksek olmakta ve bu oran 
yüzde 70- 80 civarına ulaşmaktadır; fakat yağmur
lama sisteminin işletme ve teçhizat giderleri yük
sektir. Damla sulamasıyla ise yüzde 80-95 arasın

da verimlilikler elde edilmiştir. 

Damla sulamzsı nın üçüncü avantajı da çok faz
la tuz ihtiva eden suların dahi bu sulama sistemin
de kull anılabilmes idi r . Sulamayla yetiştirilen ürün
lerin çoğu litre başına 600 miligram yada daha az 
tuz ihtiva eden suları rahatça kabul etmektedir. 
Drenaj ve yıkamanın uygun olduğu sulama sistem
lerinde tuzluluk oranları SOO ila 1 500 miligram/ litre 
olan sular da kullanılabilir. Eğer tuzluluk oranı 1 000 
ila 2 000 miligram/ litre arasında değişiyorsa dü
zenli yıkama gereklidir. Tuzluluk oranı 3 000 ila 
S 000 miligram/ litre arasında değişen sular sade
ce tuza karşı toleranslı olan bitkilerin sulanmasın
da kullanılabilir_ 

Tuzlu suyla yapılan su lamalarda, birbiri ardına 

yapılan iki sulama arasında toprak kuruduğu için 
zemindeki tuz yoğunluğu artar ve tabii bu arada 
toprak nem gerilimi artar. Bunun sonucu olarak 
da bitkinin topraktan su çekme işlemi giderek zor
laşır. Tuz yoğunluğunun giderek artması sonucu 
bitkinin büyümesi yavaşlar ve verim düşer. Tuzlu
luğun neden olduğu bu durumu ortadan kaldırmak 

için üreticiler tarafından başvurulan usuller arasın
da yağmurdan faydalanmak yada araziye yüksek 
oranlarda sulama suyu tatbik etmek gibi yollar sa
yılabilir. Özellikle kurak bölgelerde; bitki, toprak 
ve su arasındaki ilişkilerin bir uyum içerisinde yö
neltilmesi sayesinde, uygun verimlilik sağlanabilir . 

Tuzlu suyla ve gelenekse l sulama usulleri kullanı

larak yapılan sulamalarda iyi bir işletme ve yöne
tim olsa dahi bazan arzu edilen iyi verim elde edil
miyebilir. 

Öteyandan damla sulaması uygulanmasında bir 
nevi sürekli yıkama söz konusu olduğu için tuz 
yoğunlaşması kontrol altına alınır. Grifislerden de
vamlı olarak gelen su, tuzları kök bölgesinden gi
derek uzağa doğru iter. Kökler de suyu ıslak böl
genin tam ortasındaki bölgeden (ki bu bölgede 
tuz oranı sürekli olarak sulama suyundaki tuz ora
nına eşit değerdedir ve toprak nem gerilimi de 
düşüktür) rahatça emer. 

Damla sulaması sistemi fazla ürün verımıne 

ve bitkinin daha üniform olarak yetişmesine neden 
olmaktadır_ Arazi üzerindeki her bitkiye düzenli 
olarak hemen hemen aynı miktarda su verildiği için 
üniform bir bitki büyümesi elde edilmekte, bu dü
zenli büyüme faaliyeti de mak inalı hasat imkanları
nı artırmaktadır. Ayrıca bu sulama sisteminde ara-

zinin sulamaya hazırlanması için çok az işgücüne 

gerek vardır. Sistem birçok toprak türüne ve deği-



şik bölgelere kolayca uygulanabilir. Bu sistemde 
toprakta nem düzenli bir şekilde korunduğu için; 
örneğin kum gibi zeminlerde sulama tatbikatları 

arasında suyun tutulmasının önemi kalmamaktadır. 

Yüzey akışı gibi bir sorun yaratmayacağı için, 
damla sulaması engebeli arazide de uygulanabilir. 
Örneğin Havaii'de, bu sulama yöntemi uygulanarak 
% 20-30 luk şevlerde şeker kamışı; San Diego'da 
da % SO- 60 lık şevlerde avakada ve meyve bahçe
leri yetiştirilmiştir. Bu işler başarılırken de hiçbir 
erozyon sorunuyla karşılaşılmamıştır . 

