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DSi'DE KANALET YAPIMININ DURUMU VE 
GELiŞTiRiLMESi iÇiN ALINMASI GEREKLI ÖNLEMLER 

Yazan: 
AtillA KELECO~LU (*) 

ÖZET 

Bu yazı, 1977-1978 yıllarında DSl'nin işlettiği veya DSl adına işletilen 10 ka
nalet fabrikasında yapılan inceleme sonuçları ile, 1979 yılında bir Bölgemize ait 
kanalet şebekesindeki incelerneyi kapsamaktadır. Yapılan incelemelerde, kanalet 
yapımı ile ilgili tüm aşamaların gerektirdiği hizmetler ,ve gerekli şartlar yerinde 
izlenmiş ve kanalet teknik şartnamesi ile bu konudaki yayınlardan yararlanıl

mıştır. 

Yapılan çalışmanın amacı, kanalet fabrikalarmda yapılan · işlemlerin şartna

rnede istenilen koşullara uygun olup olmadığını saptıyarak, istenilen nitelikte ka
nalet yapımı için uyulması gerekli ve uygulanabilir önlemleri( şartnarnede olan 
veya olmayan) belirlemek ve kanalet teknik şartnamesinde uygulama ve günün 
teknik gereklerine göre yapılması zorunlu değişikliklere temel olacak yaklaşımlar 
getirmektir. Ayrıca kanalet fabrikaları örneği ile, DSl'deki kalite kontrol çalışma
ları hakkında bir durum değerlendirmesi yapmaktır. 

Bu yazıda, kanalet yapımının gerektirdiği her aşamada Ji.apılan gözlem ve 
deney sonuçları, şartname ve konu ile ilgili teknikZere göre alınması gerekli ön
lemler, aşağıdaki bölümlerde bir arada verilmektedir. 

1. KANALET YAPIM MALZEMELERINDE SAPTA
NAN EKSIKLIKLER VE ALINMASI GEREKLI 
ÖNLEMLER: 

1.1. Agregada Saptanan Eksiklikler ve Alınma

Gereldl Önlemler : 

Kanalet fabrikalarında yapılan gözlemler so
nucu agrega lle liglll saptanan eksi·klikler özetle 
şunlardır: 

a) Çalışma sırasında Izlenen 9 kanalet fab
rikasının 4'nde, agrega eleme tesislerinden mal
zemerrin istenilen oranda ayrılması sağlanamamak

tadır. Genellikle Iri malzeme Ince malzerneye ka
rışmaktadır. 

ıb) Eleme tesisler·lnden kullanıma yeter mik
tarda Ince malzeme elde edilemediği zaman, ince 
malzeme yerine en yakın gronülometrideki kalın 

malzeme ıkullanılmaktadır. 

(') Fizik V. MOh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dalresi 
BaşkaniıCı 

c) Bütiln kanalet fabri·kalarında yıkanıp ale
nen agrega, yağış ve sıcaklık gibi dış etkenlerden 
korunmuş kapalı depolarda bekletilmemektedir. 

Agrega yııkama - ·eleme aşamasından hemen son
ra, dış etkenlerle yüzeysel suyu devamlı değişen 

koşullar altındaki ortamdan alınarak, kullanılmak

tadır. 

d~ Agrega üzerinde yapılması gerekli kalite 
kontrol deneyleri, izlenen 9 fabrikanın dördünde 
yeterince yapılamamaktadır. Ayrıca agrega dış et
kenlerden korunmamış şartla~da bekletildlğinden, 

çoık az sayıda belirlenen yü:ııeysel su miktarı de
vamlı değişmekıte ve karışım oranlarında yapılan 

düzeltmeler yeterli olamamakttadır. 

Agregatarın yukarıda belirtilen olumsuz şart

larını gidermek Için aşağıda'ki önlemlerin alınması 

gerekl.idıir: 

a) Alınması gerekli önlemlerin ilk ve en 
önemlisi fabrikanın ıkurulması aşamasında alınma
lıdır. Bu önlem ise, özelik ve kapasiteleri kanalet 
yapımına uygun olan agrega ocakları ·lle, ulaşım 
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olanakları arasında optimum çözümün bulundu~u 

yerde kanalet fabrikalarının kurulmasıdır. Böylece 
Istenilen nitelikte malzeme bulma ve hazırlama şar
tı büyük ölçüde yerine getlııilebllecektlr. · 

b) Istenilen granülometrl·yl sağlıyan agrega
nın yeter.lnce bulunmadığı durumlarda, en Y..akın 
granülometrldekl malzemeyi kullanma yoluna gl
dilmeyip, daha fazla malzeme elenıneli veya Iste
nilen niteli-kleııl sağlıyan en yakın ocaklardan alı

nan malzeme ıkullanıjmalıdır . 

c) Yıkama- eleme tesisleri, birbirine karış

mayan ve toplam a~ırlığa göre •kumda % 1 ve ça
kılda % S-ten fazla kil ve toprak Içermeyen mal
zemeyi yıkayıp eleyecek şekilde düzenlenmelldir. 
Bu şartları sağl amayan malzeme, çok büyük zorunlu
luk olmadı·kça kanalet yapımında kullanılmamalı

dır. 

d) Granülometrlk analize göre en az 3 guru
ba ayrılmış agregalar, QstQ •kapalı ve ayrı ayrı ola
rak en az bir ·haftalık yapıma yeteri·! büyüklükte 
depolara ıkonmalıdır. Depolardaki agreganın en az 
2-3 günde ıbir rutubet- kontrolu yapılarak, karışım

dan önce gerekli düzeltmelerln yapılmasına olanak 
sağlanmalıdır. 

e) Malzeme ocağı değişmese bile, en az 15 
günde bir agreganın ıbütıün fiziksel özellikler.) be
lirlenerek gerekl'l düzenleme ve değişiklikler ya
pılmalıdır. 

1.2. Karışım Suyunda Saptanan Eksiklikler ve 
Alınması Gerekli Önlemler : 

Tüm -kanalet fabrikalarında karışım suyu, bir 
su deposundan alınmaktadır. Ancak, karışım su
yunun · karışım hesabında yazılı miktarda ve ölçü
lerek verilmesi koşuluna, yalnızca Iki kanalet .fab
rikasına uyulmaktadır. Bu iki fabrikada su, bir su 
saatı yardımıyla ölçülerek karışıma konmaktadır. 

Diğerlerinde ise, su saatının bozuk olduğu veya 
op'eratörün bu ·konuda yeterli melekeye sahip ol
duğu gibi sudan nedenlerle, ıkarışıma su, göz ka
rarı ile verilmektedir. 

Karışım suyunun karışıma göz kararı .ııe veril
mesinin gerçek nedeni Ise; şartnarnede verllecek 
su miktarı 0,43'ü geçmediğinden, bu su lle kana
lete ·kalıplarda daha uzun s,üre \librasyon uygulan
ması ve karışımın kalıplara yerleştirilmesinin daha 
uzun zaman olması ve Işçiliğin biraz daha zor -ol
masıdır. 

Suyu göz kararı ve~mekle; yapımcılar vibras
yon süresini .kısaltarak, olumsuz şartlar altında 

. bile olsa, fabrika kapas'itesinln artmasını sağla

makta ·ve ıJşçilerde, ıkanaletin kalıplara yerleşmesi 

daha kolay olduğundan bu yolu yeğlemektedlrler. 
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Kanalet yapımı gibi bOyül< özen lstiyen· tıır işin 

daha başlangıcında, teknik ve şartnameye uygun 
olmayan bu yolun kapanması Için alınması gerekli 
tek ve kesin önlem; suyun, su saati ile ölçülerek 
karışıma •konmasıdır. Aksi halde başlangıçta olum
suz şartlarla kanalet yapımına başlanmış oıu·r. Ka
rışım suyunun karışıma •göz kararı• ile konması 
önlenemezse yapılan· ıkanaletlerde tekni·k ve şart· 

name dışı •göz kararı ile yapılmış ·kanalet• veya 
yapılan kalite kontrol çalışmalarıda •göz kararı 

·lle kal·ite kontrol• olmaktan öteye geçemez. 

1.3. Kalıp ve Contalarla Saptanan Eksikilkler 
ve Alınması Gerekli Önlemler : 

Kalıp ve cantatarda yapılan gözlemler sonucu 
saptanan e<ksiklikler şunlardır: 

a) Şartnarnede ·Dış ve Iç ·kalıplar arasında'<l 

temas tam ve mükemmel olacak, vibrasyon sıra
sında betonun ince kısmı ve şenbati tılç bir yer
den sızıp akmayacaktır• denmasine •karşın, yapım 

sırasında Izlenen 8 fabri·kada da kalıplardan theto
nun ince kısmının en az ~ki üç yerden akması ön
lenememektedir. 

b) Sürekli ürettm veya mevcut ıkapaslte Os· 
tünde üretim yapıldığı •sürelerde; gerekli ba.kım 

onarımı yapılmamış, deforme olmuş va es-kiyen 
cantatarı değiştirilmemiş kanalet kalıpları kulla
nılmaktadır. 

Bu eksikliklere yer vermemek Için şu önlem
ler alınmalıdır. 

al Kanalet fabrikaları ıkurulurken yedekıleri 

ile birlikte yeterl·i sayıda ıkalıp yaptırılmalıdır. 

·b) Fabri•kalarda kalıp ve contaların sürekli 
olarak bakım ve onarımını sağlıyacak bir birim 
oluşturulmat'ı, hiç değilse fabrikaların çalışmadığı 

gün ve dönemlerde kalıp va conta eksiklikleri gl
derilmelidir. 

1 .4. Çimentocia Saptanan Eksiklikler vo Alın· 

ması Gerekli Önlemler : 

Şartnarnede •Kanalet yapımında kullanılan çi
mentoların Türk Standartlarına uygunluğu Idare ta· 
rafından istenilen her an kolltrol ediiır.' denilmek
tedir. Bu şantı yerine getiren fabrika sayısı, 1968 
yılından bugüne kadar bir tanedir ve son n~ı yıl 

içinde bu fab~ikadan da Araştırma ve Geliştirme 

Dairesi Başkanlığına numune gelmemektedir. 

Şartnamedeki bu şartın yerine getirlimesi ile 
getirilmemesi arasında, son yıllarda yurdumuzda 
bir çimento dar bağazı olması nedeniyle, bOyük 
bir fark yoktur. Zira tüm çimento tüketielleri gibi 
DSI'da çok özel durumlar dışında bulduOu çlmert-



royu ·kullanmalotadır. Bulunan ç imentoların Ozellk
lerl de sık sık değişmektedir. Çimentoların cins 
va özeli·klerlne göre kanalet yapım ında kullanıl

ma tekniği, ~analet fc:ıbr i,kalarınca k·esln olarak _bi
linmemektedir. Bunun sakıncaları Ise özetle şun

lardır: 

a) Yapılan Oretlmln i stenilen nitelikte olma
ması . 

b) Oretlm sırasında Çimento cinsine göre 
yapım tekniğinin blllnememesl nedeniyle, genell ik
le kOr sıcaklığı ve kür süresinin her tip çimantoda 
aynı tutulması. ıBunun sonucu olarakta büyük ener
JI kayıplarına neden olunması. 

c) Çimentonun kullanılma miktarının bllinme· 
mes1 nedeniyle ortaya çıkan çimento savurganlığı . 

Bu durum karşısında yapılacak en önemli ı ş , 

Qimento fabr~kalarının üretimlerini istenilen ni.te
likte yapmalarını be'klemekten çok, ,,kullanılan çi
mentola-rın cins ve ôzel•iık,leıılne gör-e, kullanılma 

şartlarının saptanmasıdır. 

Mevcut çlmentoların , kanalet yapımında kulla
nılma şartlarının ıbelirlenmesi için yapılacak bir 
çalışma ile şu önemli noktalar kesinlikle açı·klığa 

kavuşturulıi>ilıir : 

a) Çimento cins ve özelli klerine göre, Iste
nilen nitelikte kanalet yapmak için gerekli buhar 
kürü süresi ve buhar ıkürü sıcaklığının saptanması. 

:b) Buhar kıürü sonu uygulanacak bakım şart· 

larıının belirlenmesi. 

c) Çimento cinslerine göre, Istenilen nite
likte kanalet yapımı IQin gerekli çimento miktarının 

belirlenmesi . 

d) Kanalet yapımında kullanılması sakıncalı 

olan çimento cins ve özelliklerinin belirlenmesi. 

e) Çimentonun, ·kanalet dışı diğer ıkullanı lma 

alanlarındaki ıkullanılma şartlarını belirliyecek ça· 
lışmalara ışık tutması. 

Yukarıda ön~rllen, mevcut çi mentoların kana
let yapımında kullanılma şartlarını belirleyecek ça
lışma, Araştırma ve Gelişti rme Dairesi Başkanlı

ğının teknik denetimi altında , Bölge kalite 'kontrol 
örgütü ' ve :kanalet fabrikalarının •Işbirliği ile yapıl

malıdır. Böyle bir l$birliğl yapılacak çalışma hem 
uygulamaya dönük bir . araştırma ""tre hemde ·kanalet 
yapım sorumluların ·katkıları nedimiyle kullanılma 
olanağı büyük ıblr çalışma olacaktır . Ayrıca ıkallte 
kontrol çalışmalarının öneml ve etkinliği somut 
sonuçları lle gözler OnOne serllebilecek ve llerlde 
yapılabilecak bu tür çalışmaların bir başlangıcı 

olacaktır. 
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Çimento denetimler-Inin yetl<ıil i lerce çok ez 
yaptırılması veya yaptınlmamasının bir öneml ne
deni de, mevcut durumda, deney sürelerinin en 
az bir ay sonurrda belirlenebilmesidir. Oysa Araş

tırma ve Gelişti rme Dairesi Başkanlığında gel:lştl

rilen ve uyg·u ıamaya .konulma aşamasında olan yeni 
bir yöntemle, çimento basınç dayanımları çok kıııa 

sürede ve çok büyük yaklaşımla belirlenebllmekte
dir. Örneğin 7 günlük basınç dayanımı 2 saat, 28 
günlük basınç dayanımlarıda 6 saat gibi kısa bir 
sürede ve en az % BO yaklaşımla (ıbazı özel haller 
dışında) bel irlenebilmektedir. 

Çimento basınç dayanırnın çok kısa sOrade 
belirlenma · olanağı ve yukarıda önerilen, çiJ"!lento 
cins ve öz.e lıi'klerine •göııe kanalet yapımında kul· 
lanılma şartıa-rının saptanması - çalışması sonucu, 
kanalet yapımında çimento nedeniyle ortaya çı

kabilecek eksikli-k ve aksaklı,klar tümüyle ortadan 
kalkmış olaca-ktır . , Vetkililere en kısa zamanda, 
çimento ve cins dayanımiarına göre ·Istenilen ni· 
telikte rkanalet yapım şartları verilebilecektir. Ay· 
rıca benzer şekilde yapılacak başka çalışmalarla, 

çimentolarm diğer yapıisııda özelik ve cinsleri· 
ne göre en uygun ıkullanma <koşullarıda belirlene
bilecektir. 

1.5. Donatı Malzemelerinde Saptanan Eksiklik· 
ler ve Alınması Gerekli Önlemler : 

Kanalet teknik şartnameslnde, çelik donatı 
malzemesi ve ıkaynak birieşimil hasırlarda özetle 
şu özelıikleııin belirlenmesi istenm~ktedlr : 

a) Çel ik donatı malzemesi ST- 37 özellikle
ııin i sağlayacaktır. 

b) ·Kaynak birieş i mil hasırda ; çekme, Mkül
me, boyut ve ağırlık !bel irleme i·le kaynak dayanımı 
deneyler!. Elektrik ıkaynağı ile b i rleştirilmiş çu
buklarda, birbir-ine girme yüzdesi (rkaynak kalınlığı) 

deneyi. 

1966 - 1978 yılları arasında Araştırma ve Ge
lişNrme Daires·l Malzeme Laboratuvarına bütün ka· 
nalet fabrikalarından gÖnderilen . numune sayısı, 77 
adet betona~me demiri ve 55 adet kanalet hasırı 

numunesidir. Şartnameye göre bir yılda gönderil
mesi gereken numune sayısının çok altında numu· 
ne, ancak 12 yılda gönderilebilmiştir. 

Gönderilen numunelerin deney sonuçlarına gö
re ıbetonarme demirleri şartnameye uygundur. Ka· 
nalet hasırı deneylerinde ·Ise, 55 örnekte 2 bükül
me ve . 4 çekme deneyi lle 48 adet kaynak daya· 
nımı deneyi şartnamey-e uygun değildir. Ayrıca, 

13 adet elektrik kaynağı yapılmış numunede, 11 
numunenin kaynak kalınlığı · şartnameye uygun 
değildir. 
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Donatı malzemelerinde saptanan eksi,kl·lkler 
Için alınması g'erekll önlemler şunlardı~: 

a) Her tür yapım Için gerekli ve vazgeçilmez 
şart olan, kalite !<ontrol deneyierirlin zamanında 

yaptırılmasına - ve eksikliklerı gldericl önlemlerin 
zamanında alınmasına büyuk özen gösterllmeBdlr. 

b) Çelik donatı malzemeleri deneyleri genel
llkle Istenilen sonuçları vermesine karşın, !kanalet 
hasıdarının yapımına özen gösterilmelidir. 

c) Kanalet hasırları, çok büyük zorunluluk 
olmadıkça elektrik kaynağı lle yapılmamalıdır. Pun
to kaynak yapımı yeğl·enmelidir. Elektrik kaynağı 

yapıldığı zamanlarda da gerekli 'kalite kontrol !ş

lemle~ine ıbüyük önem verilmelidir. 

2. KANALETIN YAPIMI AŞAMALARlNDA SAPTA· 
TANAN EKSiKLiKLER VE ALINMASI GEREKLI 
ÖNLEMLER: 

2.1. Kanaletin Kalıplara Yerleştirilmesinde Sap
tanan Eksiklikler ve Alınması Gerekli Ön
lemler: 

Kanaletin ·kalıplara yerleştirilmes· i aşamasın

da saptanan eksi1<liklerin başlıcaları şunlardır: 

a) Yapımı Izlenen 8 fabrikadan bini hariç di
ğerlerinde sarsma masalarının frekansları şartna

meye uygundur. 

b) Yapımı .izlenen 8 fabrikanın beşinde ise 
kanaletin sarsma masalarında kalma süresi az tu
tulmakta ve bu nedenle, hava boşluklu, ·kenar ve 
köşeleri yeterince yerleşmemiş 1kanaletler elde 
edilmektedir. 

c) Izlenen Iki 'kanalet fabrikasında da, kana
let kalıbı ile sarsma masasının uyumlu titreşma

meleri nedeni ile, ·Kanrı yank• tabir edilen ve 
bir bölgesine hiç beton yerleşmemiş kanaletler 
yapılmakta ve atılmaktadır . 

Yukarıdaki eksikliklerin giderilmesi için şu ön
lemler alınmalıdır: 

al Sarsma masalarının frekansı , fabrikaların 

temin edeceği stroboscop ve benzer titreşim fre-
kansı ölçer aletlerle veya Araştırma ve Geliştir

me Dairesi Baş·kanlığınca yıl·da en az bir kez be
lirlenerek 4000 titreşim/da~ikadan az olmamaları 

sağlanmalıdır. 

b) Sarsma masalarının kanalet kalıpları ıle 

uyumlu titreşim yapmaları , uygun · bağlantılarla 

sağlanmalıdır. 

c) Her t:Jp kanalet ve kullanılan su çi
mento oranına göre; kanaletiere en uygun şe'k-ilde 
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malzemenın yerleştirilmesi Için, sarsma masala
rında kalma süreleri, ·deneysel olarak bir kanalet 
fabrikasında yapılacak çalışma sonucu belirlen
meli ve bulunan sonuçlara tüm kanalet fabrikaları
nın uymaları sağlanmalıdır. 

2.2. Kanalet <Dinlenme Verterinde Saptanan Ek· 
siklikler ve Alınması Gerekli Önlemler : 

2.2.1. Ön Dinlenme Yerlerinde Saptanan 
Eksiklikler ve Alınması Gerekli Ön· 
lemler: 

Konuya girmeden önce, yapılan bazı araştırma . 

sonuçlarını özetlemek yerinde olacaktır: 

a) Kalıplara yerleştiııilen kanalete, buhar kürü 
uygulamasından önce, bir •Ön dinlenme• yerinde, 
ilk sertleşme (priz) süresi tanınmalıdır. 

b) Yapılan çeşitli araştırma sonuçlarına göre, 
basınçsız buhar kürü ·uygulanacak numunelerde, 
priz süresi için kışın 60 yazın 30 dakika bekletile
rek buhar kürü uygulaması yeterli olmaktadır, (Be
tonun çe~re ısı'Sında normal koşullarda priz süresi 
2-4 saattir). Yazın 30 kıŞın 60 dakika bekletlldik· 
ten sonra buhar kürü uygulanması ile içsel çat
lakların oluşması ve porozitenin .artması gibi bu
har kürünün zararlı etkilerinin giderildiği saptan
mıştır. 

c) Ayrıca sıcaklı·k artışları veya yükseık sıcak 
lığın ani olarak uygulanması sonucu numunelerıda 
•ısı şoku• meydana gelmektedir. Isı şokuna _uğra
mış numuneler başlangıçta hızlı dayanım kaz,ın
makta ise ·de bu dayanım artışı kısa zamanda dur
makta ve ileri yaşlarıda dayanımda azalmalar lzlen· 
mektedir. Ayrıca ısı şoku nedeni ·lle batonun röt· 
resi artmakta ve kılcal çatlaklar oluşmaktadır. Isı 
şokunu önlemenin bu aşamadaki şartı, hetonun 
karışırndan sonra 30 · 60 dakika ·~adar bekletllme
mesidir. Yeterince beıkletilmeden buhar kürü uygu· 
lanmak istenirse kür odasındaki sıcaklık artışları 

çok düşük tutulmalı dolayısiyle kür süresı uzatıl· 

malıdır. 

izlenen 1 o kanalet fabni,kasında bu konuda 
durum şöyledir : 

a) Kalıplara yerleştirilen kanaletin 11lk fırına 
g.irmeden önce •Ön dinlenme•nin uygulanması ge
rekli olan yer, fabrikaların 'kuruluşları sırası'nda 
çok küçi.lk tutulmuştur. Sarsma masası lle lik fı
rın araırı, ıbazı fabrikalarıda 2 • 3 kanalet alabllmekte 
dolayısiyle 10 · 15 dakikalılk bir bekleme sQr~sl 
ancak sağlanabilmektedir. 

•b) Bu nedenle, kanalet, ancak yapımın çdk ya
vaş olduğu sürelerde, betooun suyunu çekmesi için 
yeterli süre dlnlendirilebilmektedir. Sürekli yapım 



veya ço~u ıkez yapıldı~ı gibi, kapasite Ostünde ya
pım sOrele~inde Ise, yeteri~ .ırk sertleşme Için ka
naletin beklemesine yer darlığı nedeni lle olanak 
yoktur. 

Hu eksi•kllğ:l gldennek Için alınması gerekli 
önlemler şur.laroır : 

e) Yenı kurulacak kanalet fabrikalarında ka
naletln Hk pl"lzlnl alabilmesi Için ön dinlenme yeri 
geniş tutulmalıdır. 

b) Mevcut fabrikaların ye_r sorunu olmayan
larında ön dinlenme yeri genişletilmelidir. 

c) Yer sorunu olan kanalet fabri kalarında ise 
k.analet Oretiml, öndlnlenme ye~i nd€ kanaletin ye
terince bekletilmesi şartına uygun olacak · hızda ya
pılmalıdır. 

d) Gerekli koşullar sağlanamdan ·hiç bir za
man mevcut ıkapasitenin üstüne çı•kılmamalıdır. 

2.2.2. Ara ·Bölme ve Son IOinlenme Yerlerinde 
Saptanan Elks'ikliıkl ·er ve Alınması Gerek-

.IJ Önlemler : 

Bl~incl fırından çıkan kanaletin dış kalrbının 
alındığı yere •Ara bölme• ve ikinci fırından çıkan 

kanaletin iç kalııbının alındığı ve kür havuzuna 
girmesi için bekletildiği yere de •Son dinlenme 
yeri• denilmiştir. 

rBu konuda •Izlenen durum şöyl~lr : 

al Ara bölmelerıin iıkıı fabrika dışında uygun ol
duğu Izlenmiştir. Ancak bazı fabrikalarda ara böl
mede, ıkanaletin dış ·kalıbını alma Işlemi çok yavaş 
yürütüldüğünden kanaletler iyice soğumakta ve 
sağuyan ıkanaletlerl n , sıcak Ikinci f ı rına konması 

•ısı şoku • na neden olabilmektedir. Iki kall!llı~t 
fabrikasında •Ise, ara bölme dış ortamın etkisi al
tındadır. Soğuk, Sıcak, rüzgar ve yağış etkisinden 
korunmamış durumdadır. Buralarda da dış lkalıbın 

alınması sırasında kanaletin •ısı şoku• na uğra

ması olasıdır. 

b) Son dinlenme yerleri, Izlenen 10 fabri.kanın 

beşinde uygun değildir. 'Bunlardan Jıkıi sini son din
lenme yerleri, .ara rbölmelerıde olduğu gibi, dış or
tamın zararlı etkilerine açılktır. Üç fa:bri•kada ise 
son dinlenme yeri, ıkanaletin dış ortam sıcaklığına 

kadar sağumasını sağlayacak ıbüyüklü'kte değ•ildir . 

Bu nedenle, · kanaletler burada yeterince bekletil
meden ihavuzlara alınmaktadır. Sağumanın kılc'll 

çatlak olu~masını önleyecek derecede yavaş ya-

pılması gare4<11dlr, bunun Içinde, elemanfarın kalın

Irkları lle orantılı olan s~uma hızı bilinmelidir. (Ya
pılan a~aştırmalarda 0.25 co /dakika lle 0.5 co /d&
·kika arasındaki soouma hızlarının uygun ol<kığu 

saptanmı~tır.) 
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Ara bölme ve son dinlenme yerı ·lle ılfglll alın

ması ge~ekll önlemler şunlardır. 

a) Kanalet dış ·kalıbının alındığı ara bölme 
ve .iç kalı'bının .alındığı son dinlenme yerlerı rüzgar, 
sıcak, soğuk ve yağış gibi dış ortam etkilerıinden 

yeterince ·korunmuş olacaktır. 

b) Ara bölme ve son dinlenme yerinde d ı ş 
ve .iç kalıplar özenle ve zaman geçirilmekslzln alın

malıdır . 

c) Son dinlenme yerinin 'kanaletln dış ortam 
sıcaklığına •kadar ·soğuması .Jçln yeterince büyük 

· olması sağlanmalıdır. Bunun sağlanamadığı fabri
kalarda kanalet üre~imi , rkanaletin -dış ortam sıcak
lığına kadar soğuyabilmesl için geçec~k süreye 
uygun olarak yapılmalıdır. 

2.3. Buhar Fırınlarında Saptanan Eksikilkler ve 
Alınması Gerekli Önlemler : 

Kanalete buhar .kürünün uygulandığı fırınlarda 

saptanan eksiıkli•kle~i vermeden önce, bu konuda 
kanalet Tekn•ik Şartnamesinde istenilenleri ve ya
pılan bazı araştırma sonuçları ile bazı çalışmalar

dan özet bilg·i vermek yerinde olacaktır. 

Kanalet Teknik Şartnamesinde Istenilenler 
özetle şöyled i r : 

a) Sıcaklığı 60- 65°C geçmeyen ıblr ıhararet 

tünel·inde kanalet en az 1 saat 45 dakika kalacak 
ve ·bu tünel üç branda 'bölme ile ayrılacak ve bu
har orta bölmeden verilecelktir. 

b) Hareket tünelinden çık-an ,kanaletln kal ı bı ; 

dış etık<i lerden uzak ara bölmede alındıktan sonra, 
bil1bi~inden branda bölmelerle ayrılmış ve üç kı

sımdan oluşan buhar tüneline kanaletler gönderi
lecek, burada 'buhar orta .bölmeden verilecek, bu
har sıcaklığı 60- 65°C olacak ve .kanalet buhar tü
nel inde 3,5 - 4 saat •kalacaktır . 

Şartnarnede adı geçen •hareket tünell• ne bu 
yazıda · ·'birinci fırın •. • Buhar tünel·i • ne de • lıkinci 
fırın • den-ilmiştir . 

Yapılan araştırmalarda ııse , buhar küründe uy
gulanan en uygun üst sıcaklıkların 50- 80°C arasın

da olduğu saptanmıştır. ıBu sıcaklıklar Araştırma 

ve Gel•iştirme Dairesi Başkanlığında yapılan nlr 
çalışmada 50 - 60°C olarak verilmiş ve çabuk prlz 
olan Çimentolar Için uygun &ıcaklığının 50°C 
olduğu, puzıolanlı çimentolarda ise en uygun kür 
sıcaklığının 60- 70°C olduOu saptanmıştır. Bu ko
nuda en önemli olan nokta Ise, buhar kürünUn uy
gulanmasındakl sıcaklı·k artışları hızıdır . Yapılan 

araştırmalarda; uygulanan sıcıikhk artışlarının saat
te 25°C Y"l - geçmeyerek, Ost sıcaklıklara erişmenin 
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en ı.rygun sıcaklık artış hızı olduğu saptanmışt!r. 

Saate 30°C f.ik sıcaklık artışları Ileri yaşlarda da· 
yanımı azaltmaktadır. Yavaş sıcaklık artışları ile, 
100°C lik sıcaklıklarda buhar ıkürü uygulanabllmek· 
tedlr. Aocak bu durumda numunenin soğuması Için 
sıcaklık düşme hızı 0,25°C/dakl·ka olmalıdır. Buhar 
kOrü ·lle sıcaklığın 6 saatte 100°C ye yükseltlimesi 
lle, sıcaklığın 2 saatte 100°C yukseltllmesl fıalıln· 

de, no~mal ıkOr yaptırılmış örneğe göre buhar kü· 
rünün yararları ve zararları şekli 1 de verilmek· 
tedlr. 

-40 ""~~ 
NE ·~ ~of lll~.; ti) 
' 35v f..-" ...... 1 !' Yı2-' • 
E ·3o .- ~ _ı-

·v X / 1 /,/ _...!--" 

~ 250 ,.... Ib '-- .... 
E 1 A ' --- >--: c 1 r"/ --ı-- - r., ~nloesi rx~ 
~ 200 
~ Y ı- - - ~- -r 
u · 150 f -~ 1 , 
~ 100 x 1100 

0
C saat 1--f--

aı , / Y 700 C saat 
. 50 ı ı ı 

Bu şekilde fırın kapakları daha uzun süre açık 

kalmakta ve fırınlarda Istenilen sıcaklık ve b~ğıl 
nem kaybolmaktadır. ıBu ise daha çok yakıt kul
lanılmasına ve işçilik nedeniyle ıkanaletlerde sar
sılma ve çatlamalara neden olmaktadır. 

Fırınlarda saptanan eksikliklerin giderlimesi 
Için aiınması gerekli önlemler şunlar olmaktadır. 

a) Fırın sıcaklıklarının sürekli olarak •Isteni
len sıcaklıklarda tutulabilmesi Için , fırınların bu
har girişine istenilen sıcaklığa ayar edilebilen ter
mostatiık vanalar konmalıdır. 

b) Fırın sıcaklıkları ve bağıl nemleri verilen 
programlara göre çalışan , 'otomatik yazıcı aletlerle 
denetlenmelidir. Bunun yapılamadığı yerlerde fırın 

sıcaklık ve bağıl nem durumları her fırın Için en 
az i•k·l noktadan ölçO alınarak saptanmalı ve gOn
lük sıcaklık ve tıagıl nem dutumları en çok 3 saat
te bir denetlenerek gerekli dOzeltmeler yapılmalı

dır. 

c) Kanaletin fırınlardaki hareketleri , hızı fab
ri·ka kapasitesine göre ayarlallmış · otomatik zincir 
sistemi ile yapılmalı ve bu zincir s·istemlnln hızı 
hiç .bır nedenle değişti rilmemelidir. 

OL-...L2--. 4L-.l-6 ...ı.8-,fol:-t~2---:-~14:--1:1::6----::18:-:::2l::-0-:2::1::2:--:f24:-::2l::-6-:.28 d) Fırın ara bölmeleri her yapım dönemi el-
Beton yaşı (günl den geçirilmeli ve gerekenler değl'ştlrilmelidlr . 

(Xl S ıcoklıOın 6 saatte 100° C' a yükseidlöi bölge 
(XX) 2 

Şekil : 1 - Buhar kürü görmüş örne !erin uzun 
ş!lrede dayanım kazançları 

Kanalet fabrikalarında buhar fırınları ile sap· 
tanan aksikHkler Ise . şunlçırdır: 

a) Izlenen 8 fabri kanın lkinsinde fırın sıcaklık
ları şartnameye ı.rygun, birinde düşük (40- 50°C)' 
birinde çok yuksek (ortalama 79°C) , birinde ·Iste
nilen derecelerde sürekli olarak sabit tutulamamak
ta ve diğer üçünde Ise birinci fırın sıcaklıkları ·yük
sek, lklnoı fırın sıcaklııkları düşüktür. 

ıb) Şartnarnede öngörülen, fırın aralarına ıkan

ması gerekli ıbranda bölmeler, fabri kalar yapılırken 
konmakta zamanla eskidiği halde genellikle değ! ş

tlrilmemektedir. 'Bu nedenle fırın sıcaklıkları tırı 

nın her tarafında yaklaştıkça eşit olmakta ve f.:a
naletin istenilen koşull-arda :kürü yapılamamakta

dır. 

c) Kanaletin fırınlarda ıkalma süresi genel
llkle şartnarnede öngörülen şekildedir. Ancak kd
naletln fırınlardaki hareketi ; yapımı izlenen 8 fab
rikanın üçünde, hızı belli ıblr zincir üzerinde oto
matik olarak değilde, Işçiler yardımıyla çekilerek 
ve .Jtllerak yapılmaktadır. 
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3. KANALETIN YAPIM SONRASINDA SAPTA
NAN EKSiKLIKLER VE ALINMASI GEREKLI 
ÖNLEMLER: 

3.1. Yapım sonrası Bakırnda Saptanan Eksik
likler ve Alınması Gerekli Önlemler : 

Kanalet Teknik Şartnamesinde yapım sonrası 

bakımı ·ile ıllgili şartlar özetl·e şöyledir: 

a) Buhar kürü tamamlanan ve dış ortam sı

caklığına sağutulan ı~analet Içi su dolu havuza In
diriierek en az 4 gün havuzda bekletilecektlr. 

b) Havuzda 4 . gün bekletilen •kanalet, fıavuz 

yakınındaki istif yerine alınarak rutubetini ıkaybet
memesl için 7- 10 gün süreyle sürekli olarak su
lanacaktır. 

Buhar •kü,rü ile beton elemanları yapımında 

bak ım işlemi, yapım kadar önem taşımaktadır. Ya
pılan araştırmalarda, buhar ıkürü ·ile beton yapımın
da ileri yaşlarda beton dayanımında çeş·itll düşme

ler olduğu, gerekli önlemle alınmaz Ise çatlama ve 
kırılmaların gözlendiği saptanmıtşır. Gerekli önlem
lerin en başında . da, k ür şartlarının gerektirdiği ku
rallara tam olarak uyulması gösterilmektedir. Aksi 
halde buhar kürü ile beton yapımında beklenen ya· 
rardan çok, çözümil gOç sorunlarla karşılaşılmak· 

tadır . 



Bas1nçs1z buhar kürünün rkısa süreli ve orta 
sıcaklııklarda uygulanmaması halinde, (·buhar kürü 
süresi 2. 5 saat, kür sıcaklığı 60- 80°C) ileri yaş
lardaki beton basınç dayanımına buhar kürünün 
ters olarak etkilediği, normal ·kür şartlarındaki be
tona göre buhar kürlü batonun daha az dayanım 

verdiği çeşitli araştırıcılarca saptanmıştır. Su azal
manın şu nedenle~den Ileri geldiği de çeşitli kay
naklarca belirtilmektedir. Bunların başlıcaları : 

a) Buhar kOründen sonra tamamlayıcı ıslak 
kür eksikliği 

b) Betona buhar ıkürü uygulanması sırasın

da, ıbeton bileşenlerinin ısı genleşme farıklılığı ne
deniyle çimento pastası ve , agrega harcında olu
~an çatlak, yarılma ve ~sıkışan havanın porozlteyl 
artırması. 

c) ~Buhar kOründe hidratasyon hızının yüksek 
olması nedeniyle çimento jel'lrıln . dağılması ve jel 
partikülle~l arasındaki 'kuvvetlerin zayıflaması. 

d) .Beton parçalarının çevre sıcaklığından üst 
sıcaklııklara hızla çıkarılmasıdır. 

Bu nedenlerden sadece • Buhar ~üründen son
ra tamamlayıcı ıkür eksikliği• nin gide~ilmesl lle, 
Ileri yaşlarda bıJhar kürlü batonda görülen basınç 
dayanımı düşmesi, yapılan bir çalışma. sonucuna 
göre büyük ölçüde önlendiği ve diğer yan etkiler
den korunulduğu saptanmıştır. 

Bu konuda yapılan bazı deneyler ve bulunan 
sonuçlar özetle şöyledir : 

Yapılan üç seri deney şu şartlar altında yapıl
mıştır: 

al Birincı gurupta 275 dozlu beton numune
lerı, ıkarışımdan sonra 30 dakika bekletllmiış ve -
2- 4,40 saatlik değişik sürelerde, 60°C ve 80°C ta 
basınçsız ~buhar ıkürü uygulanmıştır. Bu numune
ler bLJhar 'küründen sonra iki guruba ayrılarak de
ğişik kür şartları altında korunmuştur. 

Numunelerin bir kısmı buhar küründen sonra 
20°C sıcaklikta ve % 65 rölatif rutubetli bir or
tamda 28 gün beikletilmiştir. 

Numunelerin kalan kısmı ise, buhar küründen. 
sonra dış ortam sıcaklığına ıkadar sağumaları için 
bekletilmiş ve sonra 7 gün süreyltt_ 20°C lıik su Içe
risinde korunmuşlardır. 7 günden sonra ıbu numu
nelerde, birinci guruptakller giıbi 20°C sıcaklıkta 

ve % 65 rölatif rutubetli ortamda 28 gün bekletil
mlşlerdlr. 

Kıyaslama (Ref,erans) numuneleri ılse, karı

şırndan sonra buhar kürü uygulanmadan normal 
k!lr ıkoşulları altında (7 g!ln ·suda ve 21 g!ln 20°C 
sıcakl'k ve % 65 ~ölatlf rutubetli ortamda) korun
muşlaroır . 
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~ Bu deney sonuçları şekil : 2 de verilmektedir. 

~100~ .. ---.---.~-.,--.----r---r----. 
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:;: GO% 
~ ~k.+L~~~~~~~~~~~~~----, 

~ 100% 
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N 

~SI andord k ür IBuhar kurunden ~Buhar kurunden 
son•a - sonra 20° C 

su ku ru = s ıc ak li k ve 0
/ 0 65 

rutubette kurutma 

Şekil : 2 - Değişik ikür şa)1:1arına göre betonun 
28 günlük basınç dayanımları 

~Deney sonuçlarının :Jncelenmeslnden de goru
leceği gibi buhar ıkü~ünden sonra ıslak ıkür uygu
lanmayan numuneler, kıyaslama numunelerine gö
re % 35 daha düşük basınç değeri vermektedir. 
Buhar kOründen sonra tamamlayıcı ıslak kür uy- _ 
gulanan numunelerde Ise, ıkıyaslama numuneleri
ne göre basınç dayanımı değerinde % 5 llık bır 
düşme Izlenmiştir. 

b) Yapılan Ikinci gurup deneyde Ise, 275, 
325 ve 400 dozlu numuneler lle çalışılmıştır . Ka
rışımdan 1 saat sonra numune! ere 60° - 80°C sı

caklıkta 2-5 saat buhar 1<ürü uygulanmıştır. Bu· 
har :!<üründen sonra numuneler dış ortam sıcak

lığına kadar sağurularak 7 gün 20°C sıcaklıkteki 

su ~Içinde ve 90 güne kadarda 20°C sıcaklık ve 
% 65 rölatif rutubetli ortamda bekletllmlştlr. S<>
nuçlar şekil 3 de gösterilmiştir. 

/ 

Şekil 3 de Sc = Buhar kürlü numune basınç 

dayanımı, So = referans (kıyaslama) numunelerin 
normal kür ıkoşullarındakl basınç dayanımıdır. Kür 
miktarı olarakta (C x s~at) alınmıştır. Burada nu
munelere buhar ·kürü uygulanmaya başlama za
manı, kür miktarı başlangıç zamanı olarak alınmış 
ve numunelerin buhar !küründen sonra 20°C ye so
ğuması için geçen zaman, kür miıktarı bitiş za
manı olarak alınmıştır, (C = Uygulanan kür !kıcJk

lığı) . Şekil 3 de görüleceği gibi tamamlayıcı bu
har kürü uygulanması halıinde, buhar ·kürlü beton 
90 ·günde, rı_ormal kür :koşulları uygulanan numu
nelerden daha yüks~k basınç dayanımı vermekte
dir. Ileri yaşlaııda ıbeton basınç dayanımında göril
lan buhar basıncının ters etkisi, kısa süreli ve 
orta sıcaklı,ktakl basınçsız ıbuhar kürü durumunda, 
uygulanan su kilril ile tamamen glderllebllmekte
dlr. 
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Şekil : 3 - Buhar Kürü +Su kürü .uygulanmış be
ton !basınç dayanımları 

c) Yapılan son gurup deney şartları !·kinci 
guruptaki gibidir. Yalnız numuneler buhar kürün· 
c;len sonra doğrudan 20° sıcaklık ve % 65 rölatif 
rutubetli ortamda beikletilmişlerdlr . 

Bu şartlar altında, basınç dayanımında yük· 
sek miktarlara ulaşan düşüşler izlenmektedir. (Ş9· 

kil 4) Normal kürlü betona göre !buhar 'kürlü oe
ton , 28 günde % 22 · % 35, 90 günde ise % 26. 
% 40 arasında düşük dayanım değerleri vermek· 
tedir. 

Bazı araştırıcılarda , kısa süreli ve orta sıcak

lı-ktaki buhar küründe ileri yaşlarda basınç düşü

nü saptamışlardır. Çalışma sonuçlarına göre 2 . 5 
saatlik kür süresinde ve 50° . 60°C sıcaklıkta 28 
günde % 15 ve 80°. 90°C sıcaklıkta % 20 ' 1-iık da
yanım aa düşme l er bulmuşl ard ı r . Ayrıca bu a ra ş · 

tırıcılar tamamlayıcı buhar ıkürü uygulamasının , da
yanım azalma ı snı büyük ölçüde giderilebildiği ve 
permeabilite yönünden de çok yararlı o lduğunu da 
saptamışlardır. 

Kür sonrası ıbakımın önemine değinen yukar ı 

daki bilgilerden ·sonra, kanalet fabrikalarımızda ya:
pım sonrası -bakım ile ilgili saptanan eksiklikler 
özetle şunlardır : 

a) Izlenen 9 fabrikanın 6 sında kanaletin ha· 
vuzda ıkalma süresine tam olarak uyulmamakta ve 
şartnamade öngörülen zamandan önce kanaletl er 
havuzdan alınmaktadır. 
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Şekil: 4 - Buhar Kürü + 20•c Sıcaklık ve % 65 
rutubette bekletilmiş 'beton basınç dayanımları 

b) Bazı fabri·kalarda, mevcut havuzlar, ancı:ık 

3 günlük !kanalet yapımını havuzda tutabilecek bü
yüklükte olduğundan sürekli yapım sırasında ka
naletin havuzda bekleme süresi istenilen şelkilde 

sağlanmama'ktadır. 

c) Havuz sonrası stok sahasında yapılması 

gerekli 7 · 8 günlük sürekli sulama ·işlemi •Ise en
cak 8 fabrikanın 4'ünde çok az yapılmakta diğer· 

lerinde •ise hiç yapılmamaktadır. 

d) Ayrıca stok yerleri •küçuk olan bazı fab
rikalarda ise sulama işlemi tam olarak yapılama· 

dığı . gibi Işlerin ·yoğun olduğu dönemlerde, kana
letler gerekli ıbe'kleme süreleri de dolmadan stok· 
tan alınarak yerleşme yerlerine götürülmektedir. 

' 
e) Çoğu fabrikalarda kanaletler 7 • 8 sıra üst 

üste •konularak stokta bekletilmektedir. Bu Ise, 
kanaletin köşeleri nde kırılma alt sıralarda çatlama 
gibi arızaların doğmasına neden olmakta, bu tür 
arızalı kanalaHerde şebekey·e yerleştirilebllmekte· 

dir. Fotoğraf (1, 2 ve 3) . 

Bu eks i·kliklerin giderilebilmesi için alınması 

gerek i önlemler . ıse şöyle sıralanabilir : 

al Havuzlar, fabrikanın en az beş günlük ya
pımını alacak büyüklükte yapılmalı ve ~üçük olan
lar genişletilmelidir. 



Foto: - Çok sıralı olarak stok sahasında 
bekleyen kanaletler. 

Foto : 4 - Kılcal çatlakları derz dolgu maddesi 
ile. kapatılıp araziye yerleştirilmiş kanalet. 
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Foto : 2 - Çok sıralı beklemekle kenar ve 
köşeleri kırılan kanşletler. 

Foto: 3 - Araziye yerleştirilen · donatısı ayrılmış 

kanalet. 
/ 
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b) Stok yerleri de en az onbeş günlük yapı· 

mı alacak büyuklü'kte olmalı ve küçük olanlar ge· 
nişletilmelidir. 

c) Havuz ve stok yerlerinin genişletilriıesl· 

ne olanak olmayan fabrikalarda ·ıse , havuz ve stok 
kapasiteler'inlin üzerinde üretim yapılmamalıdır. 

d) Şartnarnede öngörülen, havuz ve stok sa. 
hasında kanaletin bekle~ilme sürelerine kesin ola· 
ra~ uyulmalıdır. 

e) Stok sahasında ıkanaletler 4 · 5 sıradan 
fazla üst üste kanmamalı ve yağmurlama sistemi 

.ile sürekli olarak sulanması sağlanmalıdır. 
\ 

Bütün bu önlemler, rkanaletın ilerde'ki dav· 
raRışları açısından ço·k önemli olup en küçUk lh· 
mal ve •kusur gider·ilmes·i mümknü olmayan •kayıp· 

lara neden olmaktadır. rBu da, kalite kontrol çalış· 

malarının, hiç lbir zaman .~kinci planda kalmaması 

gerektiğini göstermektedir. 

3.2. Kılcal Çatlaklar lle liglll Gözlemler ve 
Alınması Gerekli Önlemler : 

8 fabr·ika yapımı ·kanaletlerin 4'ünde çok sa· 
yı da, 3'ünde ·az sayıda ikılcal çatlaklar izlenmiştir. 

Bunlar genellikle enine kılcal çatlaklar olup, bir 
kanalette 2-3 adet olabilme:ktedir. 

Çoğu •kılcal çatlakların 70 lik Up kanalerta ol
ması bu tip kanalet projesinjde .bir eksl•kliok olab'l
leceğl bıızı ·ilgililerce belirtilerek, proje e'kslkliğl

nln •Incelenmesi Istenmiştir . Oysa 2. cl bölümde 
ve 3.1.1 de belirtilen yapım ve bakım kurallarını 

tam olarak uygulayan fahri·ka sayısı 1 -2 tanedir. 
Bu . fabrikalarda da çatiaiklar gözlenememiştir. 

Kılcal çatlaklar oluştuktan sonra alınan önlem 
bônların derz ·dolgu maddelerı ·lle kapatılmasıdır, 
(Fotoğraf 4.). Bu ·ise günlük bir çözümdür. B·lr sü· 
re sonra aynı kanalet su sızdıracak ve daha sonra 
da kullanılamaz hale gelecektir. 

Kılcal çatlakların oluşmasının ana nedeni ya
pım ve bakım ·kurallarına tam olarak uyulmaması

dır . Kılcal çatlakların oluşmaması için yapım ve 
bakım •kurallarına tam olarak uyuimalı ve aşağıda· 

ki önlemlerin alınmasında özen gösterilmelidir. 

a) Vlbrasyonu tamamlanan kanaiet için, 
2.2.1. de yazılı önlemlere uyulmalıdır. 

b) lık , fırında ıkanalete ani olarak yüksek sı
cakiı•k uygulanmamalıdır. 

c) Ikinci fırından çıikan kanalet, dış ortam 
sıcaklığına kadar -soğutulmadan rhavuza alınmama· 

!ıdır . 

d) Ara bölme ve son dinlenme yeri dı~ or
tamın zararlı -e~kller.inden korunmuş olmalıdır. 
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e) Stok sahasında kanalet yete~lnce sulan
malı ve çok sıralı .kanalet ıstitinden ıkaçınılmalıdır . 

4. KALITE KONTROL DENEYLERI ILE ILGILI 
BILGILER VE ALINMASI GEREKLI ÖNLEM· 

· LER: 

4.1. Kalite Kontrol Laboraıuvarlannın Durumu 
ve Alınması Gerekli Önlemler : 

Kanalet fabrikalarında !kalite .kontrol laboratu
varları DSI tarafından k-urulmuş ve DSI 'ce lşletll
melctedir. Bu laboratuvarların araç, gereç durumu 
yeterince !karşılanmıştır. 

Mevcut 10 rkanalet ıkallte 'kQlltrol laboratuva
rında, ·kanalet yapımı ile :!lgili eğitim görmüş 

personel, ancak 2-3 fabrikada vardır. Diğerleri n· 
de ise hem personel sayısı azdır, hemde eğitim 

düzeyleri düşüktür. 

Kalite •kontrol laboratuvarları; •kanalet yapımın 
her aşamasındaki kalite ,kontrol deneylerinden, ya
pım sonrası bakım, 'koruma ve taşıma He Ilgili 
hizmetlerden birinci derecede sorumludurlar. DSI'
nin Işlettiği ve ~şletmediğl fabrikalarda, • DSI ka
na et fabni-kası kontrol bi~imi• ne ait işlerinin bü· 
yük yukü, yine laboratuvar personeli üz:e~lndedir . 