Damla sulamasıyla gübreleme işlemi'de en et
kin bir şekilde uygulanabilmektedir. Suda çözülebi
lir cinsten bir gübrenin damla sulaması sistemin
de doğrudan doğruya kullanılması sayesinde gübre 
hem daha etkili ve daha homojen bir biçimde bit
kilere ulaştırılmakta; hem de derin süzülme yoluy
la ve sıralar arasında gübre kayıpları dolayısıyla 

ortaya çıkabilecek maliyet artışları hertaraf edil
mektedir. Ayrıca bu sistem sayesinde yeraltı su
larının zirai kimyasal maddeler tarafından kirlen
mesine bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları 

en aza indirgenmektedir. Öteyandan, sistem içeri
sinde tatbik edilen gübre bitkiye ulaştığı anda yük
sek oranda sulandırılmış halde olduğu için bitkiler
de •gübre yanması• tabir edilen sorunla karşılaşıl
maz. 

Damla sulaması yapılan toprak yüzeyinin büyük 
bir kısmı kuru kaldığı için yüzeyde yabani ot ve 
mantar üreme sorunu yoktur. Öte yandan su dağı
tım uçları (emitörler) yakınındaki ısianan yerlerde 
yetişebilen yabani otlar sorun olabilir. Kaliforniya
da yürütülen tecrübelerde bu otları hertaraf etmek 
için kullanılan zirai mücadele ilaçlarının otları en
gellediği. ispatlanmıştır. 

Sistemin sayabileceğimiz son faydası, enerji 
ve teçhizat harcamalarının düşüklüğüdür. Tipik bir 
damla sulaması uygulamasında arazi kenarında ge
rekli basınç 0,4- 1 kg/cm2 iken, yağmurlama sis
teminde bu bas·nç en az 3-7 kg/ cm2 civarında

dır. Damla sulamasında pompaj için gerekli enerji 
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daha az olmakta, ayrıca ana ve tali ana hatlarda 
y.a~murlama sisteminde kullanılan borulara nazaran 
daha az basınca mukavim borular kullanılabilmekte
dir. 

Yukarıda çeşitli avantajları sayılan damla su
laması tamamen sorunsuz bir sulama olarak sayıla
maz. Bu sistemin en büyük sorunlarından birisi sis
temin dağıtım verimliliğini ters IY'r şekilde etkile
yen, delikierin ve su dağıtım uçlarının tıkanınası 

olayıdır. Sistemin gereği olan düşük basınç, küçük 
orifis ve düşük akım hızları, su içerisinde bulunan 
küçük maddeler yada orif'sler veya borular içeri
sinde oluşan kalker tabakalarının neden olabileceği 

tıkanmaları kolaylaştırmaktadır. Yapılan araştırma

larda tıkanmaya neden olabilecek parçacıkların tilt
rasyon yoluyla hertaraf edilebileceği ispatlanmıştır. 

Çökeitme havuzları, çapları 75 mikrondan fazla olan 
parçacıkları tutmaktadır. Daha küçük parçac·klarsa 
ızgara filtreleri yada kum filtreleriyle tutulabilir. 
y,;ne orifisleri yukarı doğru çevirip boruları düzenli 
bir şekilde yıkama yoluyla tıkama sorunu azaltıla

bilir. Borular içerisinde kalker tabakasının oluşma
sı sorunu, sulamada kullanılan su 1 O ppm oranında 
klorlanarak 20 dakika süreyle borulardan klorlu su 
geçirilmesiyle engellenebilir. Suya katılan klor ay
rıca demir aksam üzerinde gelişebilecek bakterö!eri 
kontrol altına alır, ve bazı bölgelerde sülfür birik
melerini önler. 

Birleşmiş Milletler tarafından Arjantinde dü
zenlenen Dünya Su Konferans·nda açıklandığına 

göre dünya yüzeyinin yüzde 70'i suyla kaplı olmak
la birlikte bu suyun sadece yüzde böri temiz sudur 
ve temiz suyun yüzde 99'u da yeraltındadır. Su kay
naklarının sınırlı olduğu alanlarda kuyu açmak, ne
hir çevirmek, deniz suyunu antmak ve suni yağmur 
yağdırma usulleri giderek pahalılaştığı için elde 
mevcut olan kaynakların korunarak daha etkili bir 
şekilde kullanılması giderek önem kazanmaktadır. 

Sonuç olarak, damla sulaması su kaynaklarının sı

nırlı olduğu ortamlarda sulamanın etkinliğ,;ni arttı

rarak, toprağın verim gücünü yükselten bir tekno
loji olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Ü 1 k e 

Arjantin 

Avusturalya 

Brezilya 

Kanada 

Kıbrıs 

Kostari ka 

Fransa 

H anduras 

Hindistan 

i ran 

i srail 

Japonya 

Meksika 

Martinik 

Yeni Zelanda 

Panama 

Porta Riko 

Güney Afrika 

ingiltere 

Amerika Birleşik Devletleri 

Batı Afrika (Senegal) 

1975 Sulanan saha 
(hektar) 

152 

17350 

368 

405 

405 

10 

1235 

2 

20 

809 

10118 

4 

5381 

405 

1086 

0,8 

73 

7290 

1619 

54155 

405 

DAMLA SULAMASI UYGULANAN ÜLKELER 

Yukarıdaki tabloda 1975 yılı itibariyle dünyada 
damla sul.aması yapılan ülkeler verilmiştir . Araştır

ma Kaliforniya üniversitesi Tekn•ik Ziraat Bölümün
de C. Don Gustafson tarafından yapılmıştır . Ameri
ka Birleşik Devletlerinde en fazla damla sulaması 

so 

Ekilerin Ürün Cinsi 

Üzüm 

Mevsimlik meyveler, sebze, avokado, muz, turunç
giller, fidanlık, fındık 

Mevsimlik meyevler, sebze, fidanlık, fındık 

MevsimBk meyveler, sebze, fidanlık, süs bitkileri 

Sebze, üzüm, muz, turunçg·iller 

Yağ hurması (deneysel) 

Mevsimlik meyveler, çiçekler, ser bitkileri 

Muz, hurma 

Mevsimlik meyveler, sebze 

Turunçgiller, sebze 

Mevsimlik meyveler, sebze, avokado, muz, 
turunçgiller, ser bitkileri, süs bitkileri 

Turunçgiller, üzüm, sebze 

Mevsimlik meyveler, turunçgiller, sıra bitkileri, 
zeytin 

Muz, avokado, şeker kamışı 

Mevsimlik meyveler, sebze, turunçgiller, avokado, 
ser bitkileri 

Mevsimlik meyveler, sebze 

Hint kirazı (manga), kiraz·, muz, (pişirilerek yenen 
cinsten) 

Mevsimlik meyveler, sebze, ser çiçekleri 

Mevsimlik meyveler, sebze, ser çiçekleri 

Mevsimlik meyveler, sebze, turunçgiller, şeker 

kamışı, fındık, ser bitkileri, f.idanlık, süs bitkileri, 
sıra bitkileri, avakada 

Sebze 

yapılan bölge 24290 hektar'la Kaliforniya eyaletidir. 
Diğer 7 Amerikan eyaJetinin her birinde damla su
laması yapılan sahalar 405 hektardan fazladır. Gus
tafson, damla sulamasının, 35 Amerikan eyaletinde 
uygulandığını tesbit etmiştir. 



KUYU TELEViZYONU 

Çeviren: 
Şükran ENGiN • 

ÖZ ET 

Televizyonlu optik kuyu sondası, halen kullanılmakta olan sondaj sisteminin 
yerini almak değil onu tamamlamak, geliştirmek için kullanılır. Televizyonlu kuyu 
sondasının avantajları ölçümlerin kesinliğinde ve yüksek verilerinde yatmakta, 
hemen kontrol ederek çabuk bilgi alınmasında, ilginç detayların devamlı etüt 
edilebilmesinde ve istenilen yerlerin fotoğrafik olarak tekrar gör·ülebilmesinde top
lanmaktadır. 