Kanalet yapımının •Istenilen nitelikte olması 
da, ls~nilen nicelik ve nitelikte tkalit-e kontrol ele
manının sağlanması ve çalıştırılması lle mümkün
dür. Bunun Içinde aşağıdaki önlemlerin ~lınması 

zorunludur : 

a) Kalite kentrol çalışmalarının Işi gecl•ktirl
cl değil, .ışin gereği gibi ve zamanında yapılma

sını sağlayıcı bir tekni·k çalışma türü olduğu tüm 
Ilgililerce benlmsenmelidir. 

b) Kanalet fabrikal·arındakl rkalite kontrol !a
boratuvarları, fabri'kalardakl DSI kontrol örgütü
nün ana birimi olarak ·kabul edilmeli ve örgütlen
melldir. 

c) Bölgesindeiki tüm kalite ıkontrol ve labo
ratuvar 'hlzmetl·erinden sorumlu olan, Bölge kalite 
kontrol laboratuvarı örgütü lle :kanalet fabrikaları 
laboratuvarlarının daha sıkı Işbirliği ve uyum Için
de çalışması sağlanmalıdır. 

- d) Kanalet fabrikalarında çalışan laboratuvar 
elemanları, .kanalet yapımı konusunda sürekli ve 
özel eğitime tabi tutulmalı ve bu konuda gerekli 
yayın sağlanmalııdr. 

e) Kanalet fabrikala ~ında okanaletin her türlü 
denetimini yapmakla zor.unlu olan laboratuvar per
soneli, normal mesai saatlerine göre değil ;le, 
fabrikanın ür.etlm saatiarına uygun olarak çalışma· 

ları sağlanmalıdır. 



4.2. Kanalet Üzerinde Yapılan Kaleti Kontrol 
Deneylerindeki Eksiklikler ve Alınması 

Gerekli Önlemter 

4.2.1. Basınç Dayanımı lle Ilgili Eksiklikler ve 
Alınması Gerekli Önlemler : 

Yapılan basınç dayanımı deneyleri sayısı, g& 
nemkle şartnarnede Istenilen sayılara uygun ola
rak yapılmaktadır. Ancak alınan örnekler şartna· 

• mede istenilen şekilde değildir . Şöyleki : 

a) Şartnarnede kanalet betonu •için 8 cm. !1-k 
küp kalıplar kullanılması ·öngörüldüğü halde 1 O fab· 
r l kanın üçünde 8 cm. Hk küp kalıp , üçünde 12 cm . 
lik küp •ka~ıp ve diğerinde 6"x12" lik sil·lndir ka
lıplar 'kullanılmaktadır. 

-b) Şartnarnede alınan örnekle~in, standart 
kür şartları altında 28 gün korunduktan sonra kı
rılacağı bef.lrtlldiğl halde; 3 fabri•kada ıbuhar kürü, 
4'ünde hem ibuıhar kü~ü hem normal kür ve 3 fab
r.ıkada da standart lkıür (normal kür) uygulanmak
tadır. 

Bu durumda; alınan örneklerin farklı kalıplara 
alınışı ve örneklerin değişik ·kür şartları altında 
korunuşu nedeni If.e, şartnarnede istenilen şartla
rın sağlanması Için, Ister Istemez bazı yaklaşım

Iara gitmek zorunlu , uğu doğurmakıtadır. Bulunan 
deney sonuçlarından, oormal rkül'dekl 8 cm. li-k ba
eınç dayanımlarını bulmak Için yapılan geçıişler de 
şu yaklaşı·k formuller rkullanılmıştır. 

- 6"x12" silindlrlel'den 8 cm. lik kOplere g&
çlş için : 
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- Ra = R6x12 x 1.20 formiiJQ 

- 12 cm. li·k küplerden B cm . lik küplere g&-
çiş Için : 

- Ra = R12 x 1.06 formülü -kullanılmıştır. 

Buhar kürü yapılan örnekten normal •kür ya
pılan örneğe geçmEl'k i9in Ise, gözlem ve bazı de
ney sonuçlarından yararlanılmıştır. Kanalet fabrl· 
kalarında yapılan deneylerde ayni örneğin normal 
ve buhar kürü ile ıkorunmasında, ıbuhar -!<ürlü ör· 
neğin diğerine göre % 5 ·% 15 arasında oaha k\1-
çuk basınç <!ayanımı veroiği ıgözlenmiştir. Bu ne
denle ıbuhar ıkürlü örneğin normal kül'deki daya
nımını bulmak Için, ıbllhar ıkürlü ·basınç dayanımı 

% 10 arttırılmışıtır . Tablo 1 <lekl •dü~eltilmlş de· 
ğerler• lbu geçi·ş •şartlarına göre hazırlanmıştır . 

Tablo 1'in değerlendi~mesi de özetle şöyf.edlr. 

Basınç <!ayanımları dağılımını gösterebilmek 
için; düzeltilmiş değerlerde, en küçük, en büyük, 
ortalama değer, bu değerlerin ·standart sapması 

ve varyasyon katsayısı · hesaplanmıtır. Genelllkle 
bulunan sonuçlar şartnarnede öngörül·en değerle· 

rin altındadır. Düzeltilmiş ortalama değer olarak, 
1 O fabrikanın çeşitli dönemlerdeki deneyler-ln<len 
sadece ikisi şartnarnede •istenen 425 Kg/cm7 den 
büyük değerler vermektedir. Bunlardan ortalaması 

425 Kg/cm2 nin üstünde olan (FJ ·kanalet fabrl· 
kasına ait ıbazı deney sonuçları Incelenince görül· 
mektedir'kıi, bu deneyler normal dağılım 'kurallarına 

1hiç uymamaktadır. Ömeğin 1976 yılında yapılan 109 
deney 494.516 Kg/cm2 arasında değişmektedir. 

Standart sapması ve varyasyon katsayısı çok kü· 
çüktür. Laboratuvar şartlarında bile bu derece 

TABLO: 1 

BASlNÇ DAYANIMI DENEY SONUÇLARININ DEÖERLENDIRILMESI 

Yapı'lan Basınç 
. Dozaj Düzeltilmiş Sonuçlara Göre Basınç Dayanımlarının 

Dayanımı Deneyinin Dağılımı 
Fabrika 
Adı Enaz Ençok Ortal am~ Standart Varyasyon 

Tarihi Adedi Kg/m' Dayanım Dayanım •Dayanım Sapma Katsayısı 

Kg/Cm2 Kg/Cm2 Kg/Cın2 % 

A 972.973 260 350 Sayısal değerler alınmamıştır. Ancak sonuçların 

%60' ı 425 Kg/Cm2 den rküçüktür. -
B 973.974 216 350 203 493 339 53 17 
c 973.977 soo 350 200 530 418 - -
.o 968.974 231 350 175 72'5 494 57 14 
E 975-977 547 380.400 218 630 423 44 12 
F 973-977 255 300.350 390 524· 493 15 3 
G 975· 977 226 350 294 423 350 37 11 
H 970.977 340 350 272 481 401 33 8 
ı 976·978 188 400 134 372 272 46 23 
J 978 17 400 202 338 248 46 25 
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uyumlu sonuçlar rbulmak, Ibeton •basınç dayanımı 

değerleri için olanaık dışıdır . Bu fab~ikayı, bulunan 
düşük değerlerin işlenmedi ğl düşüncesiyle, değer

lendirmez isek 10 fab~iıkadan dokuzunun ·istıenilen 

şartları •sağlamadığı görülünki, ıbuda çok düşündü

rücü bir sonuçtur. Ayrıca 5 fabrikanın 1 O gurup 
deneyine ait <>~alama değe~ler.i hiç bir zaman 425 
Kg/cm2 ye erişememiş ve 250-423 Kg/ cm2 ara
sında •kalmıştır. 

Tablo 1 deki deney guruplarının büyük bir kıs

mı normal Gauss dağılım •kurallarına uymamakta· 
dır . Yapılan Ki-Kare testinde Tablo 1 deki deney 
guruplarından sadece 3 tanesinin normal dağılım 

•kurallarına uyduğu saptanmıştır. Bunlar, Tablo 1 
dekıi (8), (F) 'Ve (li sıradaki fabrikalarına ait 
deney sonuçlarıdır. Ancak .bu deney guruplarından 
(F) deney guruplarında~! örneklerin % 4 ·% 5 
olasılrkla 425 Kg/cm7 den küQiik olduğu ve diğer 

deney örneklerinin Ise % 80 ·% 95 olasılıkla 425 
Kg/cmz den küçük olduklarıda bulunmuştur. 

Şartnameye göre son derece düşük !basınç Ja
yanımları veren •kanaletlerln, hiç bir olay olmamış 
gibi sulama şebekelerine yerleştirilmesi büyük tıir 

lhmaldlr. Bu Ihmal ve 'kalite kontrolu önemsema
menin sonucu olarak, lleride onarılması olanaksız 

durumlar ortaya çıkmaktadır. Kanaletin yapımı ve 
bakımı sırasında kalite kontroluna gereken öne
min verilmemesi sonucu bazı •kanaletli sulama şe

bekelerl kullanılamaz duruma gelmektedir. 

Basınç dayanımı sonuçları ile ilgili alınması 

gerekli önlemler şunlardır: 

a) Alınan deney n'umunelerin, kanaleti tam 
olarak belirliyebilmesi Için, şartnamade öngörülen 
boyutlardaki kalıplarla alınması ve şartnamade be
lirtilen şekilde korunması sağlanmalıdır . 

b) Şartname deney numunelerine 28 günlük 
normal 'kür şartları öngörmüştür ·ve lbuna genell'i.k
le uyulmaktadır. Ancak şartnamenin öngördüğü 
normal kür şartlarında ·korunmuş deney numune
leri sonuçları, hiç bir zaman •kanalet sonuçlarını 

temsil edemez. Çünkl kanalet şartnamade öngö
rülen şartlarda .korunmamaktadır. Deney numune
sine özen gösterilmekte, kanalete Ise önem verll
memektedir. Bu durumda tablo 1 deki sonuçlar ka
nalet! temsil etmemekte, ancak •kanaletten alınıp 

uygun şartlarda 'ko~unan numuneleri temsil .etmek
tedir. Kanaletin gerçek dayanımı ancak kanalet 
şartlarında •korunan numunelerle bulunabilir. 

c) Bazı fabrikalarda yapıldığı gibi, buhar kü
rü uygulanmış 28 günlük basınç dayanımlarını bul
mak yerine, kanaletin dış ve Iç ıkalıbının alındığı 

sürelerdeki basınç dayanımını bilmek ve bulmak 
daha yararlı olacaktır. 
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d) Her fabrika basınç dayanım sonuçları üze
rinde gerekli ·Istatistiki hesaplamalar yapılmalı ve 
bulunan sonuçlar değerlendirilmelidir. 

e) Basınç dayanım sonuçları da, dl~er labo
ratuvar sonuçları . gibi hatasız bulunmalı ve yapıla
bilecek deney hataları ve diğer eksiklikler süratle 
giderilmelidir. 

4.2.2. Diğer Kalite Kontrol Deneylerı lle liglll 
Değişiklikler ve ve Alınması Gerekli 
Önlemler 

Teknik şartnamede, yukarıda açıklanan deney
lerden başka enine eğilme, boyuna eğilme pü~üz

lülük katsayısı belirleme deneylerinfnde yapılma

sını öngörmektedir. 

Bu deneylerden yalnızca boyuna eğilme de
neyi yapılmakta olup, yapılan deney sayısı, şart

nameda Istenilen deney sayısının çok altındadır. 
Ayrıca yapılan enine eğllme deneyi sonuçları hak
•kında yeterli bilgi mevcut değildir. 

Bu ıkonuda alınacak önlemler şunlar olmalıdır: 

a) Enine eğilme deneylnin, şartnamada Iste
nilen şekilde ve miktarda yapılması sağlanmalıdır. 

•bl Her aylık yapımdan bugünki teknik şart

lara uymayacak biçimde yapılması Istenen hldro
li·k pürüzlülük deneylnin, modern hidrolik teorllerl· 
ne göre la'boratuvarda ve arazide ne şekli ve· ne 
mi•ktarda yapılacağı Araştırma ve Geliştirme Dai
resi Uzmanlarınca ·saptanmalıdır. 

c) Yapılması öngörülen enine eğilme dene
yinin yapım şekil ve miktarı Ise şartnamade açık

lığa kavuşturulmalıdır. 

5.· KULLANILMAKTA OLAN BilL KANALET 
ŞEBEKESINDE MEYDANA GELEN ARIZA· 
LAR VE NEDENLERI: ' 

Kalite kontrol hizmetlerine gereken önem ve
rllmediğinden 1967 yılında Işletmeye açılan 24 km . 
lik bir •kanalet şebekesinin, bugün % 30 · 40'ı arı

zalıdır. Şebekenin yenilenmeden ıkullanılması zor
dur. 

Adı geçen ıkanalet şebekesinde yapılan göz
lem ve verilen bilgilere göre kanaletlerin kullanı
lamaz duruma .gelişi şu şekilde oluşmaktadır : 

a) Önce ıbüyü·k tip ıkanaletlerden başlamak 
üzere, iki ıkanaletin birleşim yerlerinde, betonda 
kırılma, ayrılma ve su sızmaları görülmektedir. 

ıb) Kanaletlerin blrleşim yerlerinden sızan su
ların etkisi lle ayaklarda oturmalar meydana gel
metkedlr. 



c) Kanaletin Iç yüzeyinde su ılle temasta 
olan bölümlerinde biriken sular, kış mevsimi so
nunda don etkisi ile kanalet taban batonunda dö
külme ve çatlamalar meydana getirmektedir. 

d) Zamanla bu arıza .ilerliy-erek kanalaNn alt 
kısmındaki donatıyı tamamen açığa çı·karacak şe

•kilde betonda dökülmeler oluşturmaktatlır, (Fotoğ

raf 5, 6, 7, 8). 

Kanaletin yapım ve ıbakım şartları ile ilgili el
de hiç bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bugünki 
durumun ıbaşlıca nedeni, kanaletin yapım bakım 

ve montaj kurallarına tam olarak uyulmamasıdır. 

Şöylek-i : 

a) Kanaletin yapıldığı saptanan ova agrega
larının, Bölge kalite ·kontrol laboratuvarınca son
radan yapılan don ıkaybı deney sonuçları oldukÇa 
yüksektir. (ıEn az % 20) Oon kaybı bu derece bü
yük malzeme ile (Şartnamede öngörülen en üst 
sınır % 1 0). soitfk iklim şartlarına dayaııır. Ka
nalet yapmak Için, kanalet yapım ve <bakım kural
larına çok büyük özen gösteri·lmesl gerekir. Oysa 
kanaletlerde tipik don sonu lbozulmaları izlenmiş
tir. 

·b) Kanaletlerde, ikenariardan başlıyan kırılma 
ve dökülmeler ılse; yapım sırasındaki kalıp bozuk
lukları, uygun '()lmayan ikür ve ·bakım şartları ile 
malzemenin !Iyice yerleştlrilmemesi sonucudur. 

c) Kanalet 'birleşim yerlerine montaj sırasın

da gereken özen gösterilemediğl Için gere·kfi sız

dırmazlık sağlanamamıştır. 

ıBöylece Kalite Kontrol çalışmalarına ve ıkana

let yapım ·şartlarına gereken önem verilmediğin

den en az 40 yıl ıkullanılması gereken kanalet şe
bekesinin on Iki yılda % 30- 40'ı ıkullanılamaz ha
le gelmiştir. En çok 2- 3 sene içinde de tamamı 
kullanılamaz hale gelecek ve şebeke tamamen de
ğiştirilmek zorunda 'kalınacaktır. 

6. ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN -EKSIKLIKLER 
VE ' ŞARTNAMENIN YENIDEN DÜZENLEN
MESINE ILIŞK1N GÖRÜŞLER : 

•Prefabrike .Kanalet Teknik Şartnamesl• nıln <in
celenmesinden de görüleceği gibi, gerek Içerik, 
gerek anlatım ve düzenleme yönünden çok lbüyüık 

eksiklik ve açııklı ıkfar vardır. Bunların başlıcaları 
şunlardır: 

a) Mevcut şartnamenin düzenieniş şekil, bir 
konu lle ilgili şartların ve yapılması gerekli Işlem

lerin bir bakışta görülmesi ve aniaşılmasına ola
nak vermem~ktedir. Örneğin, kalite ıkontrol deney
leri ve bu konuda yapılması gerekli işlemler, mev
cut teknik şartnamenin çeşitli bölümlerıinde yer 
almaktadır. 
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·b) Mevcut şartnarnede bazı şartlar ve yapıl

ması gerekli ıişlemler bugünün şartlara ve uy
gulamaya göre yetersiz ve eksi•k ·kalmaktadır. Ör
neğıin basınç dayanım sonuçlarında görülebilecek 
sapmalar ·için gereklıi jstatistikl verilere dayalı hü
kümler olmaması, buhar 'kürü •basınç dayanım so
nuçları hakkında bilgi bulunmaması, yapımı bugün
ki teknik şartlara uymayacak biçimde hidrolik pü
rüzlülük deney istenmesi gibi. 

c) Fırınların durumu, buhar ıkürü ıkoşulları 

için kesin ve bağlayıcı şartlar ıgerekNği 'halde, mev
cut şartnarnede bu ve ıbenzer ıkanularda yeterli 
açıklığın bulunmaması gibi. 

Yukarıda özetlenan şartname eksi.kliğinln gi
derilmesi .ıçın a"Şağıdakl önlemler alınmalıdır: 

a) Madde . 1.4 da belirlenen, !;)imentonun cins , 
ve özelılkierine göre ıkanalet yapımında kullanılma 
çalışması en kısa zamanda bitirilerek, ayni mad
dede 'belirtilen, uygulamalarla bulunacak sonuçlar 
şartnameye konmalıdır. 

.b) Donatı malzemeleri iç·in, elektrotla kay
nak yerine punto kaynak kullanılması zorunlu ol
malı veya elektrod kaynaklı donatı . malzemeleri 
için daha ıkes'in denetim ıkuralları getirilmelidir. 

c) Kanalet şartnamelerine, fırına girmeden 
önce ve çı·ktı•ktan sonraıki dinlenme yerler·l için 
daha açıık ve istenilen nitelikte kanalet yapımına 
uygun şartlar konulmalıdır. 

d) Kanaletin vibrasyon süresi her tip kana
fet qçin deneysel olarak belirlenmeli ve şartname

ye konmalıdır. 

e) Kanaletin fırınlardaki hareket hızı ve fırın 
sıcaklık durumlarını ıkesin saptayacak hükümler ge
tirilmelidir. 

f) Kanaletin fırınlardan çıktığı andakl basınç 

dayanımının ne olacağı deneylerle saptanarak şart

nameye ıkonmalıdır. 

g) ıKanalet basınç dayanım sonuçları Için, 
belli bir basınç dayanımı isternek yerine, ortala
ma basınç dayanımı ve standart sapmayı Içeren 
deneNm şartları ·geflrilmelidir. 

h) Yapılması ıkanalet fab~ikalarında mümıkün 

olmayan <leney ve denetim metodları (Hidrolik pü
rüzlülük, enine eğil me v 1b. gibi) 'iy.lce 'Incelene
rek her yönüyle uygulanabilir ve 'istenilen şartları 
yerine getireıbHir bir •şartname yapılmalıdır . 

7. SONUÇ: 

DSI'deki kanalet yapımının bugünki durumunu 
ve ıkanalet yapımının gelişmesi için gerekli şart

ların incelendiği bu araştırma süres·ınce, mevcut 
kanalet teknik şartnamesının istediği şartları t'lim 
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Foto : ·s - Iki kanalet ek 
küldüğü halde 

kanalet 

Foto : 7 - Tabanı tamqmen ayrılmaıya başlamış 

ve donatısı ortaya çıkmış kanalet. 
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Foto : 6 - Don etkisi ile tabanı oyulmuş kanalet. 

Foto : ve Dış yüzeyleri onarıldıktan sonra 
kesitin değişmesi ile deforme olmuı; kanalet. 



olarak yerine getiren bir fabrika izlenememlştlr .
Yalnız şartnameye uyulma oranının, DSI'nin işlet
tıiği fabrikalarda daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Şartnameye bir bütün olarak uyulmadığı sürece 
1stenilen niteHkte kanalet yapmak olanaksızdır. Bu 
nedenle teknik denetime gereke_n ağırlık verilerek 
tıüm fabrikalarda şartnameye uyulma oranının en 
üst düzey<le tutulması sağlanmalıdır . 

Istenilen nitelikte kanalet yapımının sağlana
bilmesi •Için özelllkle yapım sırasında şartnameye 

tam olarak uyulması gerekl•idir. Bu şart tam ola
rak yerine - getirilemediğl gibi, şartnamenin açık 

hükümlerine rağmen Istenilen nitelikte olmayan 
ve gözle rbile çeşiti! !hataları ,lzlenebilen kanaletler 
şebe:kelere yerleştlrilebilmektedir. Bu durum •ise, 
yapım yetkililerine şartnameden ödün vermek an
lamı taşıdığından, şartnameye uyma zorunluluğu 

çoğu kez sağlanamamaktadır. 

Kanalet yapımında gerekli şartların sağlana

mamasının nedenlerinden biri de, fabri•kaların üre
tim kapasitelerinin başlangıçta düşük tutulması, 

sonrada gerekli -önlemler tam olarak alınamadan 

projele11dirilen kapasitenin üzerinde çalışılmasıdır. 

Tüm aksaklıkların giderilebilmesi -Için, mevcut 
tekni•k şartnamenln, günün teknirk olanakları ve ya-
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pım .şartları ile tıağdaşacak biçimde yeniden dü
zenlenmesi ve düzenlenecek bu şartnamenin hiç 
bir maddesinden ödün vermeksizin yürütebilecek 
bir ortamın yaratılması ile sağlanabilir . 

Böyle bir ortamın yaratılabilmesinin tek şar

tı: •kante kontrol çalışmalarının işi köstekleylcl de
ğil, aksine işi düzeltici ve lyileştirioi rbir çalışma 
türü olduğu yönetici ve uygulayicılara tüm açıklığı 
ile anlatılması ve benimsetilmesidir. Ayrıca yöne
ticilerin, yapılan işleri, alışıldığı gibi, sadece sa
yısal değer~erle belirtmeleri yerine, yapılan işleri 

nicelik ve nitelikleri· ile birlikte belirtmeleri ge
reği önemle -vurgulanmalıdır. Yapılan Işlerin nite
liği, en az niceliğin kadar önemli olduğundan ," ya
pılacak çalışmalarda Işin niteliğine gereken öne
min verıilmes· l sağlanmalıdır. 

Aksi halde, mevcut ıkanalet şebekelerimlz, bö
lüm 5'tekl örnekte oldu'ğu gibi ekonomik ömürle
rini tamamlamadan kullanılamaz dur·uma gelecek
tir. Binlerce kilometreli'k ıkanalet şebekelerinin eko
nomik ömürlerıinin en çok üçte birinde kullanıla

maz hale gelebilmesinden kaçmabilmek Için, yu
kardaki tüm önlemleri eks~ksiz olarark uygulamaya 
başlamak ve kalite kontrol hizmetlerini gerektiği 

gibi yapmak şarttır. 
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KOŞULLU ISTEK YÖNTEMiYLE iŞLETiLEN AÇIK 
KANALLl SULAMA ŞEBEKELERiNiN BiLGiSAYARLA 

TASARI'MI 

ÖZET 

Vazanlar: 
Adnan AKYARLI (•) 
Yalçın ARISOY (••) 

Vlkemizdeki su mühendisliği uygulamasında önemli· bir yeri olan sulama şe
bekelerinin tasarımına ilişkin çalışmaların belirli bölümleri, uzun ve tekdüze he
saplamalardan oluşan sıralı işlem dizileri niteliğindedir. Bu tarz · işlemlerin bilgi
sayar yardımıyla gerçekleştirilmesi, bu alanda çalışan mühendisiere çok kısa 

zamanda çok fazla sayıda seçeneği değerlendirme fırsatı ve bu yolla en tutarlı 

çözüme ulaşma olanağı verecektir. Bu yazıda bu amaçla geliştirilmiş bir bilgısa
yar programı tanıtılmaktadır. 

1. GIRIŞ: 

Bitkllerin en büyük verim alınacak şekilde ge
lişmeler.ı için gereken suyun yağmurla karşılana
mayan kısmı akarsu veya yeraltından derlenerek 
sulama şebekeleri yardımıyla gereksinim duyulan 
tarım alanlarına Iletilir ve öngörülen işletme yön· 
temi uyarınca dağıtılır. Ülkemizdeki uygulamada 

·Koşullu Istek•, o..Rotasyon• ve •Birim Saha Birim 
Su• yöntemleriyle işletilen •Açık Kanallı•, •Ka· 
naletJ.i•, orBorulu• ve •Yağmurlama• türlerinde su· 
lama şebekelerine rast! anmaktadır /71. DSI tara
fından 'işletilen sulama şebekeleriyle sulanan net 
alanların şebeke türlerine ve Işletme yöntemleri· 
ne göre 1977 yılındaki yaklaşık dağılımı Tablo 1'de 

sunulmuştur /4, 6/. 