Aletin kullanılışı uzun yıllar sondaj tekniği tecrübesini gerektirir. Jeoteknik 
Enstitüsünde alet özel yetiştirifmiş jeologlarca kullanılır. 

-GiRiŞ: 

Kuyu Televizyonu kuyularda yeraltı yapısını 400 
metreye kadar direkt olarak incelerneyi sağlar . 

Tecrübelerle bilinmektedirki jeoteknik çalışma

larda birçok problemierin bulunduğu yerlerde temel 
sondajlarından çok az bilgi alınabilir veya hiç alın

mayabilir. Örneğ i n çeşitli sertlik lerde kayaçiarın 
bulunması halleri , fay, kırık zonları ve boşluklu 

sağlam kalkerli sahalar v.s. 

Bu bölgelerde matkab, karotl arı çok kere ta
mamen veya kısmen bozar . Böylece temel sondaj
larından çıkarılan karotlar formasyon hakkında çok 
az yeterli bilgiyi verebilir; tektonik nedenlerden 
ileri gelen bir bozulma zonu, zamanla aşınınanın 

meydana getirdiği bir yumuşak formasyondan emin 
olarak ayırt edilemez. 

Temel sondaj sonuçlarının yanlış değerlendiril

mesi birçok kereler yanlış sonuçlara götürebilir. 
Bunlar da hesaba katılmayan maliyet artışlarına se
bep olur. Böyle yanlış değerlendirmelerden kaçı

nabilmek 'için diğer tedbirler yanında yüksek ve
rimli kuyu televizyonundan da yararlanmak gerek
lidir. 

(•) DSI Jeoteknlk Hizmetler YAS Dairesi Başkanlığı 

Bu makale Geotechnisches lnstutut Geselschatt'ın 20 Ocak 1975 
sayısından çevrilml.ştlr. 

2 - Kuyu Televizyonunun Sağladığı Avantajlar: 

Televizyonla takviye edilmiş optik sondalama 
sadece kuyu cidarının direkt görülmesini sağlamak
la kalmaz, tabaka, şist, çatlak ve tay sistemlerinin 
kesin ölçümünü de sağlar . 

a) Kuyu televizyonu ile temel sondaj kuyu
sunda gözlem : 

Kuyu cidarının tetkiki ile kitlenin sertlik ve 
r. rızalığı , püskürük kütleler ve karotlu ilerleme es
nasında matkabın meydana getirdiği izler kontrol 
edilir. Böylece kütlenin sertlik durumu hakkında 

önemli tanımlar elde edilir. 

Keza çatlak, yarık gibi bozuk zonlar kontrol 
edilerek bunların kil v.s. ile dolu olup olmadığı tes
bit edilebilir. 

Yine televizyonla direkt gözleme ile kalkerli 
kGtlelerde aşınma derecesi ve karstlaşma derecesi 
tesbit edilir. 

Yarık ve çatlaklardaki suların, yerlerinde hare
ketli olup olmadığını izlemek kabil olabilir. Büyük 
çalışmalarda boya deneyleri yapılarak daha iyi ne
ticeler alınabilir . Bütün bu gözlemlerin tümü, sağ

lam formasyonlardaki su yolu hakkında IYir fikir 
verebilir. 
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b) Kuyu Televizyonu ile Temel Sondaj Kuyu
sunda yapılan ölçümler : 

Kuyu televizyonu ile çal.şmanın esas avantaj
larından biri, kütle içindeki tabaka, çatlak, bozuk
luk ve kayma yüzeylerinin yatım ve istikametleri
nin izlenebilmesi ve ölçülebilmesidir. Bu ölçümler 
sondaya monte edilen ve dışarıdan idare edilebilen 
özel bir cihazla gerçekleştirilir. 

Her tabakanın durumu, ekrandan direkt olarak 
ölçülebilen yatım ve eğim aç ısı , keza formasyonun 
derinlik durumu sayesinde, zonun kesin durumu 
hakkında fikir alınır. 

Yeraltı çalışmalarının jeoteknik değerlendiril

mesinde önemi olan yalnız bir tabaka bozukluğu

nun kesin derinliği değil h erşeyden önce zonda 
formasyonların durumunu tan ımaktır. Yalnız başına 

yapılan bir temel sondaj kuyusunda bu değerlerin 

elde edilmesi olanağı yoktur. Tabaka durumlarının 

tespiti için sondaj, teknik yönden her zamanki gibi 
problemlidir. Çünkü tabaka bozukluğunun yer tesbtii 
için daima yanyana üç temel sondaj kuyusunun 
açılması gerekmektedir. 

Kuyu televizyonu sayesinde tabaka durumları 

tek bir temel sondaj kuyusundan ölçülebilir. 

Böylece zaman ve masraftan tasarruf edilir. 

3 - Kuyu Televizyonunun Çalışma Tarzı : 

(Şekil: 1) 

3.1. Montaj ve yerleştirme : 

Sistem, bu iş için ayrılmış bir nakil vasıtasına 
yerleştirilir. Foto 1 ve 2. Böylece hareket li olan sis
tem bir sondaj yerinden diğer sondaj yerine ça
bukça gitme olan ağ ı sağlar . Alet yetişmiş bir j eo
log ve bir yardımcısı tarafından kullanılır. 

Elektrik gerektiği için, arazide, seyyar bir ben
zin jeneratöründen faydalanılır. 

Kuyu televizyonu düşey olarak kullanılabildiği 

gibi eğik ve yatay sondajlarda da kullanılabilir. Bu 
maksatla özel bir tij kullanılır. Kılavuz tij yardımı 

ile sonda deliğe sokulur veya çekilebilir. 

Sistemin elemanları Şekil 1 de görülmektedir. 
Burada : 
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1 -Çalışma yeri ve idare edici aletlerin bu-
lunduğu nakil vasıtası 

2- Ekran (Monitör) ve kontrol ünitesi 

3- Fotoğraf makinesi veya Video- Teyp. 

4- Kablo makarası 

S-Kablo 

6- indirme teşkilatı ve derinlik ölçer 

7- Televizyonlu sonda 
dır. 

Gevşek zonlarda, göçme ve kanıalanmaya karşı 
delik muhafaza borusu vasıtasıyla emniyete alınır. 

Televizyonlu sonda yeraltısuyunun bulunmadığı 

deliklerde çalıştığı gibi yeraltısuyu içinde de çalı

şır. 

400 Metreye kadar kablo birlikte iletilebilir 
(400 nıt. derinlikteki deliklerde çalışabilir . ) 

4 - Televizyonlu Kuyu Sondası : 

L. Müller'in geliştirdiği optik televizyonlu son
deıda kuyu cidarının görüntüsü dışarıdan idare edi
lebilen eğri bir ayna ve pusulah minyatür bir tele
vizyon kamerası vasıtasıyla alınır. Görüntü ekran
da seyredilebileceği gibi fotoğrafı da çekilebilir. 
Ayarlanabilen bir ışık sistemi olduğu için çeşitli 

ışık ve gölge dağılımı elde edilebilir, bir neticeye 
varılabilir. Mesela zondaki yarıkiarın kapalı mı yok
sa açık mı veyahutta doldurulmuş mu olduğu sap
tanabilir. 

Şekil : 2 de Sonda gövdesinin kesiti gösteril
miştir. 

Burada: 

1 -Televizyon kablosu 

dür. 

2 - 70 Atü basınca dayanıklı kontrol ünitesi 

3 - 3S kutuplu kontak fişi 

4 - Minyatür televizyon kamerası 

s- Optik 

6 - Yuvarlak pencere 

7 - Döner ayna 

8 - Aydınlatma 

9 - Eastman pusulası pandül kısmı 

10 - Eğim ölçer 

11 - Aynayı hareket ettirici motor 

12 - Rutubet ölçücü 

Sondanın dış çapı 63 mm. ve uzunluğu 1.40 
nıetredir. Yüzeyi 70 Atülük bir dış basınca dayanık
lıdır ve öyle yapılmıştır ki 400 m. derinlikteki en 
yüksek hidrostatik su basıncına, su ile dolmuş ku
yuda gerekli emniyetle dayanır. Eğim ölçüleri 1/ 4° 
ye kadar emin olarak yapılır . 