TABLO: 1 

DSI Tarafından Işletilen Sulama Şebekelerinde Sulanan Net Alanların 
Şebeke Türlerine ve Işletme Yöntemlerine Göre 1977 Yılındaki Dağılımı 

Şebeke Türleri 
Koşullu 

Istek 

- Ha. 
Açık Kanallı 401 000 
Kanaletli 145 000 
Borulu 5 000 
Toplam 551 000 

(') Ör. In~ . MOh .. Eoe Üniversitesi Inşaat Fekültesl , lzmlr. 
(") lnş . MOh., Ege Onıversıteaı Inşaat FakOitesı, lzmlr. 
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l~letme Yöntemleri 

Birim Saha 
Toplam 

Ratasyon Birim Su 

Ha. Ha. Ha. 
121 000 - 522 000 

- 64 000 209 000 

- - 5 000 
121 000 64000 736000 



Sulama şeıbekelerlnln tasarımına lllşkin çalış. 

malar Inşaat, ziraat, harita muhendlslerl, Iktisatçı 

gibi çeşitli mesleklerden elemanların katkısıyla 
yürütülen ve birçok etkenln gözönüne alınması ve 
pekçok ıkoşula uyulması zorunlu~u nedeniyle ge
niş bir Ibilgi ve deneyim ·Isteyen karmaşık bir sü· 
reçtir. Bu çalışmalar sırasında Istenen amacı sağ

layan ve uygulama, teknik ve deneylmle~ln orta
ya koyduğu kısıt ve ıkoşullara uyan çok sayıda se
çenekle karşılaşılır ve en uygun çözOme ancak 
tüm seçeneklerin ayrı ayrı değerlendirilmesiyle 

ulaşılabillr. 

Seçeneklerin değerlendirilmesi, belirlenen bir 
bitki el<'im düzenıinin ortaya koyd uğu su gereksin
melerinin saptanması, yerleştirilmiş 'bir şebekede
ki kanal geçkller.inin kilometraj değerlerinin bulun
ması ve kanal boyutları ve boykesitleriyle ligıli 

böyüklerln tıesabı gibi uzun zaman gerektiren ve 
fakat sıralı ve ıkuralları Ibeili Işlemleri n birçok kez 
yinelenmesını gerektirir. Bu tarz Işlemlerin bilgi
sayarla yapılmasına olanak veren programların ge
liştirilmesi, bu alanda . çalışan mühendisiere daha 
fazla seçeneği değerlendirme fırsatı ve ıbu yolla 
en tutarlı çö21üme ulaşabilme şansı verecek b'ir i ş 

zamanı tasarrufu sağlayafaktır (2). 

Bu yazıda 'bu amaçla hazırlanmış bir program 
tanıtılmaktadır. Fortran IV dilinde E. O. Elektronik 
Hesap ıBIIimlerl ıEnstitüsünde kullanılan WATFIV 
derleyiclslne göre yazılmış olan bu program, ül
kemiz uygulamasında ilk sırayı alan •Koşullu ls
tek• yöntemiyle ıJşletilen •Açık Kanallı· sulama 
şebekel·erinin tasarımında gereken işlemlerin 
önemli bir kesimini gerçekleştirmektedir. 

3. KOŞULLU. ISTEK YÖNTEMiYLE IŞLETILEN 
AÇIK KANALLl SULAMA ŞEBEKELERININ 
TASARIMINDA TEMEL ILKELER 

Bir sulama şebekesinin tasarımı öz olarak şe

bekeyi teşkil eden kanal geç~ilerinin planda yer
leştirilmesi, ıbu ıkanalların sulamadan sonra oluşa

cağı varsayılan bitki ekim düzeninin ve öngörülen 
işletme yönteminin ortaya koyduğu debileri taşı

yacak şekilde boyutlandırılması v~ kanal geçkileri 
boyunca arazinin, kanal tabanının ve su yüzeyinin 
değişimini gösteren ıboykesitlerin hazırlanması Iş

lemleri lle yapılması gereken sanat yapılarının ta
sarımı çalışmalardan ibarettir. 

Sulama şebekelerını oluşturan iletılm ve dağı

tım mecralarında sulama mevsimi tboyunca sula
nacak bitkllerin ve seçilen Işletme yönteminin ge
rektirdiği nlcellkte su ·bulunmalıdır. Mecralara bo
yut verilmesinde •Ise en büyük su gereksinmesi-
nın karşılanması amaçlanmaktadır. Örneğin ımec
ralarda sürekli su olması ve fakat tüm sulamala
rın ayni anda yapılmaması esasına dayanan •Ko-
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şullu Istek• yöntemiyle işletilen şebekelerde belll 
bir A alanını sulayacak mecfa , q en _Myük sulama 
modülü ve F esneklik katsayı·sı olarak anılan ve 
A'ya bağlı bir ıkatsayı ol~ak uzere O=~A.F eşit

liği uyarınca bulunan O debisine göre tboyutlan1r 
(5, 7) . 

En büyük sulama modülü _g_. sulama şebekesf

nin inşa edileceği bölgede sulamadan sonra olu
şacağı varsayıJan bitki ekim düzeni Için hesapla
nan aylık sulama suyu gereksinimlerinden en bü
yüğünün olasıl su kayıplarıyla birl ikte ve sürekli 
akışla karşılanması düşüncesinden hareketle sap
tanır. Ülkemiz-de bitki sulama suyu gereksinimleri 
Blaney· Criddle yöntemiyle bulunmakta ve su ka
yıpları gerek şebeke randımanı ve gerekse şebe
ke-nin hizmet edeceği tarım ala nl arındaki toprı:ık 

t-ürlerinin dağılımına bağlı çiftlik randımanı vası
tasıyla dH<'kate alınmaktadır (1 , 5, 7). 

, Bir kanalın boyutlanması deyimi lle geçireceğl 
en büyük debiyi taşımaya yetecek b taban geniş

liği ve th su yüksekliğinin bulunması ifade edil
mektedir. b ve h'nın hesabında kanallardaki akım
lar üniform nitelikte olduğundan Manning formülü 
ve b/ıh oranını veren geometrik bir ölçütten ya
rarlanılır. b/h oranına ilişkin ölçütler en uygun ke
sit gibi hidrolik anlamı haiz veya U.S.B.R. bağın

tısı tarzında sadece deneyimlerin sonucu olabilir· 
ler. Ül·kemizdeki uygulamada izin verilen en küçük 
taban genişliği ü.30 m. olup boyut lamada bu koşu
la uyulmalıdır (1 , 7). 

·Açık Ka na llı• sulama şebekeleri ile •ilgili ta
sarım çalışmalarının önemli bir' bölümünü de kcl· 
nal boykesitlerinin hazırlanması oluşturmaktadır. 

Boy.kesitler için ku~b başlangıç ve bitim noktaları 

oile ayrılan kanalların ve gereken sanat yapılarının 

başlangıca uzaklıklarını belirten 1kilometraj değer

leri saptanmalıdır. Su yüzeyi değişimleri beNrle
nirken bir ~kanaldan diğerine su alınmasını sağla

yan sualma yapıl a rında oluşan yük kayıpları hesa
ba katılmalıdır. Ülkemizde ayrılan debinin 1000 
lt/ sn.'ye kadar değerlerinde •Sabit Yüklü Orifisll 
Priz• ve daha büyük değerlerinde ise •Kapaklı 

Priz• olarak anılan yapımf ar kullanılmaktadır (3). 
Ayrıca yedek kanalların taban geçkileri bellrlen ı r

oken ·Sakinleştirici • denen ve sualma noktatarında 
uygun akım hızları sağlama Işlevini gören küçük 
eğimli kesitler tertipleneceği düşünülmelidir. Bu 
kanallar üzerindeki sualma noktalarında su -kodla
rı ıise, tersiyer kanallarda arazinin üstünde bir su 
yüzeyi elde edilecek şe'kilde belirlenmelidir (.1). 

3. BILGISAYAR PROGRAMININ TANITILMASI 

•Koşullu Istek• yöntemiyle _işletilen ~Açık ka
nallı• bir sulama şebekesinin anahatları ortaya ko-
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nan ve oldukça uzun ve detaylı Işlemler gerektiren 
tasarım çalışmal·armda yardımcı olmak amacıyla 

bir ana ve altı alt programdan oluşan bir bilglsa
yar programı geliştirilmiştir. 

Alt programlardan Ilki kanalların kilometraj 
de!)erlerlnln hesaplanması, ikincisi aylık bitki SLr 

lama suyu gereksinimlerinin ve en büyük sulama 
modülü q'nun saptanması ve üçüncüsü kanalların 

boyutlanması ve boykesitlere alt büyüklüklerin bu
lunması Işlemlerini gerçekleştirmektedir . Üçüncil 
alt program tarafından çağrılan diğer üç alt prog
ram ·ise A büyüklüğünde bir alanı sulayacak ka
nalın <boyutlanmasında kullanılan esneklik katsayı

sını bulmak, kanal taban genişliğinin · 0.30 m. den 
küçük olması hallnde su yüksekliğini saptamak ve 
bir kanaldan su almada uygulahacak sualma ya
pısı tipini seçerek oluşacak yük kaybını hesapla
mak amacıyla yazılmıştır. 

Söz konusu p.,rogramın kullanımı için gereken 
ve tümü ana ·program içinde okunan veriler, şe

bekenln konumundan bağımsız ve konuma bağlı 

veriler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Birinci 
grup veriler kullanıcıya kolaylı•k sağlamak amacıy

la DATA deyimiyle girilmekte, READ deyimiyle 
okutulan ikinci grup veriler ise çözümlenmek is
tenen şebeke ve öngörülen bitki e.kim düzenine 
bağlı olarak kullanıcı tarafından hazırlanmaktadır. 

Şebeke ayni kalmak koşuluyla yalnızca ·bitkilerin 
ekim yüzdeleri ve / veya türleri değişirse , sadece 
değişen büyüklüklere ait verilerin verilmesi yeterli 
olmaktadır. Verilere llişıkin açıklamalar, program
daki geçiş sıralarına göre Ek. A 'da sunulmuştur. 

4. BiLGiSAVAR PROGRAMININ KULLANIMINA 
iLIŞKIN BIR ·öRNEK 

3. Bölümde genel tanıtımı yapılmış olan bilgi
sayar programının kullanımını somut bir örnekle 
açıklamak ve gerçekleştirilen Işlemleri çıktılar yar
dımıyla daha iyi sunabilmek için Şekil. 1 'de görü
len ve 38°35' enlem dereceli Menemen'de inşa 
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edileceği ve ·Koşullu Istek• yöntemiyle jşletile
ceği düşünülen •Açık Kanallı· şebeke örneği çö
zümlenecektir. Sulamadan sonra oluşması olasıl 

bitki ekim düzeni için : 

ıı. % 60 Narencfye, % 40 Sebze 
b. "fo 20 Pamuk, % 45 Meyve, % 35 Sebze 
c. % 60 Narenciye, % 25 Meyve, % 15 Sebze 

seçenekleri öngörülmüştür. 

Anılan şebeken i n a, b, c şıkla:rın<la belirtilmiş 

bitki ekim düzenleri esas alınarak çözümlenmesi 
için hazırlanması gereken veri kartları Ek A'da , 
sonuç bilgisayar çıktılarından örnek nitelikleri dü
şünülerek seçilen bir bölümü ise Ek. B'de sunul
muştur. 

5. SONUÇ VE ÖNERi 

Yukarıda kullanımı bir örnekle açıklanan bu 
program , bir mühendisin normal koşullarda her se
çenekte ortalama ikişer iş günü harcayarcık ger
çekleştirebileceği bir işlemler serisini, üç seçene
ğin tümü için veri hazırlama ve sonuçları almaya 
yetecek en fazla iki saatte yapabilmesi olanağını 

vermektedir. Üç seçeneğin tümüne ait işlemler 
için gereken bilgisayar zamanı ise derleme iç in 
14.05 sn. ve işlem için 43 .09 sn . olmuştur. Bu de
ğerlere dayanarak bir seçenek için gereken Işlem 

zamanının 15 sn . civarında olacağı söylenebilir. Bu 
sonuç mühend islik uygulamasında karşılaşılan sı

rası ve kuralları belli işlemlerin bilgisayarla yapıl

ması halindeki zaman kazanımını ortaya koyması 

açısından ilginçtir. 

Ülkemizin kısıtlı p3rasal kaynaklarının en Iyi 
kullanımı için en uygun çözümlerin uygulanması 

gerektiği ve bu nitelikteki çözümlerin is~ ancak 
çok sayıda seçeneğin değerlendirilmesiyle bulu
nabileceği düşünülürse bu çalışmada sunulan yak
laşımın, diğer bir deyişle mühendislik çalışmala

rında bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılmasının 
önemi anlaşılacaktır. 
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eK A. VERILERLE IlGILI AÇIKLAMA l AR 

1. VERIL ERIN CKUTULCUGU --P.ROGRAM SOlüMü 

C \'ER ll ER 
C DATA CEYIHI . ILE OKUTULAN VERILER 
C IEO:ENLtM -UERECESI P:P ı.;EG-ERLE~I 

DA TA ( It O ( I ) , ( P (1 , J.) ., J =ı, 12) , J:;::.ı., 3) /34, 7. 4,.6. li-l-t 8. 34, 8 .8-t--9• 12• 
•9 • 1 , 9 • aa, 9. 3 3, a. 3.6, 1. s, ı.. c ı__, -6 .. ~ 2 , . 36, -6. 99, o .. a6, a. 3 s, a. as, cı. aı, 9. 8 3, 
*9 .99 ,9 .4,8. 36..,_ 7. 65,6. ~2-ı-6.79., 3S-. 6. 87, 6.-79-. -8. "!4t 8. 94..,..9.-92 t9• 95 t . 

*lu.l,9.47r8.38rl•8t6-.f.2,6-.66/ . 
DATA (lE O (I a, ( P ( 1 ,J.). ,J =l.t 12)., 1::; 4, 6) /40, 6. 73, 6. 73, 8.3, 8 .• 92 t 9-.. 99t 

•ı o .oa .ıo ·34, q. 56, .s . -41, 7.--ıs, 6 •. 13, 6 .. 53, 42, o. b, o. 6-6-, a.ıa, a ... 97, ıo.ı ,
•ı u .21, lt.J .3 7,9 .64, s. 42, 1. 73,6 .6-3, 6.39, 44, 6·45, ~ • .ss., a. 2s, s. c4, ı o .. ı ı, 
*ı J • 3 a , ıeı • 5 , 9 • 7 3-. s • 4 3-, 1 .6 7 , 6 • -5-1 , 6 • 2 31 

C IY!YAGIŞ Dt ~RLERI . 1-EY:.HK lll YAG .JŞ OEGERL'ER'l 
OA TA (I Y (1 ) , 1 EY U ) , I= l, 9 )/lO ,10, 25,2 5, 50 • 46-t 15-tC.i, 100, 64, 12 5, ~' 

*150 , lü 2,170 , .104, 20 C t -1 CU-
C RAN:ÇifTLIK Sl.LAMA R.ôN-DIMANI IGUN=AYLAR[ft!<l Wt. SAYILARI 

OA TA (RAN (I ) t I= 1 d) t ( IGUN( I l _, I= 1, 12 )/O • . 45, C. t!, O. 60., 31,2 a,.3l., 30, 
*31,30;31,31,30,3lt30t31/ 

C PUR: PüRüZlül CK SEV: K AN AL Şt;V EG IM 1 SU :s AK 11\L EST 1 Rl Cl UZ UNtu; UUU 
C EYS:SAKit.LEŞTIRICI E-(;IMI TUY:.TERSIYER PRIZU.-DE SU I<CTU ll.f -ARAZI 
C I<OTU ARASINDA Bl:LLNMASI GiREKEN FMK HO . 

DA TA PU R , SE \1, S lJ ,E Y S , T l 'tl C .. O 16 , 1. 5 , 5 O • tO • O O O 4 r C • 3/ 
C IALAN:KANAL HIZMET ftLANI 
C ESKAT:lALAN'A KARŞI GELEN ESNtKLIK KATSAYISI 

DATA (lA~ANCil,E SK.AT(I),I;l,~5)/20,4.S,30,3.4,4C,2.8t50,2.5,bO, 
*2 ·3u ,.1o , ı .ıs, ao, 2., sc, ı. s s, ı cc .ı . ss, ı ı o, ı. 1 s, 1-2 , i . .. 7, 13-0, ı . .65, 
*140tl.6rl55tl•5 1 170,l.47,185~1.44,2~0,1.42t215,1.4,230,1.39,245t 
*l .38 '260 t 1.38 '280' 1-31 t3 ::J.() ıl·36, 325, 1.34.350, 1.32/ 
. DATA (IALAN(I )tESKAT( 1 l,I=26 9 5C)/.375, 1.311 4 Gü, , 
*l .3 ,4-ı-.5, 1. 29 , 4 Su , 1. 2 E, 475 r 1 ·2-7,. 500, 1. 26, 550, 1. 2 5, 60.0, 'ı .24, ~5 O, 
•ı .23 ,7Gll , ı.ıı, 1 so, 1.21, au c .ı.2o , ~o o, ı.ıa, .ıoc c, ı. 11,.u. o c,.ı.ıs., 
•ı2eıo , ı.ıs ,ı 3oo , ı.ıs tl4CC •-1·1-4, I5c.cı ı. 12, ıt: o c, 1.1, ı 700, ı.ı ,_ıaoo, 
"'1.0 9 ,20uü , 1.0 5,22t.G, l. C5,240C, 1./ 

DATA T I RE,A~.AC(l)/ 1 -~--•,• 0 1 / . 

C - -QHES:AYRllAN - OEBI IO:QtiES-- 0-fB-ISJNI GEÇIREN SAB -IT - YüKLü GRIFISLI 
C- - B üZ ÇAP I - YI<A 't :OLUŞAN - YVK KAYBI . PR IZ 

c 
c 
c 

c 

c 

.c 

c 
c. 

2 

3 

4 

5 
6 

O A TA ( Q 1-1 E S ( I • , I D ( I • . , \' t< A 'i ( I ) , 1 :::.1., ll ) 1 O • C6' 4 Ct O • . C 1 t O • C S ,.5 C., C •. C 7 t O .12, 
•tc, c. C3, c .15, 60 ,o .. os ,o..ı-,tw -,a. o7 ,o .25,.ao ,o .ı.,o .3., eo ,o .ı .ı,o .. 35, ao , . 
*O .ı ı ,o . 4 ,eo .,.o .ı4.,o .4~ ,so ,0.16 ,o .. 5., ec ,c .ı S/ 

READ DE ~ UH -1 LE OKUTUlAN V iR ll .fa 
N8: SUL ANACAK B JTK 1 ADEDI ISEB :SESEI<E hESAP KGCU 
KVKS : TO PLAM KANAl SA \'I-SI 'ANAI<-ANAl+Yt:OEK - 1<-A~Al+l L~RJ -TERSI VER) 
R E.-A C t5, *, E P...O • ·11.).1 SEB..,~B.,K -~S. 
GC TC (3,3,lt-5l,ISEB -
l8YüZ:SL-l.AhACAI< et-lK-J YOZC ElERI 
RE ADC 5, • ·H ıevt..H u , .ı .. ı ,tuH. 
lftlSEe.E,.2JGC - lCc -1~ 
8111<1 :B IlKI ~Cl : 
RE A O ( 5 , 4 ) ( C 8 lll< I U , J h J= 1 , 3 .) -t lı: l t 1\B ) 
FORMAH6C3A4l) 
CK:KC OEGERLERI 
REA0(5,*ll(CKtlr~lrJ: l ,l2~,L=l--tNB) 
If(ISEB.EQ.3lGO TO - le 
lARYER:TARIM YERI . . 1\'l!Z.:SUlANACAK lOPRAK TüRü Yü-ZDES-I 
lY ED: lAR I M -YER 1. - -Eeıil.. c M. D.E..RE.cfS.I. 
RE AD { 5, t:) C lAR 'tE R.(..l-) ., . 1--= 1_,__3.1~, t:LYUl.(...l-)_, 1•1, 3) .,_t:V.f-D 
FG_RMA l( 3 A4, _-3 F 5 • .2,.f6 .• -2.) - -
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C T :.s I C AKl I K · O.EGE..RLER 1 . . ..... R:YAGlŞ,.. D..EGiRL.fi.Rt 
RtA D (5 .,* J (.1 U -h 1:::.1 tl-2 ) . ., .. ( R (I) ~ı ::ıtl el2.) 
KYS~-ı ; CC 13 L=l~KYKS 

C K1 :KANAL T 1 P-1 - 1 AK:AV-Rt.l.AN K.ANAL SAY lS I .KS . .:.KURe .SAY IS 1 
RE" C {5 , * )1< Tt-lA 1(., tc S 

C RK :KORB 'r..Ail{ÇAPI Alf-A.: KURS ACISl 
IF ( KS .GE: .1) Rf Al: ( 5 t-* ).( RK..(:l)., ALF.A-C:I.l, 1 = 1, KS) 

( AC:ı<Al\ALl.~ ADI -AK.A:A'1RU.~N- -1tANAllN . ACJ 
R EAD ( 5, 7 J ( AC (I), 1 = l.,. l~J ... ( ( AKA.( l ... J".).., J•l ..-9 ). .t:;z.l,, .lA.I<.) 

7 FORMAH14.Al,7(9Al)) 
KAS=K.S+ 1 

C KAS :ALl N:Y 1 MA-f'i SA ll S 1- .... - AB: Al.I-NY U4AN 80-YU 
READ(5.,*J(A~(Iltl=lt~ASl 
IF tKT .EQ-.3) -GO TO S 

C KCT:ÇIKJŞ -TI-PI -KATSA-YISl. . ....... .K.(Y:CU<IŞ YERI K-1\l.SAY.ISI 
C CY:ÇJKIS KONUMUNU Vf~fN . CEGJŞKEN · 

READ(5~*)lKCT(l)ıKCYCt)~CY(Jl.,I;l,IAK) 
13 CCNTIM.!E 

C --IAK:At-.AKANALCAN AYRILA~ KANAL ACECI EAK:ANAKAf\Al EGIIU 
C . . AKBSK: ANAKANA-L BAŞ-LANGIC 1 .SU KUTU 

· RcAC(5,*)14KıEAK,A~BSK 
IAKl=lAK+l 

C .. - AK - 5K:t3AŞLANGJÇ VE AYRILMA NOK.l..AlAR.INO.A SIYAh. KCTlAR 
REA0(5, *l (Al< SK( 1-)., .1=1., lAK..l ). 

C AKAO :AYRI LAN KANAL - A-0 t. . ---NT.: .T-ERS.lYE-R AOE0-1 .. .. ND :SU.A.LIU. NOKT A.Sl AD-Eti 
C . - KSl: ILK SIJALMA -NOKTJSlNCAN . AYRILAN KA~-AL.SA.V.l.Sl 
C KSO: D I GER -SUAUtA NOKTAl-ARlNDAN -Al'Rll AN KA~Al . SAV ILAR-I 

READ ( 5,• l (.AKAO (l +-1 l~NT-0-J.,ND. (..l.). ~.KSH 1..)..-KSO(.l)., 1:;:.1, UK) 
-C.-.. . SUALJ-.A . tı.CK.lAl.ARI,h~E.A,R,IU..I ... ..SA.Y.l--LAR.OA -l~~ YEJL..K.A.NAl..-A.YJU.~ ... M.AS I. 
C · KKS=A YR ILAN - KANAl -SAYI.S.l-. . hALl . K:S0.;:3. 

DO 14 l!"ltlAK 
f\0 1 =ND (1) 
IF(KSO( 1 )._GE .3)RfAD.( 5,*HKKSU ,-4 ).,J=l.,NOl) 

C AYRILAN KAN~LlARl N. GcÇK IL.e;R.t ... 1. LE . ILGI U .. et LGIL E.R VE TOPLAM 
C lERS 1 'tlR ADEC 11\1 N st.;l~MASl -

14 CCNTifxU: ; Nli:R•O ; . DO 15 l::;.l,IAK . 
NTE:R=Nl E:R+-t.ll -( U 
lf(til (I) .E,.l-l - .Ge -H: 1-5 
NDl=NO (l l+-1 - .; -ND~l-=NtHl-l~-1 

C YKS:6AşlANGI.Ç VE--AYRIUU-NOK-TAL.AR.IN-CA SIYAI-: t<CTl.AR 
C SSK: SAK INLEST IR l C 1 ·RASlANG-l.ÇLARl N-LA- SI YA-r. . KClLAR 

Y KS (1 , ll:: AK S 1< ( 1 +U 
R E AD ( 5 ., * ) ( Y KS ( I ., J ) , J = 2 , N-0 ll , ( S 8Kl 1 , J ) ., J = 1, P\ C E 1) 

15 CONTINUE 
C TERSI~ER ALANLARININ CKUTULM.ASI 
C lA l=T~ RS l'fE R A LAt-.1 

READ(S,*)(lAL(l),.l=l~~T.-ERl 

2. CRhEK SEEEK~ IÇI~ GEREKE~- VERI- KARTL~RI 

· 2-.1 • ŞfBE !(El\ 1 1\ \lE -B-IlK IU:.R.JN.~ U .• ~ ---.C EFA- T.N--1 ı:r .. ı.t..-AS 1.. t'..AL it..c.i 
- HA ZIRlAN M AS I -- GEiR:fK(J\.. -~.f.R 1 .. .KASU L.Aiil-l .. ..! lS-ES;; l).. 

lt2t6 
6Ct40-
~A RE ~C I 'H: SE..B.z t . 

. 3•c, o .. 69, t.. 73, o.. 79.,o.. a..,.o ... 7.a,{J. 1 s,.a.6s, tıı•o .,.o.~ı, o .•. 7s .•. o • -83-•-0 .. ıı ... o ... 4a, 3ıııo. 

... fı(ft--ı::MEN - . 0 .. -~5 - 0.55 J.-W . ;aa. .. 5e 
- 7.c~a.o,ıı.ı,ıA.ı,ıs.ı,2s.c..,.ııı.9,26.o.,2ı.4,15.s,ı~.o.ıc.t, . 
- l-cı. a,.ı 14-.. ı ..o-1 ~ 6 ~a .1., 4 e .• 5-~ -s •. c ,o •. s.o •. ç . .,z3 .•. fı ,4s .• o ,.tı3 .6., ı os. ı .. 
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ı ,s ,ı o 
ıso., 44., 42-e .; 26., ı ~to., ı.a. , . ıst·. ,.ıç., l3.c., .ı6., ıoo., 6.9 •. ,-'to. ,a.o •. ,. 
l~G.,4q.,l3C.,28.,120.,58. 
Ato.l i<Af\Al-· ·. --10-l Yl ... . -'12 - :- T-02 --- -'13 . 
1CC.,320.,215.,27C.,410.,~~5.,515.,220.,175.t270~t90. 
1,2,1JO.,l~5,~C.,2,6,3C.~l,Stl20.~2tl0tS8 • 

.3,1,2 
420.,26.,140.,48. 
Tel TERSI\'ERI 
2 c o • ,2 15 •• 290 • 

215,1 
22C.,32. 
Yl YEDtGI lll Tl2~Tl3 Tl4-Tl5 Tl6~T17 .118-119 
510. r450. 
1,1,2o.,ı,ı,ııo.,ı,ı,420.,1~2,2l~.,ı,2.45C. 

2 ,5 ,2 
2 2 c • , ı a • , 250 • , 9 • 
Y2 Y-ECEfi - . . 112-122 . . 12-3-1-24 .... 125 - .. -l-26 - 121 
2 80 • r220 • ,.360 • -
ı,ı,2o.,ı,ı,22C.,2,ı,t.,ı,J,ı9o •• ı,3•36o. 

3,1,3 
1-50.,,49 ., 13-0. '28.' 180. ~ 38. 
TO 2 1-E RS I-YER-I 
ı ı c., 175. ;~. 10 •. ,1o .• 

2 .,4 ,ı 
ıto •. ,21. 
Y3 't'EDEG 1 
HC .. ,40G. 

T-3·1 T 32.-133. T 34-T-35. . T.3tı-.-T 3 7 

1 ,ı ,.zo. , ı~ ı, 2 ıo- .. ,. ı, 2 ,.ı40 .• , ı.,a. ,.4o.o •. 

5,C.OCC4,S7.1C 
68 .O ,.a7. 65-.-8-7-... S.St-87. 3 t 87 •. 0 t-86 •ltO 
1 TC l' , 1 , . ı.~ -lt 0-- !~J, , ... ~-.~S.,.l~ • .!.X4-'-,.7 ...5 • .2....3 .• T.o..2-~ ,.ı,,t.ı,. O.. .!.Y.l..~ - r, l.tt • .l t2 
2 ,2 ,ı tl ,ı 
a7.4, alt .1 ,a3 •. ı -,aı.s, ao .o., 84.12, ~B-·12, a ı.. 52, au. 0.2 
a.ı .ı, 84 .tı. ~82 .s, aı .. 55, ao .. o.,a4.62, s2.s2~ aı. 57, ao • .o2 
86.25r84.2.,83.0r8l.65~84.22r83.02r8l~67 
so, 42, sı, 31 ,4a, 39 r35• 3o .ı o ,24 ,38 ,43.,41 , .ıo, 33, 29., 40, 73, 22, ~2, 
2 6 ,4--5 ,3 9 tb 3 ,6 1 . ı 

2.2. ŞEBEKEl\IN A'WNI KALHASl V.E FAKAT BIT-KI TüRLERININ OE~UMES.f 
HALINDE HAZlRLANMASI GEREKEM VERI -KARTLARI (lSEB~l) 

3,~,6 

6.0ı25,15-
PAtıllJI< ME,VE SEB-ZE .. 

4•c..o, o.3a, o .45. o .s5 ,o. a1, o. ss, o .•. 35.,ı•o..o,.3-•0;:..o ,o .62 ,.o .sı ,o ~97, 
c-~7,o.a,o.5,c.2a,2•c .. o,4*n.o,6 .. 4ı~.o.7s,o.aJ,o .. ~z.o .. 4&.,3*0.o 

2.3. ŞEBEKENIN vE BITIO TORLERJbiiN AYM- KALMASI VE: .fAKAT .BITKI 
EKIM YüZDELERil\IN tEGIŞJI!I .tSt hALINDE HALI.Rl.ANMA.SI GEiilEKEN VeRI 
KARTLAR! (ISEB=2l 
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"' U1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * ANAKANAL KURB , KARAKTERISTIKLERI TABLOSU * 
·-------------------------------------------------------------------~----------* * KUR6 1 KURB l SAPMA 1 lEGEl 1 YAY 1 1 BAŞLANGlCA UZAKLlK* 
* ı 1 1 ı 1 BISEKTRisı------------------• 
* NO ı Y~RIÇAPII AÇJSI 1 BCYU ı BGYU ı ıKURB B~stıKLRB SONU* 
----------.-----------------------------------------------------· * --- ı ~. 1 Df:RECE ı M. 1 M. 1 M. 1 KM. 1 KM. * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ı 1 ıso. 1 44.0 ı 60.60 1 115·19 1 2.aı 1 o.o3q4o 1 0.15459 • * 2 ı 4 2 O.. ı 2 6 • ü ı 9 6 • 'S 6 ı l 90 • 5 S 1 2 • 7 2 1 O • 5 2 G S 5 ı C • 711 5 4 * 
• 3 1 140. 1 48.0 ı 62.33 1 117.29 ı 3.13 ı 0.89191 ı 1.00919 • 
• 4 ı ıso. 1 29.o 1 4e.~s ı 91.11 ı ı.45 ı 1.26341 ı 1.35452 • 
• s 1 330. ı 16;o ı 46.38 ı s2.ıs 1 o.sı J 1.76434 ı 1.85649 • 
• 6 1 200. ı 69.0 ı 137.46 j 240.86 l 9.42 ı 2.27257 ı 2.51343 * 
• 1 ı 40. J so.o 1 ~3.56 ı ss.es ı 2.57 l ı.s24~3 ı 2.98038 * 
* 8 ı .i.5C. ı 49.0 ı 68.36 1 128 .• 28 i 3.49 j 3.23518 1 3.36346 * 
• 9 ı 130. ı ıa.o ı 32.41 ı e3.53 ı 0·98 1 3.so2sı ı 3.566ü4 • 
• ıo ı 1~0. ı sa.o ı 66.52 1 121.47 ı 3.95 t 3.87014 1 3.99162 • 
**~************~**************************************************************** * Y1 YfOEGl KURB KARAKTERISTIKLERI TABLOSU * 
·------------------------------------------------------------------------------· * KURB 1 KURtı 1 SAPMA 1 TEGfT 1 YA'Y 1 ı BAŞLANGlCA UZAKLIK* * ı 1 1 1 IBISfKTRISI-------------------• 
* NO 1 YARIÇAPI ı AÇISI 1 BOYU j BGY'U 1 jKURe 8ASiıı<uRt3 SONU* 

·------------------------------------------------------------------------------· * -- 1 M. 1 DERECE 1 M. 1 M. ı M. 1 KM. 1 10~. • 

************~*****************••················································ • 1 22u. ı . 32.o ı 63.oa J 122.a1 1 2.16 ı o.44b92 1 o.s6979 • 
··························~···············~···························•••******* 
• TOl TERSIYERI l<URI:3 J<ARAKTERISTI KLERI TABLOSU * 
·------------------------------------------------------------------------------· * KURS 1 KUR~ ı SAPMA 1 TEGET 1 YAY j ı tlASLANGICA UZAKLik* 
* . ı 1 1 ı IBISEKTRIS ı-------------------• * NO ı YAR1ÇAP1 1 AÇI$ 1 ' ı BGYU 1 BOYU 1 IKURB BASI IKURB SONU* 

·------------------------------------------------------------------------------· * ---- ı M. ı DEREC E J fıi.. j M. 1 M. 1 KM.. 1 KM. * 
******************************************************************************** 
• 1 ı "2 o. 1 2 6 • o ı s e • 9 6 1 1 90 • s c; 1 2 • 12 1 o • ı o 3 c 4 ı c • 2 s 3 6 3 • 
• 2 1 140. 1 48.0 1 62.33 '117.29 1 3.13 1 0.47399 1 0.59128. 
******************************************************************************** 
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1.2. AYRll~N KA~ftll~RLA VE ~A~AL BCYLARi ILE ILGILI BILGILER 

A~AKANAL L= 4015.10 M. UZUNLUKTA OLUP,OLERINDEN 5 ~EDEK VEYA ILEJl 
TERSIYER KANAL AYRILMAKTACIR. ASAGIOAKI TABLOCA, BU K~~ALLARIN AY
RI LO IKLAIU NuK TA LAR 1 N BAŞL ANGI CA Ul.AKLIKL AR 1 V ER llf\1.1 ŞT 1 R. 

****************************** 
*A~AKANALCAN AYRILAN KANALLAR* 
·-----------· -----------------· 
*AYRILAN KANAll BASA UZAKLlK* 
·----------------------------· * 1 K.,. * 
*•**************************** * 101 l 0.22~~8 • 
* Yl l 1·357S6 * 
* Y2 1 2.37729 * 
* TOZ 1 3.06682 * 
* )3 1 3.9Sl62 * 
****************************** 

SOl KONUSU YEDEK KANAL l= S56.70 M. UZUNLUKTA OlUP, üZERINDEKI 5 
NOKTADAN SL All~MAKTADIR.AŞAGIOAKI TABLODA SUAlMA NOKTALARlNDAN AY
RilAN KANALLAR Vi: BU NOKTALARH BAŞLANGlCA UZAKLIKLARI VERILMIŞTIR. 

****************************** * AYRILAh KANALLAR * ·------- ------------· 
*AYRilAN KANALl eAŞA UZAKllK* 

·----------------------------· * l KM. * 
****************************** * T ll 1 0.02000 * 
* 112-113 1 0.22000 * 
* Tl4-Tl~ 1 C.42000 * 
* Tl6-Tl7 1 0.71670 • 
* TlB-119 1 0.95670 * 
****************************** 

SOZ KCNUSU TERSIYER KANAL L= Bl8.S5 M. UZUNLUKTA OLUP, üLE~INOE H=R 
250 M. Dt BIR KCYlv ARKI PRJZI TEŞKIL ECILECEKTii<.. 
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********************************************************************************~····· · * TARIM YERI: MEhEMEN ENlEM DERECESI: 38.58 * 
···~·······························································e.***************** * AYLAR ~ ~ MAR J NIS l ~AY 1 HAZ l TtM 1 AGU 1 EYL 1 EKt * 
************************************************************************************** 
*T:SICAKLIK(C) 1 11.1 1 14.1 j l~.l 1 25.0 1 26.9 · t 26.0 1 22.4 1 15.5 * 
·------------------------------------------------~-------------------------------~--· 
*R:YAGIŞ (MM) f 61.6 ı 48.7 1 48.5 1 . 5.0 1 0.5 1 0.9 j 23.6 1 45•0 * 
~------------------------~-----------------------------------------------------------· 
*RE:ETKILI YAGIŞ ' IMM) 1 62.0 1 44.9 1 44.7 1 ~ 5.0 1 0.5 1 0.9 1 23.6 ı .41.8 * 

N 
• 
n:ı 

..... 
:;ııı:: 

VI 
c: 
m 
rrı 
'Xl ,., 
:;ııı:: 

l> ·-------------------------~--------~-------------------------------------------------· ~m *P:GüNESU:NME ORANI 1 8.33 1 8.93 1 9.S4 1 9.99 1 10.17 1 9.50 1 8e39 1 7.7CJ * _ 
1>2 ~ 

VI 

~ ·---------------------------------------~--------------. ------------------------------· ~ 
ll~ *f=(P/100 »*ll.8*T+32ll 4.33 1 5.13 1 6.60 1 .7.6S 1 8·Hi 1 7.48 1 t.07 1 4.67 *' uı 

..... -< ***********************'************************************************************** 
~~ * 1 KC 1 0.00 l 0.69 1 C.73 1 0.79 ı 0.80 ı ().18 1 0.751 0.68 * < m • * 1--------------------------~-----------------------------------------~--· "'~ * · ı KT i o.s9 t o.6ö 1 o.s3 1 ı.o2 1 ı.oa 1 ı.os' ı o.94 . 1 o.12 • , ı; 
~: • ı cG ı-----------------------------------------------------------------------• •"' * J K J 0.00 J 0.47 1 0.61 1 0.80 1 0.86 1 0.82 j 0.70 ı 0.49 * 
n V'l * ı-----------------------------------------------,---------------• 
'i~ * ı u 1 o.o- 1 61.0 J 102.1 1 157.1 1 179.0 ı 155.6 1 ıo8.3 1 58.2 • 
• > * NARENCIYE 1------------------------------------------------------~----------------* :: * ı U-RE l 0.0 1 16.1 1· 57.3 1 152.i 1 178.5 1 . 154•7 t 84.7 l 16.4 * 

vı * ı------------------------------------------~----------------------------· 
~ . ıjrı l.ıtu-RE) 1 0.0 1 9.6 1 34.4 1 91.3 1 107.1 1 92.8 1 50.8 1 9.9 * 
c ************************************************************************************** 
cn * 1 KC 1 0.00 1 O.iJO 1 v.41 1 0.75 1 O.B3 1 0.12 1 0.48 1 O.üv * 

·m * ı--------..:'----------------.-----------------::------------------------• 
~ * 1 KT ı G.5S l 0.68 ı 0.83 1 1.02 1 1.081 1.051 G.'i't 1 C.72 * 
~ * !& 40 ı-------------------------------------------..---------------· 
; • . ı K 1 ç.oo ı c.oo ı c..34 t o.76 1 o.a9 1 o.76 ı o.45 ı o.oo • 
~ •. 1-----------------------------------------------------------------------· 
~ • J u ı o.o 1. o.o 1 57.~ 1 149.2 1 185.7 ı 143.6 1 . 69.3 1 o.o * 

* SEBZE ı----------------------------------------------------------------------* * l U-RE 1 0.0 ı 0.0 1 12.6 l 144.2 1 185.2 1 142.7 l 45.7 1 0.0 * 
~ ' 

• * 1-----------------------------------------------------------------------· 
:> * f1(U-REJı o.t 1 0.0 1 5.0 1 57.7 J 74.1 1 57.1 t 18.3 1 o.o * 
< ************************************************************************************** 
~ * TOPLAM ılU-RE) 1 0.0 l 9.6 1 39.4 1 - 148.~ 1 ll:ll.2 ı 14'h9 1 6 9 . 1 ı 9.9 * 

*******************************************~******************~************ *********** 
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3. KA~AllA~IN ~O~~Tl~NCIRIL~ASI Vf BCYKESIT LERE lltSKI~ BüYü KLü KL E
RJ ' CSTEREN ÇI KTI ORNEKL ER I. 

-
····~ -····························································· * A~AK~Al ARALIKLARI KtSlT GEeiLERI TABLCSU * 
·--------------------•---------------------------... -----
• KA·MM.I N ı KI .SJIII Hl lMET ı i:SNEKLIK lVARSAYlLANl KE SIT • 
* SEII ıi TIK ı 1 SUREKLI 1 *' 
* SHU ALAN ALANI 1 I<ATSAYISI l Dl:BI 1 DEBI Sl * ·-----------------------.---------.. -------------------------· 
* 1 ( Hıi) ı C hA) l lC lT /SN/HA) 1 lJıt$*3/SN)* ................................................................... 
* 1-TOl 1 50 ı 10 01 1 1~17 ı 1.38-4 1 1.621 * 
* ı-Yl ı 326 1 .<;51 ı 1.17 1 1.384 ;1 1.5<\7 * 
• I-Y2 1 244 ' 625 1 L.23 ı 1.384 ı l.06B • 
* j-T02 ı 73 1 3Sl 1 1.31 ı 1.384 1 0.6~0 * 
• ,_ , ; l 308 l 308 ı 1.35 l 1.384 1 0.577 * 
· ···· · ·······~ ······ · ·············································· 
................................................................... 
* ANAKANAl ARAliKLARI BOYUTLARI TABLOSU C*) * 
·--------~---------------------------------------------------
*BOYUTLANANI KILOMETRE 1 OtBJ 1 BOYUTLAR 1 Hll * 
* 1-----------------l ı-------- ----ı * * AR All K ı BAS . ı SON t ~ ı B ı H j V * 
*---------------------------------------------- ------------· * i KM. 1 KM. - ı M**3/SNI M. 1 M. 1 M./SN. * 

··················••!••···························•***************** * O -TOl 1 O.GOOUOI 0.223981 1.621 l 1.82 . 1 0.73 ı 0.76 - * 
• Toı-vı · ı o .223saı ı.3s7s6ı ı.541 1 ı.79 1- o.n ı c.75 • 
* Yl -Y2 l 1.357961 2.377291 1.068 j l.Sb 1 0.62 1 0.69 * 
* Y2 -102 1 2.37729& 3.06682ı 0.6SO ı 1.32 1 0.53 f 0.62 * 
* l02-Y3 1 3. 066821 3.SS162l 0.571 1 1·24 ı 0.'4S 1 0.59 * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
(*)J=C.0004 TABAN VE M=l.5 SEV i GIMll VE BETON KAPLAMA OLARAK TER-

Tl PlENECEK OL AN ANAKANALIN BOYUT LAR 11 ( H=A**0.5/2) USSR. BAGIN
TISI UYARINCA VE MANNIN6 FGRMUlUNDEN YARARLANARAK SAPTANMISTIR. 

···············································*······--··········· * SOYKtSil OtGERLERI TABLOSU * 
·----------------------------------------------------------------· 
* NOKl'A 1 1 SIYAH J TABAN 1 CJKJS 1 CIKIS * 
* l K ILOMETRE 1 1 1 ONCES 1 1 SONRAS I * 
* ~( 1 1 KOl l KCTU ı SU KOlU 1 ~U ~OTU * 
·-------------------------------------------------------------· * i ı M. 1 M. ı M. 1 M. * 
···········~······················································· * o 1 0.00000 1 88.00 1 86.97 ' j 87.70 * 
* TCl ı 0.22398 ı B7.f5 ı c~.88 ı 87.61 1 ~H.60 * 
• Yl l l.3579b 1 87.55 l 86.43 1 87.14 j. 87.05 * 
* Y2 1 2.37729 1 B7.3 G 1 86.02 1 8b.64 1 86.55 * 
• Tc ı 1 3. 0 6682 · ı 87.co 1 as. 74 1 86.27 1 86.2-4 • 
• Y3 1 3.99162 t a6.4 i.l 1 85.37 ı 85.87 1 • -
******************************************************************* 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Yl YEDEK KANALl ARALIKLARI KESIT DEBILERI TABLOSU •. 
·---------------------------~~--~---------------------------------· * KANALIN 1 KlSMI 1 HIZMET l ESNEKLIK JVARSAYILANI KE SIT * 
* SEMATlK ı 1- J 1 SUREKLI ı * 
* SEKLI 1 ALAN 1 ALA~l ı KATSftYISII CEBI J CEfiSI * 
·-----------------------------------------~-------~~~-------------· 
• 1 (HA) ' (HA} t HLT/SN/hAll (M**3/St..)* 
******************************************************************* * j-SN 1 1 42 t 326 1 1.34 t 1.384 1 0.604 * 
* l -S N 2. 1 B 8 1 2 8 4 l 1. 3 7 1 ı • 3 84 1 O • 5 3 6 * 
* 1-SN 3 1 87 ı 1 Çt 1 . 1.43 j 1.384 1 o. 387 * 
* 1-SN 4 1 65 ı HIS 1 1. 1b ı 1.384 1 u.266 * 
* 1-SN 5 ı ft4 ı lt4 j 2..6e 1 l.3Sft ı 0.163 * ...................... :·············································· *Yl YEDEK KANALI SAKI~LESTIRICI K~SITLERI BOYUTLARI TABLOSU (**) * 
·-----------------------------------------------------------------· 
*6C'YUTLANA~& K ILCMETRE ı tEBI J BOYUTLAR 1 t-. lZ * 
* 1----------------- 1 ı---------------- 1 * * ARALIK 1 BAS i SON 1 Q l e ı t- 1 V * 
·----------------------------------------------------------------· * J KM. ı Kfıl. ı M**3/SNı M. ı M. , ı M./SN. * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*SB 1-SN 2ı 0.170 ı 0.220 1 0.538 • 0.46 ı 0.76 ı 0.44 * 
* SB 2-SN 31 0.370 ı 0.420 ı ü.387 1 0.41 ı 0.67 1 0.41 * 
* SB 3-S~ 41 0.667 1 O. i17 ı 0.266 1 0.35 1 0.5€ 1 O. 37 * 
* SB 4-SN 51 C.9C7 j O.S57 ı C.l63 1 ~.30 1 0.40 ı 0.44 * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Yl YEDEK KANAll ARALl~LARl BOYUTLARI TABLOSU i***) * 
·-----------------------------------------------------------------· *SGYUTLANANI KllOMETRE 1 EGIM ı DEBI l BOYUTLAR. ! HlZ * 
* 1------------ l ı 1-------------- J * 
* ARALIK 4 eAS J, SON J J ı Q 1 8 1 ~ 1 V * 
·-----------------------------------------------------------------· * 1 KM. 1 KM. 1 lfo'-**3/SNI M. 1 M. ı M/SN * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*SN 1-SB ll 0.02oı 0.110ı 0.0134ı 0.538 ı 0.30 J 0.31 ı 2.32 * 
* SN 2-SB 2ı 0.2201 0.3701 0.00991 0.387 ı 0.30 ı 0.29 ı 1.83 * 
*S~ 3-SB 31 0.4201 0.6671 0.00601 0.266 ı 0.30 . 1 0.27 . 1 1.40 * 
• SN ~-sa 41 o.111ı o.9071 o.oo6~1 o.ı63 1 o.3o 1 0.21 ı 1.29 • 

•••. ·······················****·****"'*******"'***•··················· * Y1 YEDeK KANALI BOYKESJT OEGERLERI TABLOSU * 
·-----------------------------------------------------~-----------· * SUALMA VAPlSI:SVOP. BUZ ADEDI VE CAP1:2*~0CM. YüK KAY6l:O·l2 M. * 
·--------~--------------------------------------------------------· 
* • 
* 

NOKTA 1 1 
ı KILOMETRE! 