Aletin küçük çapta oluşu, küçük kalibreli son
dalamalarda dahi kullanılmasını sağlar. Tabakaların 

ölçülmesini büyük bir doğrulukla sağlar. 
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Foto: 

Foto: 2 
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1- Çalı~ ma yeri ve Idare ed i ei aletieriR 

bulundugu nakil vasıtaaı 

2- Ekran tMonitor) ve kontrol ünitesi 

3- Fotograf makinası veya Video_ Teyp 

4- Kab lo ma karası 

5- Kablo 

6- lndirme tqkllat ı ve derinil k ölçer 

7- Televizyonlu aonda 

s 

1 

6 

- · .....__ 
-=::::::::. ~: ~ -- ...___ 

----- ~~ ------- :~ ----
-- ,-~ ------ ~; -----

Sekil:1 SondoJ -Kuyu Televizyonu 
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. 
ı-Kablo 

2- Dı~ boru 

3- D ı$ boru 

4- Üst çıkı$ parçası 

5- Last ik monıon 

6- Losl i k monıon 

7- F i $ ( 35 kutuplu 

9-Mini kamero 

9- K o mera objekt ı f ı 

10- Rodyum Lombosı 

11- Meyilli ayna 

12- Pusu lo 

13- Rodyum lombosı 

14- Sorkoç 

ı~- Di.li silttm (vitn) 

16- Di, ll 

17- Koyan reoslo 

18-Holko 

19- Mıl 

20- Moror 

21- Vıres 

22- Ntm oosıerqtsi 

23- Sl\ık ol jeli kapsülü 

24· Alt çık ı$ kısmı 

25- Panoroma penctrts i 

Sekil:2 

Televizyon Sondasının Kesiti 

DSI TEKNiK BÜLTENi EYLÜL 1978 SAYI 44 

"V"---r-ı::r- ll 

11-:::!I"H!'I.-Hôl-- ı 2 

25 

15 

19 
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5 - llive Olanakları : - Sert zonların su yolu özelliklednin tanınma-

SI Televizyon nakili jeoteknik sondaj l arın ilave ola
nakları pek çeşitlidir . Bu ilaveler aşağıdaki çalışma
lara olanak sağlar : 

- Derindeki kütlenin durumu ile, dışarı ç ı ka

rılan materyalin mukayesesi ve böylece materyal 
kaybının sebebinin saptanması. 

- Bozuk zonlardan ya pılan enjeksiyonların 

kontrolu, 

- Kaya bulonu kullanılan kısımların kontrol 

edilmes i, 
- Kayaç yapısının ölçülmesi (tabaka sınır sa

halarında düşme ve devamlılık , çatlaklar, yarıklar 

ve boşluklar) 

- Baraj ve büyük inşaatlarda zonlar ile beton 

arasındaki uzunluğun kontrolü , 

TEKNiK TERiMLER : 

- Bohrgestönge 

2 - Peobachtungstisch 

3- Bohrloch 

- Tij 

- Kontrol ünitesi 

- Sondaj kuyusu 

4 - Bohrquerschinitt - Sondaj deliği kesiti 

5 - Bohrwand - Sondaj deliği cida r. ı 

6 - Bohrrohr - Muhafaza borusu 

7 - Klufte - Çatlak 

. . \ 

8 - Photoapparat oder V ide· Recorder - Fotoğraf makinası veya video· tey"p 

9 - Kabelrolle - Kablo makarası 

10- Kabel -Kablo 

11 - Absenkverrichtung Und tiefehauna zeige - indirme teşkilatı ve derinlik ölçer 

12 - Fernsehsonde - Televizyonlu sonda 

13 - Störung - Arıza 

14 - Schichtgrenze - Tabaka sınır ı 
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