NC 1 1 

SIYAH 

l<GT 

TABAN 1 C IKI S 1 Cl KI S * 
ı ONCESI ı SCNRASI * 

KOTU ı SU KOlU ı SU KOTU * 
·-----------------------------------------------------------------· * J j H. 1 H. ı M. ı ~. * 
******************************************************************* 
• s~ 1 ı o.o2o ı 87.40 ı 86.26 ı 87.02 ı 86.57 • 
• se ı ı o.ııo ı s4.72 ı 84.26 ı 84.56 ı e~.c2 * 
* SN 2 1 0.220' ı 84.70 1 84.24 i 85.00 J 84.53 * 
* SB 2. 1 l!.37C 1 s.;.12 1 82.15 1 ~3.04 1 tı.3.42 * 
* SN 3 1 0.420 ı 83.10 l 82-73 1 83.4U 1 83. 0 0 * 
* SB 3 1 G.667 1 81.52 j · 81.24 1 81.51 1 81.82 * 
• s~ 4 ı o.111 ı 8ı.~o 1 a1.22 ı öl.80 ı 81.42 * 
• se 4 ı c.~o7 ı so.cz J 79.sı 1 Ho.ıı 1 ao~32 * 
* S~ 5 j 0.957 1 üU.OG 1 79.89 1 80.30 ı * 
*****~*****************************************************!******* 
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~ **********************************•·····~··············••************************************** * TERSIYER KANALLARLA IlGILI SONUÇLAR * 
···················~································••***************************************** * Tl::RS I YER ı ı SU ALMA ı BüZ 1 OOZ 1 YUK 1 8ASLANGIÇ 1 BOYUTLAR 1 * 
* 1 "DEiil 1 YAPISI 1 1 ı l 1-----------1 HI Z * 
* ~ D I l ı Tl i> I j A D E D ı ı çAP 1 1 K A 't 8 ı 1 S U . K OT U 1 B 1 H l * 
·------------------------------------------------- ---------~----------------------· * ---- 1 lT /SN 1 --- ı ---- 1 CM. 1 CM. ı M. ı M. · 1 M. i M/SN * 
········································~······················································ * T 1 . 1 0.173 1 SYOP ı 1 1 80 1 0.01 1 87.54 1 0.30 1 0.50 ı 0.33 * 
* T ll ı O.l54i 1 SYOP 1 1 J · BO ı 0.07 1 86.95 t 0.30 ı 0.40 1 0.45 * 
* T 12 J 0.175 1 SYOP 1 1 1. 80 1 0.07 ı 84.93 ı 0.30 1 0.50 ı 0.33 * 
* T 13 ı 0.153 1 SYOP l 1 1 80 ı 0.01 1 81t.93 J 0.30 ı C.39 1 0.45 * 
* T 14 ı 0.110 l SYOP 1 . 1 1 80 l 0.07 1 83.33 1 0.30 ı 0.41 1 o·.45 * 
* T 15 ı 0.154 ı SYOP 1 1 1 80 1 0 ·.01 l· 83.33 1 0·30 1 0.40 ı· 0.44 ' * 
* T 16 ı 0.150 1 SYUP ı 1 J ' BO J 0.07 1 81.73 l 0.30 1 0.39 1 0.44 * 
* T 17 1 0.141 1 SYOP ı l 1 60 ı O.OS 1 dl. 72 1 0 • .30 1 0.38 ı 0.43 * 
* T 18 ı 0.133 1 SYOP 1 l 1 60 1 o.os 1 80.22 1 0.3C ı 0.37 1 0.42 * 
* T 19 1 0.141 ı SYGP l 1 l 60 l 0.08 1 80.22 1 0.30 1 0.38 ı 0.43 * 
*- T 21 1 0.154 j SYCP 1 l j BCı ı O.Ol ı 8~.38 1 0.30 1 0.39 · ı 0.45 * 
* T 22 1 C.ltl 1 SYOP ı l l 80 ı 0.01 J &.38 1 0.30 1 0.40 1 0.46 * 
• T 23 ı 0.157 ı SYOP ı i L 80 1 0.01 ı . 84.83 ı 0.30 ı 0·40 1 0.44 • 
* T 24 1 0.133 1 SYOP 1 1' J MJ ı 0.08 l 84.82 t 0.30 1 0.37 1 0.42 * 
* T 25 1 0.147 1 SYOP 1 1 l 6a 1 0.08 1 82.72 1 0.30 ı 0.39 1 0.43 * 
* T 26 ı 0.142 ı SYOP 1 l 1 60 J 0.08 1 81.77 1 0.30 1 0.38 ı 0.43 * 
* T 27 1 0.155 1 , SYOP 1 l l 80 1 0.07 1 80.23 l 0.30 1 0.40 1 0.44 * 
* T 2 ı 0.213 ı SYOP 1 1 ı 80 ı 0.10 ı 86.17 ı 0 •. 33 1 q.54 1 0.35 * 
* T 31 1 0.138 1 SYOP 1 · 1 1 60 1 O.C8 1 85.68 1 0.30 1 0.37 ı 0.44 * 
* T 32 1 0.177 1 SYOP 1 1 1 8v ı 0.07 J 84.43 1 0.31) 1 0.50 ı 0.33 * 
* T 33 1 ().1~3 1 SYOP 1 1 J 60 ı o.ca ı 84.42 1 0.30 1 0.38 ı 0.43 • 
* T 34 1 O~ 165 1 SYOP l 1 1 80 1 CJ.07 1 83.23 1 0.30 1 0.40 1 0.45 .-, 
* T 35 ı 0.154 ı SYOP 1 1 1 80 1 O.Cı7 1 83.23 ı 0.30 1 0.40 ı 0.44 * * T 36 ı 0.197 1 SYOP 1 1 1 80 1 0.07 1 81.88 l 0.32 1 0.52 1 0.34 * 
* T 37 1 O.lS3 1 SYOP ı 1 1 80 1 0.01 1 61.88 l 0.31 · 1 0.52 l 0.34 * 
*********************************************************************************************** 



VERAL llSUYU iŞLETMESi 
SU BiLANÇOSU 

YAPILAN SAHALARDA 
HAZlRLANMASI 

Ya2an: 
Nuri KORKMAZ (•) 

(j Z E T 

Yeraltısuyu pratik uygulamalarmda bir akiferin beslenim miktarı basit me
totlarla direkt olarak hesaplanamadığından veya ölçülemediğinden; önce, akiferin 
boşalım miktarı değişik metotlarla sıhhatli bir şekilde hesaplanır veya ölçülür. 
Uzun yılları içine alan bir periyotta rezerv değişimi ihmal edilerek (besleııim= 

boş alım) eşitliğinden akiferin beslenimi tahmin · edilmektedir. Akiferden su çe
kimi ve/veya kurak bir periyot boyunca eksik beslenim....miktarına bağlı olarak 
su seviyesi yıldan yıla sürekli düşen akiferde ölçülen veya hesaplanan boşalım 
miktarı, ilk boşalım miktarından su seviyesi düşümü oranında eksiktir. Yazıda 
böyle bir sahada genel su bilanço denklemindeki terimierin hesaplanması ko
nusu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

Konu ile ilgili olarak, ilk önce, akiferden su çekimi ve/veya bir kurak pe
riyot boyunca eksik beslenirnin su seviyesine etkisi ve su seviyesi· debi · değişim
leri arasındaki fonksiyonel ilişki araştırılmış, sonra yeraltısuyu işletmesi yapı

lan sahalarda genel su bilanço denklemi terimlerinin tayinine ait ayrıltılı ·bilgi 
verilmiştir. 

1. GIRIŞ: 

Sınırları belirlenmiş bir aklterin belirli bir pe
riyot için dinamik su dengesinin miktar yönünden 
belirtilmesi yeraltısuyu bilançosu olarak tarif edi· 
lebilir. En genel manada bilanço denklemi : 

(1) 

a b,= akifere giren su miktarı (beslenim) 

O = aklterden çıkan Sl,J miktarı (ıboşalım) 

LlO = rezerv değişimi 

Belirli bir periyottaki su seviyesi değişimi, bu 
genel bilanço denkleminden de görüldüğü gibi 
akifere giren su ile çıkan su farkına bağlıdır. 

Aklterlerde su seviyesi zamanla bir takım de
ğişimler gösterir. Bu değişimler genel olarak ta
bii ve sun'i olmak üzere iki gruba ayrılır. Ta!:ıii 

değişiml er meteoroloijk, hidrolojik veya jeolojik 
faktörlerin etkisi ile sürekli veya mevzi karakter
de olabilir. Sürekli değişimler mevsimlik ve daha 
uzun zaman aralığında olabildiği gibi kısa süreli 
de olabilir. Kısa süreli bu seviye değişimlerinin 

orijin i; yağışlar, buharlaşma- terleme, atmosfer ba
sıncı, gel- git, boşalım seviyesinin değişmesidir. 

[') Jeolo)l Y. Müh . DSI Jeoteknlk ve Hizmetler ve YAS Dol. 
Başkanlığı. 

Aklterlerde mevsimlik ve uzun süreli su se
viye değişimlerinin meydana gelmesine sebep 
olan en önemli faktörler yağışlar ve aklterden su 
çekimidir. Yukarıda da ifade edildiği gibi belirli 
bir periyatta su seviyesi akifere giren su ve çı

kan su farkına bağlı olarak değişmektedir. Bir hid
rolojik yılın; yağışlı mevsimi boyunca beslenme 

- sebebi ile akiferde su seviyesi devamlı yükselir, 
kurak mevsim boyunca ise besieni malmaması ve· 
ya minimum mertebede olması sebebiyle (içe akış 
yolu ile beslenimi olmayan akifer hali) su sevi
yesi boşalım mi·ktarına bağ~ı olarak devamlı dü
şer. Kurak mevsim boyunca akiferde su çekimi 
ve su seviyesinin zemine yakın bölgelerinden eva
potranspirasyon yolu ile yeraltısuyu boşalımının 

mevsimlik su seviye değişimlerine büyük çapta 
etkisi olur. Evapotranspirasyon yolu ile aklterden 
yeraltısuyu boşalımı sığ su seviyesinin derinilği
ne ve yayılım alanına, su seviyesi yakınındaki ze
minin özelliklerine, mevsimlere, bitki örtüsüne, 
bölgenin iklim şartlarına ıbağlıdır. 

Aklterden çekilen su miktarı ve yıllık yağış

ların üst üste ortalama yıllık yağıştan az veya 
fazla olduğu kurak ve ya·ğışlı ·periyotlarda ise ye-
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raltısuyu seviyesinde uzun süreli değişmeler mey
dana gelir. 

2. YERALTISUYU SEVIYESININ SAHASAL 
DOŞOMO: 

Sir akiferden su çekimine 'ıbaşlanıldığı yıldan 

Itibaren yıllık çekim miktarına bağlı olarak yeral· 
tısuyu seviyesi yıllık beslenim, tabii boşalım ve 
çekim · arasında hidroli-k bir denge ıkuruluncaya ka· 
dar yıldan yıla sahasal olarak devamlı düşer. Çe
kimden ileri gelen bu havza çapındaki sahasal dü
şüm akifer boşalım ·katsayısına (a) bağlı olarak 
her akiferde farklı oranda gelişir. Çekime başla· 

nıldığı yıldan iti!baren su seviyesinin değişimini 

inceleyelim : 

Belirl.i bir (t) süresi sonunda, aklterin dina· 
mik rezerv! (2) bağıntısı ile hesaplanabilir. 

V,= V1 :ı: tı.O (2) 

V, = A'kiferin (tl süresi sonundaki dinamik 
rezervi 

V1 = A'kiferin (t) süresi başındaki rezerv! 
· (ffi< ' dinamitç_ rezerv) 

AO = Rezerv değişimi 

Aıkiferin (t) süresi boyunca besienim ve bo
şalımı (tabii boşalım + çekim) dikkate alınıp 

(3) 

a b = (t) süresince besienim miktarı 

at = (t) süresince tabii boşalım miktarı 

a ç = (t) süresince çekim miktarı 

bu değerler (2) denkleminde yerine konursa (4) 
bağıntısı elde edilir. 

v. = V1 + ab - (Ot + aç ı (4l 

Bir aklterin boşalımı ('5) baOıntısından da gö
rüldüğü gibi dinamik rezerv! lle doğru orantılıdır. 

(S) 

V = Herhangibir (t) anında akiferln boşalım 

seviyesi üstünde depolanan su hacmi (dinamik 
rezerv) 

a t = (t) anındaki yer~ltısuyu akımı 

a = Boşalım ·katsayısı 

(S) b.ağıntısı (4) denkleminde yerine konursa 
he~hangibir (t) süresi sonunda aklterin dinamik 
rezervinin hesabı için (6) bağıntısı elde editir. 

(6) 

Konuyu bir misal ile açıklamak uygun görül· 
müştür. Ilk dinamik rezerv! V1 = 60.106 m3 ve or-
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talama yıllık boşalımı O= 16.1()6 m3/yıl olan bir 
akiferi ele alalım. Akiferin boşalım katsayısı (a) : 

16.106 
a = 60 _1()6 = 0.266 yıl · l = 0.022 ay·ı 

Ayrıca uzun bir periyot Için (beslenim = bo
şalım) eşitliğinden akiferin beslanimi ab= 16.106 
m3/yıl olarak alınabilir. 

Yıllık ıbeslenim ve çekimin bir yıl boyunca ay· 
)ara göre dağılımı 1 numaralı tablonun 2. ve 3. 
satırlarında· verilmiştir. Bu durumda bir yıl boyun· 
ca her ay dinamik rezerv ve buna bağlı olarak 
tabii boşalımlar (6) bağıntısından istifade ed:le· 
rek hesaplanmış ve neticeler tablonun 1. ve 4. 
satırlarında verilmiştir. 

Aynı yöntem 10 yıllık bir pe-riyotta besienim 
ve çekimin bir periyot boyunca değişınediği kabul 
edilerek her yıl için uygulanmış ve elde edilen 
neticeler (Tablo : 2) de verilmiştir. 

Tablo : 2'den de görüldüğü gibi akiferln dina
mik rezerv! 10 yıllık bir çekim periyodu sonunda 
60.1Q6m3 den 22.7.1Q6m3e dqşerek% 62 azalmış· 

tır. 

Akiferin özgül verimi ve yayılım alanının pra· 
· tik olarak değişmediği (sabit) kabul ed·i'ıırse 10 
yıllık bir çekim periyodu sonunda su seviyesinin· 
de ilk seviyeye göre % 62 düştüğü neticesine va
rılır. 

Ayrıca aklterlerde uzun bir perfyotta meyda
na gelen su seviye düşümleri yalnız çekimden 
11eri gelmeyebilir. Kurak bir periyatta beslenlm, 
normal besienimden eksik old~ğundan bu periyot 
boyunca da su seviyeleri eks~k beslenme mi·ktarı· 

na bağlı olarak devamlı düşer. 

3. YERALTISUYU SEViYESI • BOŞALIM ILIŞ· 
t<:ISI: 

He~hangi•bir (t) periyodu boyunca (t=t0 , tl' 
İ:!· ......... tn) zamanlarındaki akifer boşalımları 
(0=0

0
, 0 1' 0 2 , ......... On) ve dinamik rezervler 

(V= V
0

, V1, V2 , ......... Vn) ise (S) bağıntısı ayrı 

ayrı yazılacak olursa 

a :...: 
0

o = ~ = ~= ............ = 
0

" (7) elde 
Vo Vı V2 Vn 

edilir. 

an vn b Buradan : - = - (8) yazıla ilir. 
Qo Vo 

Bir aklterin dinamik rezerv! (V) yaklaşık ola
rak şu şekilde hesaplanabilir. 

V = A.h.Sy (9) 

A = Aklterin yayılım alanı 



w 
w 

1 

2 
3 
4 

\ 

TABLO: 1 

Aylar - ı ll lll IV V VI VII VIII IX X Xl XII 

----------
1 Dinamik rezerv 

----------
(106 mJ/yıl) 60.0 62.7 66 .5 68:2 69.3 65 .7 62.1 58.5 55.2 52.8 51.6 50.5 
Besienim (106 mJ) 4.0 5.2 3.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
Çekim (1 ()6 mJ) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.2 2.2 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 
Tabii boşalım (1()6 mJ) 1.33 1.39 1.48 1.52 1.54 1.46 1.38 1.30 1.23 1.17 1.15 1.12 

-----

TABLO : 2 

Yıllar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Toplam 
(1()6 ml) ----------------

<Dinamik ~ezerv (1 ()6 m3) 60.0 50.3 42.9 37.3 33.0 29.7 27.2 25.3 23 .8 22.7 -
Besienim (1()6mJ) 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 160.0 
Çekim ( 1 ()6 mJ) 9.6 9.6 9.6 9.6 Ş.6 9.6 9.6 9 .6 9.6 9.6 96.0 
Tabii boşalım (1()6m3) 16.07 13.78 12.04 10.70 9.69 8.91 8.32 7.86 7.52 7.25 102.14 

Toplam 
(106 ml/yıl) 

-
16.0 
9.6 

16.07 

2 
;:;t 
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;o;; 

lll c 
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tı = Aklterin •boşalım seviyesi üstündeki orta
lama doygun kalınlığı 

Sy = Özgül verimi 

Aklterin özgül ver.imi ve yayılım alanının pra
tik olarak değişmediği kabul edilirse (8) bağıntısı 

şu şekilde ifade edilebilir. 

on hn - = - (10) 
Qo ho 

Bu bağıntıdan da görüldüğü gibi bir akiferde 
su sev·iyesi yükseldikçe ıboşalım artar, su seviyesi 
düştükçe (dinamik rezerv azaldıkçal boşalım aza
lır. 

Ayrıca herhangibir (t) süresi için 

.6. o .6. h -- = -- (11) yazılabilir. 
Qo ho 

Bu baOıntıya göre de heı1ıanglblr (t) aQresln
ca aklterin boşalım miktarının - değişimi, su sevl· 
yesi değişimine (veya dinamik rezerv değişimine) 
paralel olarak değişm~ktedir. 

4. YILLIK YERALTISUYU BILANÇOSU HAZlR· 
LANMASI: 

Aklterler suyu rezervuar gibi depo eder ve 
borular gibi bir noktadan diğer bir noktaya Iletir
ler. Hareketi gayet yavaş olan yeraltı·suyunun boşa· 

)ımı, besienim ve aklterden su çekim mi·ktarına 

bağlı olarak değişmektedir. Yeraltısuyu beslenme
lerinin en önemli kaynağı yağışlardır. Ancak bir 
bölgeye düşen yağış her yıl değişeblldiğln<len, akl· · 
terin beslenmesi ve buna paralel olarak da boşa
lımı her yıl sabit değil-:lir. Bu sebeple muhtelif yıl
lar için farklı yeraltısuyu 'bilançoları lle karşılaşıla

caktır. Yeraltısuyu pratik uygulamalarında bir akl· 
terin genel su bilanço denklemindeki terimierin 
tayininde genellikle şu yol takip edilir. 

a - Aklteriri besienim miktarı basit metod
larla direkt olarak hesaplanamadığından veya öl
çülemediğinnden; önce, akiferln boşalım miktarı 

değişi•k metodlarla sıhhatli bir şekilde hesaplanır 

veya ölçüllir. 

b - Uzun yılları Içine alan bir periyatta (1) 
genel bilanço denklemindeki terimlerden rezerv 
değişimi (.6. O= O) ihmal edilerek (beslenlm = 
boşalım) eşitliği kabul edilir. 

c - ( ıBeslenim = 1boşalırnl eşitliğinden akife
f.in beslanimi tahmin edilir. 

Buradan da görülmektedir ki, yeraltısuyu bllan- -
çelarının hazırlanmasında boşalım miktarının ön
ceHkle ve sıhhatli bri şekilde tayin edilmesi ge
rekmektedir. 

?-emin 

t =tn için su tablası 

DiN~MiK REZERV 

Boşalım seviyesi 

STATiK REZERV 

Geçirimsiz 

Şekil. : 1 - t=to tp ~'in Için su tablası profilleri 

Su çekimi ve (veya) kurak bir periyot boyun
ca eksik besienim miktarına bağlı olarak su se
viyesi yıldan yıla sürekli düşen aklterlerde ölçü
len veya hesaplanan ıboşalım miktarı, ilık boşalım 

miktarından su seviyesi düşümü oranında eksik-
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tir. Böyle bir sahada su bilanço denkleminin terim
ler şu şekilde tayin edilmelidir. 

a - Ölçülen veya hesaplanan ·boşalım mik· 

tarı ve su seviye di.işümleri esas alınarak su se-



viye düşümlerinin başladığı yıldaki boşalım (ilk 
boşalım) hesap edilir. 

Bir (tl periyodu boyunca (t = t0 , t 1, t2• 

--·············tn) su çek-imi yapılan bir akiferde, bu 
periyot boyunca her yıl aynı beslen·im olması ha
linde dahi Tablo : 2'de görüldüğü gibi su seviyesi 
yıldan yıla devamlı düşecektir . (Şekil : 1, 2). Aki
ferin boşalım miktarının tn yılının kurak 'mevsimi 
sonunda hesaplandı!)ını veya ölçüldüğünü ve tn 
yılından geçmiş yıllara doğru t

0 
yılına kadar su 

seviyeleni dışında akifere ait hiçbir bilginin oim::ı-

Ze min 

ı 
z 

h 

t 
Boşalım 

'>eviye si 

.~ 

V-- - ~ 

--- -

/"'-.._ ~ 

V---_\ L/ ~ 

---- f--- - -

to t ı 
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dığını kabul edelim. Bu halde_ tn yılında hesapla
nan veya ölçülen boşalım (On) ilk boşalımın (O,,) 
belll bir yüzdesini temsil etmektedir. Bu bilgiler 
yardımıyla akiferin _ilk boşalımı (10) bağıntısı ile 
hesaplanır. 

b - (t
0

) yılındaki rezerv değişimi (Ll O= O) 

ihmal edilerek (ibeslenim = ıboşalım) eşitliği ka
bul edilir. 

c - (Beslenim= boşalımı eşitliğinden ekite
rin besienim miktarı hesap edilir. 

___..._ 

V \ 1\ 
"-V \ V \ /\ 

" ~_:_- ~ c- -- - - ----- - ----

tn - ı tn 

Zaman ( Hidroioj ik yıl) 

;;jekil : 2 - Veraltısuyu seviye değişimleri 

! +-) 

500,--,---.---.---.---.--,---,---, 

ıo o L __ ı _ __ L _ ı _ 
! - ı 1962 64 66 - 68 70 72 74 76 197!' 

Y ıl 1 o r 

Şekil : ' 3 - Karacabey yağış rasat istasyonu için 
ortalama yıllık yağıştan eklenik sapma eğrisi 

UYGULAMA: 
KARACABEY OVASI YILLIK YERALTISUYU 

BILANÇOSU 

Karacabey ovası Marmara Bölgesinin güne
yinde yeralır. Ovada yeraltısuyu taşıyan form~s-

yonlar, alüvyonun kumlu ve çakıllı seviyeleridir. 
Akiferin boşlamı akarsuya (Simav Çayı) boşalım 
ve çekim yoluyla olmaktadır. Ovadaki su seviye 
değişimlerini en •iyi ·bir şekilde temsil eden 4335 
ve 4337 numaralı rasat kuyularında sürekli her ay 
statik su seviye ölçümü yapılmaktadır. Şekil : 4'
den 1966- 1978 periyodunda yeraltısuyu seviyesi- . 
nin sürekli düştüğü görülmektedir. 

Şekil : 3'den de görüldüğü gibi 1963- 1978 pe
riyodunda, yıllık yağışların üst üste · ortalama yıl
lık yağıştan az olması sebebiyle ekleni·k sapma 
değerleri sürekli azalarak 1978 yılında minimuma 
düşmüştür. Bu periyot boyunca beslenim, normal 
beslenirnden eksik olduğundan yeraltısuyu sevi
yesininde ekleni·k sapma eğrisine paralel olarak 
sürekli düşmes· i gerekir. A!kiferden su çekimine 
ise 1970 yılında .başlanılmıştır. 

Ovadaki yeraltısuyu seviyesinin 1963- 1978 pe

riyodu boyunca yıldan yıla sürekli düşümü : 

a - 1963-1970 periyodunda beslenlmin, nor

mal beslenirnden eksik oluşundan 
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b - 1970- 1978 periyodunda ·ise akiferden su 
çekimi ve eksik besfenimin toplam etkisine bağlı 

olarak gelişmiştir. · 

1963- 1970 periyodunda aklterin dinamiık• re
Z'ervinde (veya boşalımındal büyük bir değişimin 

olmadığı tahmin edilmektedir. (Şekil : 3). 

1970 yılından itibaren ise çekim ve besienim 
miktarına bağlı olarak su seviyesi düşüm şiddeti

nin artmış olduğu görülmektedir. (Şekil : 4) . 

O halde 1963- 1970 periyodu için rezerv de
ğişimi ihmal edilerek büyük çapta su seviye dü
şümlerirrin başladığı 1970 yılındaki boşalım aklfe-

0,0 

E 

"' 
2,0 

Q) 

'"' > 4 ,0 Q) 

VI 

=> 

1- ·- r-.- ·- '(uyuNo 4335 

·- /" -.....: 
"' .>C 6,0 1 ....... ;1/ t'---.-,, 
+-
o 

V1 "· Kuyur337 

!'--....... / .......... 8,0 
1966 68 70 72 

Yıllar 

74 76 1978 

Şekil : 4 - Karacabey ovası yeraltısuyu seviye 
değişimleri 

rln ortalama boşalımı olarak kabul edilebilir. Bes
Ienim = boşalım eşitliğinden aıkiferin beslenlml ta
yin edilir. 

4335 ve 4337 numaralı rasat kuyularının ze
min katları, yıllara göre statik su seviyeleri ve 
her kuyu bölıgesinin boşalım seviyesi dN~kate alı

narak ·boşalım seviyesine göre su seviyeleri• ve 
h/ h

0 
yüzde değer olarak hesaplanmış ve bu bil

giler Tablo : 3, 4'de verilmiştir. 

TABLO: 3 

Kuyu kotu : 14.50m. 
Kuyu No.: 4335 Boşalım kotu : 8.00 m. 

Boşalım kotuna 
Rasat Statik su Seviyesi göre St. Sv. (h) h/h0 

Yılları (10. ay) (m) (m) (%) 

197() 1.80 ho= 4.70 100 
1971 2.45 4.05 85 
1972 2.80 3.70 79 
1973 3.80 2.70 57 
1974 - - -
1975 4.15 2.35 49 
1976 3.05 3.45 72 
1977 4.00 2.50 53 
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Tablo: 3, 4'den 1977 yılında su seviyesının 

Hk seviyeye göre 4335 no'lu kuyu Migesinde 

% 53'e ve 4337 no'lu kuyu bölgesinde Ise % 47'ye 

düştüğü görülmektedir. Akiferin tüm yayılım alanı 

için su seviyesinin ilık eseviyeye 9öre (h0 /tı0) 

% SO 'ye düştüğü ıkabul edilebilir. 

Ovayı ıkateden akarsuların (Karadere ve Si· 

mav Çayı) 1977 yılına ait giriş- çrkış debileri esas 

al ın a rak akarsuya yeraltısuyu boşalımının on = 

35.106 mJ/yıl olduğu hesaplanmıştır . 1977 yılı de· 

ğ·erlerine göre hesaplanan akarsuya yeraltısuyu 

hoşalımı (On= 35.1 ()6 m3jyıl) (10) bağıntısına gö

re akiferin Hk boşalımının (1970 yılı boşalımınını 

% SO'slni temsil etmektedir. Aklfer.ln (0
0

) Ilk bo

şalımı (10) · bağıntısından 

35.1()6 . 100 
0=---

.0 so 

(Beslenlm = boşalım) eşitBOlnden aklferln or

talama besl·enlm miktarı 70..106 .m3/yıl olar~ ka

bul edilebilir. 

Et'kill su seviye düşümlerinin baş-ladığı 1970 

yılındaki rezerv değişimi ( t:.O = O) kabul edile

rek ortalama besl·enim ve boşalım değerlerine gö

re yıllıık yer:aftıS!J.YU bilançosu şu şekildedir. 

Besienim Boşalım 

Besienim miktarı B• ı m miktarı 

(m1/yıl) (ml/yıl) 

(Yağış+A'kıştan) Akarsuya 
süzülme 70.1()6 (Simav 70.1 ()6 

çayı na) 
Boşalım 

5. SONUÇ: 

Bir akiferden su çekimine vejveya kurak bir 

periyot boyunca eksik besl·enim miktarına bağlı 

olarak su seviyesi yıldan yıla sahasal olarak sil-



TABLO: 4 -

Kuyu ·kotu : 20.70 m. 
Kuyu' No. : 4337 Boşalım kotu : 11.00m. 

Boşalım kotuna 
Rasat Statik su Seviyesi göre St. Sv. (h) h/h0 

Yılları (10. ay) (m) (m) (%) 

1970 5.68 00 = 4.02 100 
1971 6.38 3.32 83 
1972 7.40 2.30 58 
1973 7.85 1.85 45 
1974 7.45 2.25 55 
1975 8.10 1.60 40 
1976 7.35 2.35 58 
1977 7.80 1.90 47 
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rekl• olar&'k düşer, (a~lfer.ln dl-nam~k rezerıvi azalır.) 

Akiferln boşalımı da bu düşümlere p-aralel olarak 
yıldan yıla azalır ve JI-k boşalım miktarından su 
seviyesi düşümü oranı-nda eksilir. Bu durumda akl
terin gerçe'k boşalımı veya beslenimi Ise su s&
viye düşümlerinin başladığı yıldaki su seviyesine 
(•ilk su seviyesine) teka:bül eden boşalım mi•k1:arı· 

dır. Bu -Incelemede bir aıkiferıden su çe'kılmi ve/veya 
eksik ~eslenmeden Ileri gelen su seviyesi düşü

mü bilgilerinden ve belli miktarda düşümün ger

çekleştiği yıldaki boşalım miktarından istifade edi

lerek aklterin gerçelk boşalımının sıhhatli bir ş&

kilde tayin ed il ebileceği ve besienim · miktarının 

bu değere eşit kabul edilmesi gerektiği netlces·ı

ne varılmıştır. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 
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lll, No. : 2-1969 

2 - DUMLU Orhan, ÖVÜL Gö~sel - Yeraltısuyu 
Işletme Sahalarında Gelecekteki Su Seviye-

sinin Tayini. DSI Te'knl-k Bülten·i, Sayı : 36, 
Ocak- 1976 . 

3 - KOR·~MAZ Nuri - Akiferlerde su Seviye Ra
satlarından faydatanılarak Boşalım Katsayısı

nın Hesaplanması. DSI Teknik Bülteni, Sayı : 
44, Şubat - 1978 
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SAGLAM KAYA 
TÜNELLERi 

iÇiNDE INŞA _ EDiLMiŞ KUVVET 
iÇjN ÇELiK KAPLAMALAR 

Iç basınçlara manız çelik kaplamaların tasa· 
rımı: 

Şekil değişimi : ·Iç basınçlara maruz çel'lk bir 
kaplamanın tasarımı aynen birleş i k veya l;ıetonar

me yapıların tasarımı Için geçerl·l kavramlar üze
rine kurulur. Yükler altında l·kl Vf1Ya daha fazla 
g_ereç birliıkte çalışmı=ık zorundaysa yapıları bl ~bir

lerinlnkine eşit veya bi r1blrine az çok uygun olma· 
lıdır. Taşınan yukler söz konusu ger·ecin direnclnl 
aşmamalıdır. Bir kuvvet tünelini oluşturan her üç 
gereç eğer bi~birlerl lle herzaman yakın temas du
rumundaysa iç basınçta oluşacak artma her üç 
gereçten 'he~hangl hlrisin·in verilmiş 'bir noktası

na tünel·in merkezlnden radyal yönde basınç artı
şına bağlı uzaklı:k artması oluşturacaktır . Tersine, 
Iç ıbasınç bir azalma gösterirse, bu noktaya olan 
uzaklık düşecektir. Bu, eğer her üç gereç te elas
t ik ise geçerlidir. Radyal uzaklığın artması _ veya 
azalması miktarı gereçlerin elastiki özell i•klerine 
ve yüke bağlıdır . 

Yukarıda v~rllen görüşler uygulamada görül
meyecek ideal koşulları ortaya koyar. Örneğin be
tonun dökümünden sonra çelik kaplamanın ısısı 

düşecekse çeliık betondan ayrılarak büzülecek ve 
iki gereç arasında bir uzaklık ortaya çı·kacaktır. 

Ç)eliğln döküm sırasındaıki betondan ısı emeceğl 

ve bu ısıyı daha sonra tünele verilecek suya ve
rerek soğuyacağı gerçeğini göz önüne alırsak hiç 
kuşku yok 'ki ısoğuma ve büzülme bütün tünel kap
lamalarında görülecektir. 

Ne beton ne de kaya ge~ç e'kten elastiktlrler 
başıkia bir deyişle her ikisi de 'Üterin'<.ieki yüıkü ta
şımak zorunda olacağından kalıcı yük altındaki 
yapı bozliklukları zamanla artma gösterecektir. Isı

sal ve plastJ.k atıkiler çeliğin şekil değiştirmesi n· 

de bir artmaya neden olurlar. ıBu da kaya ve be
tonun eliistik yapı değişim i ne bağlıdır . Şekil de
ğiştl~me deformasyon bağıntısı aşağıdaki gibi tab
lo 2'de indisler tablosu ve şekil 3'ün yardımıyla 

şöyle yazılabilir, 

p . R 2 
t. = A + A (1 + k) + y = -•- '- (1) 

• c r o E, . T, 

(•) lnş .' V. Müh . DSI Barajlar ve HES Dalres i Başkanl ığ ı. 
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Bu makale Journal , Power Dlvlslon , ASCE 'den çevril
miştir . 

Çeviren : Bülent Ufuk BORLUk (•) 
Yazan E. W. VAUGHAN 

Yukarıdaki denklemde P,'nin degeri çeltgln yal
nız başına taşıyacağı Iç basıncın değeridir. R, de
ğeri di<l<:katsizce yapılmış çeliik bir kaplamanın yak· 
!aşık ortalama yarı çapıdır. Bununla birlikte, kuv· 
vet tünellerinde kullanılacak kaplamalar çok Ince 
ve tasarımında kullanılan değerler kaba .bir tah
min sonucu bulunmuş değerler olduğundan bunun 
yerine daha basit. olan iç yarı çapı değerini kul
lanmak çoğu durumlarda yeterli olacaktır. k ve y

0 

değerleri sırasıyla plastik ve ısısal etikileri gös
termektedir. 

Betonun şekli değişimi : Beton bir zarfın şe
'kıil değişimini eliisıt'iik şekiii değişme yapan ve çek
me ·kuweti almaya etikin olmayan ıkalın duvarlı 

bir · silindirmiş gibi düşünerek Ifade etmek müm
kündür. Böyle bir silindire ıbenzetim, batonun do
natı kanmadığı durumların hemen hemen bütün 
heps•inde geçerlidir. Çeliık ·kaplamanın kalınlığı lh· 
mal edlfirse ıbetonun lç yüzüne etkiyen ıbasınç 
başka lbir df!yişle radya! direnç, şaftın ılçinde~i 

P iç basıncına -eşittir. Çeliğin aldığı Iç basınç be
tona gelen bu basıncın değerini azaltmaktadır. 

Beton Içindeki he~hangl ıblr noktanın radyal 
gerilimi radyal yöndeki uzaklığıyla ters orantılı-
dır. • 

Bu şekil değişimi aşağıdaki şekilde yazılabl· 

lir : 

(P-P,) R, i ~ 
Ac == E 09e R 

c • 

(2) 

Kayanın Şekil değişimi : . 

Kayanın yapı bozu.kluğunu saptamak daha güç

tür. Ancak bu. ya kuramsal veya amprik yöntem· 

lerle bulunabilme•ktedir. Kuramsal yöntem elasti

siite teorıis' l· üzerine kurulmuşitur. Ancak reıoriyl, göz 

' önüne alınması gerekli gerçeklerle kur~mı değiş
tirerek geliştirmek gerekir. Bu değl~lkHkleııin ba

şında kayanın homogen lzotrop, ve elastik bir 

nesne gibi bir davranış gpstermeyeceğl gelmeli

dir. Bu yöntem şimdi ilk önce ele alınacaktır . -
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Kayanın 99kll ~lştlrınesl teorisi :. 

Kaya, şekil 3'de gösterildiği gibi Iç yarı çapı 

deliğ·ln (tünel'ln) yarı çapına eşit ve dış yarı çapı 

da del·iğin merkezlnden kaya yüzeyine olan en kı

sa uzaklığa eşit ve kalın duvarlı bir siJ.indlr ola
rak düşünülür. lünel deliğinin şekil bozukluğu ka
yanın çekme gerllmelerine dayanabilmesi varsayı

mına uygun olacak şekilde tarif edil·ir. Kayanın 

çekme gerilmes·i alamaması durumu ve Iç basınç
tan dolayı ortaya çıkan çekme kuwetinln hepsini 
alabilmesi varsayımına bağlı olarak Iki çeşıt çö
züm olanağı vardır. l lık varsayım altında şe'kll de
ğl·şimi, beton zarfının şekil değlş·ikHğlnl bulmak 
Için tanımlanmış şekilde bulunur ve aynı denklem-

R R 
de - • yerine -'" · koymak ve Ec yerine E, koy-

R, R, 
mak suretiyle aynen yazılabllir. Kaya çekme ge
rilmelerlni alabnir durumda Ise bu durumda La
me'nin formülünün bazı değişikl· i ·klerle birlikte kul
lanıiabrilmesi olanağı vardır: 

(P-P) R [ R 2+R 2 ] 6.- • • o '+v 
r- E, Ro2-R,2 

(3) 

KAYA YÜ ZEYi 
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Kaya silindirinin dış yarı çapı R
0 

Iç yarı çapı 

R;ye nazaran çdk büyük Ise ki bu durumla çok 
sık ıkarşılaşılır o zaman denlklem (3) şuna lodir· 
genir: 

(4) 

Şekil 4'de gösterildiği gibi denklem (2) ve 
(3) o kadar çok farklı sonuçlar verirler ki içtekl 
silindirin çözümü için denklem (2) 'yi dıştaki silin
dir için ise yarı çap olarak R.'yi almak koşuluyla 

denıki em (3) 'ü ıkulianmak üzere tki tip kaya sil in· 
diri varmış gibi düşünmek uygun olmaktadır. Şe

kil (3). Bu Iki yapı değişiıkliğinin toplamı kayadaki 
toplam şekil değiŞ'iıklıiğine eş·lttir. Bu yöntem ·kul
lanıldığı zaman beton zartinın etkisi gözönüne alın
maz ve kayanın çelikle çok iyi ve direkt temasta 
olduğu varsayımı yapılır: Bu basitleştirme bir çok 
durumlarda geçerlidir, Q(inkü kayanın etkin elas
tisite modülünün büyüklüğü betonunk·ine benzer 
düzeydedir. Kayanın ne !kadarının çekme alacağını, 
dolayısıyla den'klem (2) ·tarafından bulunacak çö
zümün geçerli olacağını belirlemek Için tünelin In
şasından ötürü kayanın ne kadar et·kilendiğinl sap
tamak gereklidir . .Su konu Mr. C. P. Dunn nin çı

kardığı bir tezde daha geniş olarak tartışılmakta

dır. ıBu teze karşı Mr. B. F. Jakobsen çekme ge
rilmes·inin olmadığı bölgenin dış yarı çapının tü
nel deliği yarıçapının üç katı şeklinde alınabile

ceğini ileri sürmüştür. Bu Dr. Karl Terzaghi'nln tah
minine uyma·kta olup, et~i lenmiş kaya Içinde, ka
yada normal koşullardaki gerilme altında açılan tü
nelin etidsinin dell~ln bir t·Onel çapı ötesinden da
ha fazJ.a Ot~e geQmeyeceğl sonucunu çııkarır. 

E~er bu varsayım tıenimsenirse, denklem (2) de
ki değişken terlm 1.1 değerini alacaktır. (Şekli 4) 

Denklem (3) de parantez ıç·ındeki terlm, Pols

son oranı 0.2 ye eşit varsayımı lle, dış yar~apı 

iç çapının 5 veya daha fazla olan ıblr slf.lndlr Için 

yaklaşık 1.3 değerini alır . (Şekil 4''6 bak) Bu de

ğe~! bir önceki parağrafta verilen 1.1 değeri lle 

• 1 
l l 

ı 
DENKLEM 

[•' • R z V] 1"'""'-c., = 
IP-P, I R, . ' .. 

E, R:- R! 
ı ı 

OtNKL.UI 

\ 
(P- P, l R1 .. 

:ı,• -E-,- 109• IÇ--....... ......_,._ 

i'--- --
/ 

V 
": 6 , = ı~ 1+ vı 

~ 
10 ,, 

Şekli : 4 - Kaya silindlrl defonnasyonu 
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Şekli : 5 :- Kaya testi sonuçları - Cubatao tüneli 

birleştirmek ve Polsson oranının en fazla 0.3 ola
cağını kabul etmek aşağıdaki denkl·emln yazılabll· 
mesinl . olası kılar. Bu yaklaşıık fo~mül Ro'ın 15 
Rr e eşit veya daha büyük olduğu hall·er IQin kul· 
lanılabilmektedlr : 

(P-P,) R. 
tl,= 2.5 ---=--= 

E, 
(5) 

Buradan anlaşılacağı gibi (5) denıkiemi lle ou
lunacak ya·klaşFk çözüm, hesapları büyük ölçüde 
yalınlaştırmakta ve diğer ıbütün kuramsal düşün

calerle elde edilecek sonuçlara büyii'k ölçüde ya
kın değerler verebilmektedir. Çünkü doğada kar
şılaşılan birçoık olay Ro'ın en az 15 Rr'ye eşit ve
ya daha biiyük olması koşulunu taşırlar. 

Elastlık teorinin bazı uygulamaları yukarıda 1n
latılana benzer şekıilde eser halinde yayınlanmış

tır. Mr. Dunn'•ln tez·i buna bir örnektir. Trub, Kast
nar, Hutter and Sulser diğer ör~ekler Içinde yer 
alırlar. Trub'ın tezi kayanın hiç çekme kuvveti al
madığı, dolayısıyla şekil değişikliğinin denklem 
(2) ile bulunabileceği varsayımını yapmaktadır . 
Trub çelik içindeiki geriimalerin hesabı Için bir 
denklem geliştlrmiştir . Kastnar (2) . ve (4) no .lu 
denklemlerin ikisini birden düşünmüş ve ayrıca 
şaftı.n eğiminin, üzerindeki kayanın yüksekl·iğ·lnln 

ve kayanın eğiminin gerilmeler .üzerindeki et~lle

rlni de gözönüne almıştır. Kastnar gereçlerin llık 

andakl temas uyumsuzluıktarını da göz önüne al
maktadır. Bu en son denklem çeJ.i.k kaplama ve 
kaya arasındaki toplam iç basınç yüzdesini de kap
sar. Hutter and Sul·ser'ln tezleri yukarıdaki analiz- · 
de sözü edilen bütün faktörlerı kapsamakta ve 
ayrıca denklem (2) lle (4) arasındaki bütün ko
şulları içeren genel rblr formül gellştlrmektedlr. 
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Kayada olacak şekil değişikliğinin Amprik yol
dan bulunuşu : 

Şekil değişikliğinin amprik yoldan bulunabil
mesi için test eğrilerini kullanmak, rest tünell ve 
şaftının boyutlarını bilmek gerekmektedir. b.,; de
liğin yarıçapına ve iç basıın-ca bağlı olduğundan 

şaftın PR'·si .ile deney odasının P'R' arasında'ki ora
na bağlı olarak yapılan deney sonucunda elde edi
len değeri ıbulmalk gere~lr. Başka bir deyişle 

P, . R, 
b., = b.r' ~R' dır. 

r • r 

(6) 

Burada doğadaki koşullar deney koşullarına 

uymalıdır. Arazıde kısa süretı aralıklarla ve daha 
önce belirl·enmi;ş değerde bir yukle yükleme ve 
boş-altma deneyi yapılırsa kayada ölçülecek şekil 

değişme uzun- sürel·l bir plas~rk e~kiyl içernıeye· 
cektir. Bu durumda denklem (1) deki k değerı var
sayılmalıdır. Şekil değişimi durana kadar en fazla 
yüke Izin verecek yuklemeyıi ·iki ~üç defa yinele
mekle plastlık akmayı ıçeren bir değer bulmak 
mümkündür. 

Ampr~k yöntemleri daha öteye götürebilmak 
ve araz·ide yükleme deneylerinin bir ölçek-model 
deneyine dönüştüğü durumlarda, beton -çelik kap
lamalı veya yalnız rbeton kaplamalı odalarda şekil 

değişimi deneyleri yapmak mümkün olacaktır. Bu
nunla beraber bu gerekli olmayabilir. Cünkü çelik 
ve batonun radyal yöndeiki şekli de~lşrMierlnln 

ifadesi çok karışı ·k olmadığı gibi ola~anüstO var
sayımları da lçermemeiktedir. 

ÖZET: 

Yukarıdakol anal·izl özetlemek için çellğin Iç 
basıncına dayanalbilecek şekıllde tasarımı çefılğln 

radyal yönde geırlşlemes·lnin kaya ve batonun sı

kışması mirktarı ılle ısı ve ıplilstik etkilerden gele
cek erk miktarlar toplamına eşit olmasını gerek
tir.lr. Çell·k ve batonun şekli değişimi gerekli yak-

laşıml-a denklem (1) ve (2) yardımıyla, eğer bir 

defa çelıiği-n emn·iyet gerlimesi bulunduktan .;e 

çel·ikteki ısı düşmesi ni iyi bir şekilde saptadıktan 

sonra tanımlanabilir. Kayanın şekil değişimi yapı

lan deneylerle bulunabilir ve bu deneyler plastik 

akmayı içermel'idirler. Şekil değişimi denklem (6) 

ile ifade edilir ve k faktörünü lçereceık şekilde 

yazılır. Denklem (2) ve (6) ile bulunan değerler 

denıki em ( 1) de yerine konmak suretiyle işlem ta

mamlanır. Arazide hiç <kaya yükleme deneyi ya

pılmamışsa E, ve k değerleri aynı tip gerçekten 

çıkarılmış varolan bllg•ller üzeninde yapılacak tah

minlerle belıirlenir. 
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Daha sonra, denklem (1), (2) ve (S) yardı

mıyla bir sonuca ulaşmak mümkün ofur. Far~lı 
yerler{je varolan farklı koşulları bi~birleriyle kar· 
şılaştırabilme amacıyla veya. i~adenin daha açık bir 
biçimde yazılabilmesi ıiçin , genel bir tanımlama 

arzulanırsa ıböyle bir tanım, daha önce verilmiş 

lfadelerin blrleşiminden oluşacak ve modüler (klt· 
sayı) oranları kullanılacak şekilde yazılaoilir . Ka
yanın M şeikil değiş•im modülü PrRr'nin D:r'ye 
oranı olarak alınacak olursa ve eğer n ve m çeli
ğin elastisi.te modülünün sırasıyla betonun ve ~a
yanın eliistisite ve şekil değişim modüllerine ora
nını gösteriyorsa o zaman, 

0',-E,. wC 
(7) 

(P-P) := R 
• 2.3 n Log - ' + m ( 1 +k) 

R, 
şekline döner. 

Denklem (7), Yo'ın çel· iık kaplamanın ısısının düş
mesiine bağlı olduğunu varsayar. Kaplama ilk ge
rıilmel·i Ise Yo üzerinde olacak bu e:k etki derikle
min •sağ · tarafına nu meratörün içinde bir ek teri m 
olarak e'klenmelidlr. Bu konu EK 1 de ayrıntılarıyla 
ele alınmıştır. 

Uygulama Yöntemi : 
~ 

Denklem (7), çel·lıkte seçilmiş bir çekme de
ğerine karşı gelen, ıbeton ve kaya taratından ta
şınaıbilen bir basıncı verir. Şurası unutulmamalı

dır ki tıu basınç çei'lğln emniyet gerilmesine, çe
lik Içindeki ısının düşmesine, şaftın geometr.islne 
ve beton ılle kayanın şekil değişıim özelliklerine 
bağlıdır . Bu, şafit içindeki topl am iç basıncın bir 
fonksiyonu değildir. Bu kez çelik emniyet geril· 

Rr 
mesi ve - ile C değerleri saptanırsa M ve k 

Rs 

değerlerı! değişmez bir şaftın kaya içinden geç
mesi durumunda beton ve kaya değişmez bir yük 
taşıyacaktır. Kaya ve betona iletilen basınç mik· 
tarı ıkenctı emniyet taşıma değerini aşmamalıdır. 

Işlem kaya ve betona karşı gelen basınç emniyet 
değerinden çok yüksek bir değer veriyorsa, çe
liğin emniyet genilmesi basınç emniyet değerine 

kadar küçülıtülmelidir. Beton ve kayaya iletilebi· 
lecek !basıncı saptadı1ktan sonra bu değer ile top
lam iç basınç arasındak·i fark çelik tarafından alı

nacaktır denir ve dolayısıyla denklem (1) lle ge
rekli çellık kalınlığı buluna'bilıir. 

Yukarıdak· l tasarım yöntemi yalnızca kayanın 

kendisine gelecek yükü emniıyetle faşıyabileceğ•ine 

Inanıldığı durumlarda ve yeterli kaya kalınlığının 
var <ılduğu durumlar Için geçerli olmakt;adır. Da
ğıtım boru kollarının (manlfold) tasarımında kaya 
ve betondan gelecek desltelk göz önüne alınmalı , 
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yalnızca başlığın (header) toprak yüzeyinden ve· 
ya k1JVVe1: mağarasından yeterlı i uzaklığa kadar gö· 
türüldüğü durumlarda hesaba katılmalıdır. 

Başlık (header) ile mağara (cavern) arasın

da yeterli miktarda kaya uz~nıyorsa bu bölüm Için 
yapılacak kaplama, şaft için yapılan kaplama esa· 
sına benzer yöntemle bulunabilılr. Başlığın çuku· 
ra veya kaya yüzeyine yakında bulunması duru
munda çeli Jk alışılagelmiş bir ceb~i boruya benzer 
bir tasarım gerektiren olaylarla meydana gelen 
toplam Iç basınca eşdeğer basıncı taşıyabileoek 
şekilde ayarlanmalıdır. Branşlardaki donatım teda
ri•k edilmeli ve donatı normal cebri borulardaki bi· 
çimde ayarlanmalıdır. 

Çetiğin ·Dış Basınçlara Göre Tasarımı : 
Burkulma Direnel : 

Çelik kaplama üze~indekl dış basınç, yapım sı

rasında enjeksiyonlama veya şaftın boşkan üzeri
ne gelen yeraltı suyu basıncının etkimesi sonucu 
meydana gelir . . Bu basınç çeHkte sıkışmaya ne
den olur. Bu sııkışma gerjimesi belli bir limlt de
ğer·l aşmadıktan sonııa kaplama şeklini korur ve 
yQke dayanrklı kalır. Llmi't veya !kritik gerilmeler
de kaplama sağlam olma özelliğini yitirir ve Ince 
bir kolonda olacaık şeklide ıblr burkulma meydana 
gelır. Bu durumda •kaplama kalınlığını buna !karşı 
irdelemek dış basınca karşı yeterli bir direncin 
ol~p olmadığına bakmak gerekir. 

Dış yüklemeler altında stabilitenin gerekliliği 

genelliıkle bilinip böyle bir yük altında burkulma
ya karşı emniyetine yönelik şekilde kaplamalar 
tasarlanı~ken yazar burkulma direncinin kesin na
sıl saptanacağını açıklayan yayınlanmış herhangi 
!!ir yöntem bulamamaktadır. Bununla ıberaber alas
tik stabilite teorisi üzerine yeterli tıilgl var olup 
basınçlı çalışan kuwet tünel! kaplamalarına uy
gulanabilecek bir yöntemin gelişmesine temel kay· 
nağı olmaktadır. 

Burkulma eğilmeyle birl·lkte olur. Bunkulmanın 
olabilmesi için sı•kıştırıcı kuwetin bir noktaya ek
zantrikliık il-e uygulanmış olması lazımdır. Ince si· 

lindiriık bir kabuk durumu ele alındığında kabuğun 

kes'iti ideal olarak sil'indiriık değilse eğilme ola

c&ktır. Pra11i•kte de çelik silindire gerçekten f.ııir 

yuvarlakfıık verilemeyeceğine göre dış ·basınca kar· 

şı boru ve kabuklarda eğllme meydana gelecek

tir. Gerçek yuvarlak şek·ildeıkl kabuk zamanla bir 

limit vey.a •krit·iık• değere ulaşacak artıık şekli.ıi 

koruyamayıp değlşlkl11ğe uğrayacak ve göçecektlr. 

Şekiii 6 ve 7 buııkulmayla ilgili distorslyon (ç:ır

pılma) şartlarını reslmlemektedir. 
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ŞEK i L . 7 

ll ETON ZARF 

ŞE KIL . 6 

Ş[ K Li BOZULMUŞ KAPLAM A 

!8o111k kop lanıa n ı n 
d o l vo•oy ıs ı ) 

Ş E K I L DEÖI Ş TIK TE N SONRA KAPLAMA 

1T • Z iÇ i N 

1 
T • 

ls ı t o/ b U z\iım+ "'YO bcıtko 
.~•.n terdtn drotı 'IQf oldn m oçı~l ı k 

ŞEK I L . 8 

Şekli : 6, 1, 8 - Burkulma tipleri 

Krıtık basınçların saptanmasına yarayacak hir 
bağıntı elde etmek ıiçin kaplamanın kesit şeklinin 

Şekil 6'da gösterildiği gibi dalgalı bir biçimde ol
duğu varsayılmıştır. Ayrıca Şel~il 7'de gösterild' ği 

gibi kaplamanın yuvarlak· dışı olacağı ve olabile
cek en fazla radyal şe~i l değişmeleri sınıriandıra

cak çel,ik ve çevresini saran beton arasında oir 
radyal boşluğun bulunacağı kabul •edilmiştir. Şek

l·in yuvarlak olmamasından, .JIIk temas bozuikluğu, 

sıcaklı•k değişmesi ve ön ç~kmelerden ötürü olu
şacak radyal sapmalar denklem içerisine katıla-

rak radyal çökmelerin cebrik toplamı •Y• nin eğil

me gerilmesinin çeliğin akma noktasına eşit ol

masına karşı gelen bir değere ulaşması hal inde 

burkulmanın meydana geleceği kabul edilmiştir. 

Matematıiksel ifade EK ll de bütün açıklamaları 

ile verilmiş olup Byran ı 2 ve Timoshenkoı3 ün ça

lışmalarından kaynaklanmıştır. (Ek ll Için Bal< ori

jinal makale) Denklemin son durumu şöyledir. 

[ 
CTv-CTcr + 6 (Ter ( ~ + ~ ) ]..!!:. _ ....!!._ + 

2E' 0 y - "'cr R E' 1'2 T 

CT-v-CT 
--'''---'!.cr = O 

24 (Ter 

(8) 
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burada 

E 
E'= dır 

1-,2 

Denklem (8). çeliğin akma noktası bilindiği za

R 
man - ye bağlı olarak erer ve Yo kritik gerilme

t 

ler-in değerlerini tahmin etmek suretiyle çözüle
bilir. 

Kritik gerilme değerleri hiç bir güçlükle kar-

şılaşılmadan kritiık basınca · çevrilebilir. Bu, .J..g_ 
R 

nin çeşitli tahminlerle akma noktası 2800 kg/cm2 
olan bir çelik için yapılmıştır . Sonuç Ş~~il 9'da 
·kesiksiz çlzgili eğ riler halinde verilmiştir. Bu eğ

riler herhangi bir kaplama için •burkulma direnci
nin yaklaşık rahmirTınde direlk't olarak kullanılabi

lir. Denklem (8), knitlık gerilmelere karşı gelen 
değerleri 'verdiği Için ana tasarım yapılırken bir 
emniyet faktörünü hesaba ıkatmak bulunacak bağ

Iantıl-ara benzer neticeleri göstermekted ir. 

Şe~il 9'da gösterilmiş kesikli çizgi ile çizil
miş eğ ri ler , daha önce sayisı saptanmış •n• adet 
dalga (wave) üzerinde oluşacak çarpılmaları mey
dana getirecek dış etkiler tarafından zorlanmış ve 
bir ye re bağlı olmayan bir silindir kabuk .için bu
lunacak bağlantılara benzer neticeleri göstermek
tedir. 

Kaplama dış basınç : arı emniyetli olarak kar
şılayabilecek durumda değilse bunu · karşılayabi
lecek şe~ilde kalınlık arttırılması veya sertleştir
me yapılması gereklidir, aksi halde dış basıncı 
emniyet sınırları içeJ'Iisinde tutmak üzere bazı dü
zeltmeler yapmak gerekecektir. 

Sıkılaştırma Yöntem'leri : 

Kaplamayı sıkılaştırmak için önerilmiş ve de 

denenmiş bazı yöntemler vardır . Bunlar iki sınıfa 

ayrılabilir. 

al Kaplamanın yuvarlaklığını gel.iştirmek (art

tırmak) veya çelik ile beton arasındaki boşluğu 

sıkıştırmak suretiyle en aza Indirmek, dolayısıyla 

radyal yönde olacak çökmeleri denetim altına ala

rak ·kaplamanın se~bestiyetini azaltanlar sınıfı, ve 

b) Qö~me eğr·ilerinin dalga sayısını ayarla

mak radyal oturmayı veya tanjant yöndeki rotas

yonu (veya ikıisi birden) sınıriayacak şekilde çe

t l ği kendi çevresi yönünde aralıklarla bağmak su

retiyle artıranlar olarak •ikiye ayrılır. 
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Ilk sınıflamada - 1kaplama kesitini gerçeğe müm
kün olduğu kadar uygun yuvadakiaştırma çabaları , 

çel·ik ve beton arasındaki boşluğun çimentolama 
suret iyle daldurulması çabaları , ısı büzülmelerini 
karşılayabıilmek için çelikte sııkışma direncini art
tıracak yüksek basınçlı çimentolama, ve kaplama
nın ç imentolamayı takip eden ilk soğutması ile il
g·i i'i çabaları gerektirıir . lıkinci sınıfl amada ise çe
liğe ankrajlamanın tutturulması ve beton içine gö
mülebilmesıi Için uzunlamasına yöndeki sıkılaşt ı r

ma ka'bur.galarına ve halka şekfindelki sıık ıştırıcıla

ra gereksinme vardır . Bu yöntemler ·şeıkil 9 yardı-

mıyla denklem (8) deki .JJL üzerindeik•i e~k.ileri 
R 

cinsinden yazılabil i r . 

Vuvarlaklık, Isı Etüdlerı ve lık Gerilma : 

ÇeHık keSiitlnln ywarla'klığı, atelyede yapımı 

ve arazide montajı açısından sınırlı mukemmeilik
te kalmaktadır. Her i'l<>i durumda da Itina gerçek 
yuvarlaklııktan sapmaları aza indirir. T•lcarl basınçlı 

çelı itk borularıda çapta~i hata toleransı + 1 % ol
malıdır. Büyük çaplı kabuklar yuvarlaklık hatası 

daha az olacak şekilde üretilmeli ve yapımı ta
mamlanmı·ş böyle bir kaplamada ıkaplama çapın

daki sapma toleransı ± 1 ,29 cm. veya daha az ol
malıdır. Bu sonuç büyük çaplı ıborularda ± 0,2 % 
küçük çaplılarda ise ± % 1 merıtebesinde bir sap· 
ma olabilıir anlamındadır. Dolayıs tyla yuvarlaklığın 

mükemmel olmamasından dolayı çıkan ve denklem 

(8) de yer alan .JJL terimi , fabrikasyon veya mon-
R 

taj sırasında gösterilecek özene .bağlı olarak cm . 
başına 0.002 om. den 0.01 cm'e kadar değişebil
mektedir. Isısını 32°C'e düşürmek suret·iyle çi
mentolama öncesi çe l iğin soğutulması durumun-

d Yo 
a R rrln cm . başına 0.0006 om'e düşmesi göz-

lenebilir. Çeliğe 1470 kg/cm2 basınçla gerJiim ver
mek Için yeterli bir basınçta çimentolama (Enjek-

) ı Yo 
siyon yapı ması - yı cm. başına 0.0007 cm."e 

R 
düşiirecektir . Soğutma ve yüksek basınçlı çimen-

tolamayı birleştirmek cm . başına lE.yi 0.0013 cm.' e 
. R 

düşürür. Dolaryısıyla görülüyor ki fazla soğutma ve 
çimentolama kaplamanın stabil.itesinl arttırmada 
daha az etkil·i olmaktadır, başka bir deyişle kesıti 

yuvarlaklaştırmaya çalışmak daha iy. ı "Sonuç vere
cektir. Şekil 9 yardımıyla gösterilebilir ki soğutma 
He beraber çJmentolama eğer ıkaplamanın yuvar
laklığında 1 % oranında bir bozukluk varsa '19 ka
buğun yarı çapının kalınlığına oranı 60 lle 175 
arasında Ise böyle bir kabuk için stabilitenin % 15 
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oranında arttığını söyl·emek doğru olur. Şekildeki 
bozukluk % 0.5 ise soğutma ve çimentolamadan 
ötürü olan arıtık direnç, yarı çapın kalınlığına ora
n ı nın daha büyük olmasına karşı gelen yüzde da
ha büyük olmaktadır ki ıbu direnç % 20-% 40 ara
sında değişmektedi r. Diğer taraftan şekil ıbozuk

luğunun % 1 den % 0.5 e düşmesi soğutmasız ve
ya basıınçlı çimentolamalı enjeks-iyon durumunda 
stabil iteyi aynı yarı çap bölü kalınlık oranı aralığı 

için % 70 den % 84'e çıkarmaktadır. Yani ön so
ğutma ve yüksek basınçlı çimentolama yerine yu
varlaklık ıbozukltrklarının giderilmesi çözümü daha 
arzu edilir ıbir şey olmaktadır . Daha öteye g1de
reık, şunu diyebiliriz : Hemen hemen olmuş bü1>ün 
bunkulma olayları çimentolama işlemi sırasında 
olduğundan yüksek basıncın ikull·anılması sırasında 

çok dikkatl•i olmamız gerel<!lr. Ayrıca teorübell ve 
güvenil-ir personel ve amir ·eşliğinde bu Işlerin 
yürütülmesi zorunlu sayılma~adır. 

Ankraj Çubukları : 

Daha önce sayısı saptanmı·ş olan kaplama 
yüzü ondülasyonlarını zorlayan arrkraj çubulkları 
uyg~laması iyi bir sıkıştırma yöntemidir. Kapla
mada olacak ve sayısı önceden saptanmış dalga
lanmaları önlemek Için n adet ankraj çubuğunun 
kullanılması gerekir. Yarı çapının kalınlığına ora-

nı 175 ve .!.E." nin 0.01 olan bir kaplama Için bur-
R 

kulma direnci dalga sayısı n=6 ve kr.ltik basıncı 
12 metre su yüküne eşit olan bir kabuğuılkine kar
şı gelmektedir. n değer.i iki katına çıtkarılabllir . 

Bunun için 12 tesbit ankraj çubuğu kullanmak ge
rekıir kıi ıbu !kritik •basıncı 52 metre olan bir ·su yü
küne eşit olmaktadır. Bu t.ip ankrajlar, bununla 
beraber, Nilo Pecanha'da kullanılmış ve düşünül

düğünden daha az etkili olduğu görülmüştür. Ya
pım sırasında bu çubuklar zorilik çıkanmışlardır. 

Bunların çoğu kırılmış bazısı, boruyu ıbetonlama 

i çin yer gereksinmesini karşılamak üzere gel"l sö
külmüştür. Geriye kalanlardan bir miktarı da çl
mentolama (enjeıkslyon) işl·emi sırasında kopmuş 

ve yine diğer bir kısmı betondan bir parçayı ıken

dine çekerek i;eHğin ıbu 11kulmaya karşı korunması 
görev.ini tam yerine getirememiş·tir. Bu başarısız

lığın gerçek nedeni: Kaplamanın rijltliğlnln, en
jetks·iyon basıncına maruz olduğu zaman radyal 

kısalmaları takıip edebilecek yeterli genişlemeye 

·izin vermemesi diye düşünülebilir. 

Sıkıştırıcılar : 

Beton Içinde olan ama bağlanemamış ve yas
sı çelikten yapılm'ş boylama sııloştırıcıları tesbit 

ankraj çubuklarına nazaran daha etkllidirler. Bunlar 
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tesbit ankrajlarının yapısal dezavantajını ortadan 
kaldırırlar ve çeHğin stabilıitesini önemli ölçüde 
artırırlar . Tanjantsal -rotasyonları kısıtlarken l<abu
ğun, radyal yöndeki çökmelere izin vermes i her
bir yarı dalga <boyu için bir sıkışt ır ı cı-ya gereksinme 
göstermesi sonucunu doğurur. Dolayıs ı yla n adet 
dalganın bozulmasını kuwetlend irecek yüzey et
r8fındaki toplam s ık rl aştırıcı adadi 2 n olm alıdır . O 
halde yarıçapının kalınlığına oranı 100 olan o ir 
kapl-ama için en az · 14 sıkıştırıcıya ihtiyaç olup 
kaplamanın d-irenci Için % 37 lik bir artma etkisi
n'in doğaca~ı bellidir. 3 metre çaplı bir kaplama 
için bu t ip sıkrlaştırıcıdan 27 adede g·ereksinme du
yulur ki bu çol< sılkı aralı'kiara •Ihtiyaç göstereceği 
anlamımladır. 

Yarıçapının lkalınlı~ına oranı daha büyük olan 
kaplamalar Için daha fazla adet sııkıştırıcı gerekl i 
olup aralarında !Qi uzaklık buna bağlı olarak daha 
az olacaktır. (daha sık) 

Halka sıklaştırıcılar cebri ıborularda çok yaygın 
olarak kullanılmış ve iyi sonuçlar alınmıştır. Bu 
tip sıkıştırılmış kabukların etkileri alışıla gelmiş 

yörrtemlerle hesaplanab-ilir. Yanlız bir üstteki pa
ragrafta boylama sı!daştırıcıları hakkında anlatılan 

dezavantajlar bunlar Için de geçerHdir. 

Kaplama-nın dışına tutturulacak herhangi bir 
sıkışıt ırıcı aygıt bu ıış .Jçı i n daha gen i ş bir yere 
gereksinme gösterir, yani ·gerektiğinden daha bü
yük çaplı delik açmayı gerektirir. Çeliık ile beton 
arasındaki alan Içinde yapılması gereken Işleri 

güçleştır-Ir ayrıca bu alanı bet·onla doldurmak he
men hemen olaMksız olmaktadır. Bu düşüncele r 

ve stabllıitede yeterli artmayı sağlamak için çok 
sık sertleş-tıi rici kullanmak zorunluluğu Ilk bakışta 
göründüğünün aksine ekonomik yönden çekki bir 
çözüm olmamaktadır. -

Drenaj: 

Dış basmçları dayanılabilecek lıi mitlere dü
şürmek için kalınlığı arttırmak veya · ·kaplamayı 
sıkılaştırma yerine drenaj yapılması Mühendisler 
tarafından savunulmuŞ başkaları tarafından benim
senmemiştir . Bu fikıir ayrılığ_ı Tablo 1'in son kolo
nunda gösterilml~l r . 

Her Iki fikir de uygulamada eşit olarak ge
çerli görülmektedir. Drene sempati duyanlarda, be
ton ve kaya içindekıl birleşme yerlerini veya çat
lakları takıip eden yer altı suyu zamanla ıkaplanıa
ya bitişi•k betonda kalan çatlak ve kırırklııkları dol

duracaktır kanısı vardır. Böyle bir durum Için 

yaratılmamış-sa basınç gıttikçe artarak aynı nok

tada şaftın l<a_zısından önce rki mevcut orij-Inal 

yeraltı suyu basıncına eşit olacaktır. Diğer taraf-
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tan çe ~ik ve beton arasındakil dokunma alanı öyle 
yönlendiri l ir ki su sızma yoluyla dokunma alanın
dan uzağa alınmış olur. 

Avrupalı tasarımcılar dren borularına veya şaf

ta paralel açılan galerilere karşı çıkarlar.ıı Drena
ja karşı çııkmaları bütünüyle yapısal ve pratik dü
şüncelerden kaynaklanmaktadırfar. Beton zarfı 
içinde yer alan büyük bir drenin betonun dayanık
lılığını kısmen yitirmes-ine yol açablleceği ve · ş

letme basıncı altıında ·çelik kaplamayı patlatablle
ceğinl düşünmek mümkündür. Böyle bir kaza ya- · 
şanmıştır. 14 B·u yüzden drenlerle ilgil-l ters bir ka
nının yaygınlaşması doğaldır. Bu özel durumda 
dren çok ılıüyük bir gözlem galenisi olarak görev 
yapacaktı ve şaftın hemen altında yapılmıştı ayrı

ca çok ince bir be<ton tabakası ile çel•ik kaplama
dan ayrılmıştı . Şaftın basınç altında olması esna
sında beton, aradaki açıklığa ıköprü görevi göre
cek yeterlti bir dayan ikiığa sah'ip değild i. Şaft yı

kılmıştı . Bu yıkılma ayrıca, şaftın içinde yapıld ı ğı 

kötü vasıflı kayadan oluştuğu gibi kimyasal olarak 
akllif olan yer altı suyunun betona negatif yönde 
etkimesinden dolayı da gerçekleşmiştir. Pratlk 
yÖnden düşünürJEe drenlerin yapım sırasında çi
mento Ile ıtı ,kanması çO'k mümkündür ve çalışma

ya başladı'ktan s-onra erimiş veya askıdaki mad
dele~ln dren Içinde birikmesi olasılığı vardır. 

Pratıiıkte kuvvet tünel·! içinde görevini güzel 
yapan ve hiÇ'bir yapısal oisk doğurmamış binkaç 
dren yapılmıştır. Nilo Pecanha'da kullanılmış ba
sht bir dren sistemi daha önce anlatılmıştır. Bu 
dren, yapım zorluğunun yanı sıra görevini çok Iyi 
yerine geti~mektedıir. Daha gel-işmiş boru dreni 
sistemleri Wahleaotı ' ıs ve ıKemano yapılarında kul
lanılmıştır. Tason yapımında , lsveç'te, çelik kap
lama, aralııkJoarla dış basıncın Iç basıncı aşması 

haMnde açıiab i len ve kaplamanın dışındaki suyun 
şafta girmes-ine izin verecek şekilde tasarlanmış 
basit basınç alma vanaları ile teçhizatlandırılmış

t ı r . Diğer ilginç sistem Gondo'da is'vliÇrtı de olup 
bu yapımda , dren şaftın tam bir faydan geçmesi 
noktasında yapılmıştır. 

ÖZET: 

Yukarıda sozu edilenlerin ışığında ~nları 
söyleyebiH~iz : Kaplamalar hiçbir ankrajın yardımı 
na, sıkıştırıcı aygıtların yardımına, ilk- ·soğutma 

veya yüksek basınç enjekslyonlarının yardımına 

gerek , duyulmadan bütün dış basınçları yeterli 
ölçüde alabilecek şekillde tasarlanmalıdır. Kalıcı 
drenaj üniteleri ıile kaplama drencinden fazla ba
sınçları almak gerekeblilmektedir. Bir kri-ter ola
rak, tasarımda kullanılan basınç, çeli-k ve betıon 
arasındak· l boşlukları dotdu~ma sırasında uy.gula
oacak enjeksiyon basıncı de(jerl elvarında ol~cak 



şekilde seçilmeiridir ve l ·şıl görmeye yeterli basınç· 
tan daha büyük olmamalıdır. Kıvrım noktalarında 

sıkılaştırıcılar ·kullanılmalıdır. Zira bu noktalarda 
yuvarlaklığı korumak güç olmaktadır. Üzer.inde 
önemle durulması gerekl'l noktalar şunlardır : Kap
lamanın müm1kün ol·duğu kadar yuvarlak yapılma

sı. çeliık ve kaya arasındaki boşluğun betonla Iyice 
daldurulması ve 1')11 bir erljeiksiyonlama yapılması 

en önde gelen unsurla~dandır . 

TASARI AYRINTILARI: 

Çelik Tipleri : · 

Kwvet tünel! kaplamasında kullanılacak çetik
te şu özeliFider aranır: Yüksek düktilite, ka)lnağa 

geleiiJilmesl ve soğuk Ilkiimierde soğuğa dayana
bilecek sertlı iıkıte olması. Meşle işi olmayan, ba
sınç altında olan ar"açlarda kullanılabilen her tür
lü çeliık il'k ikıi özell-iği ·rahatça sağlar ve bunların 

bir ÇX>ğu da her üç şartı yerimi getirebilecek ye
tenektedir. Genel olarak, çekme gerilmelerinıi ala
cak sıradan ve düşük kanbonlu çelikler bu Iş için 
çok uygun olup arazide ıkolay kaynaklanabilme 
öııellıiğinl içerirler. Ancak, büyük çaplı ve · yüksek 
su ylikü altında'ki tünellerde kaynak masraflarını 

düşürmek, kaynak öncesi ve sonrası özel ısıtma 

bakımı gereiksirıimini ortadan kaldırmak ve eğer 
Inşaat sahası Jle çeliğin üretildiği yer arası ye
terli derecede uzaksa taşıma ve hareket masraf
larını azalıtmak amacıyla çeliğin gerekli kalınlığını 
2,5 · 0.60 cm. mertebesine düşürmek gibi neden
lenden ötürü (gerilmef.i) çelılk seçilebilir. Firebox 
kalrite çeli•kler.i üretimleri strasında kal•ite deneti
minin daha iyli olmasından dolayı seçilebilirler. 
Tablo : 3'de şu anda kullanılmakta olan çel·iklerin 
fizik ve k·imyasal özellıikleri gösterilmektedir. Yük
sek dayanmalı çeli'kle~in bazılarının özellikleri . 
başka yerlerde yayınlanmıştır. 1s 

Emniyet Geritmeleri : 

Çekme emniyet ger-ilmeleri değiŞik tasarımcı

lar için değişik değerler alır ve genellikle basınç 
altrndaki seyrüse.ferler iç:in venilmliş Arnerifren kof 
larından daha yükselctıirler. Kuwet tünelleri için 
bulunmuş ve olabilecek en yü'ksek basınçlar had
deden geçmiş gerecin akma noktasinın % so si 
·ile % 80 ıi arasında değişmektedir. Nilo Pecanha 
tünel·inde bunun ıdaha yükseği tasarımlarda kul!a
nılmı·ştır. Bunun gerekçesi şudur: 

Iç basınçlardan dolayı doğacak basınç kaynak
lamadan gel·ecek kalıcı gerilmelerle birleşir ve bu 
değer tıadde'h_aneyı terkettiği sıra:!a~ levha gerecl
nin akma noktasına eşit bir toplam basınç değe

rine erişebiM·r, diğer bir deyişle esas maksimum 
toplam gerilmanin yer yer akma noktasına. kadar 
çııkmasına lzıin ve~ilmiş olur. 
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Gereoin yüksek derecede dükNI olduğunu ve 
fazla ıbir zorlamanın çevredeki kaya ve beton tara· 
tından alındığını · düşünelim . Bu tip bir yü·kseık ge· 
rilme tehlıikeli olmayac-aktır. Gerilmeye karşı ge
len zorlamaılarıo akma nokt.ası elvarında olduğu 

duruml-arda .bu gerilme kayada ·çok fazla S·ıkıştır· 
maya seıbep olacaktır. Bu gibi durumları önlemek 
için emniyet gerilmelenini düşük tutmak gereke· 
cektir. 

Kaynak ' Dikişlerl : 

Kaynak yapmak kaplamayı teşıkil eden plak
ların birieşıtiriimesi .ıçin kullanıl·an en yaygın bir 
yöntemdir. Kullanılan birleştirme (mafsal) kay· . 
naklama gerekçesine bağlı olarak seçilmelıldir. Şe· 

.kil : 10 değ·işıik tip matsalları gös~ermektedir. Yu
karıdan ilk iki .görünüm Nilo Pecanha'dakıl uzunla· 
masına yönde yapılmış dirkişle~i göstermektedir. 
Bu dirkılşler kaplamanın içerisinde el ile kaynaklan· 
mış ve daha sonra dışarıdan otomatik kayn·akla· 
ma ve metali tavlamak için alev püskürtması ya
pılmıştır. Merkeııde (ortada) gösterilmiş şek>il el 
ile ve yalnız içerden kayna'kl·amayı görüntülemek
tedi·r. En alt görünüş isviçre, Zurich'de Sulzer 
Kardeşler yapımcılarının · ~eliştirdiği özel bir bir· 
leşme yeri tipin-i göstermektedir. Bu birleşim, tü
nelde yapımı tamamlanmış eliikişler için kullanılır . 

Burada tıpa lle kapatılmış delikler yardımıyla sız

ma basıncı deneylerı yapılabilir. Bu delikler kap· 
lama içerisinde çepeçevre ve aralııklarla yerleşti· 

rilmiştir . Ayrıntılı bilgi bu k>onuda başka kaynak
la~dan sağlanabil-eceğinden burada konuya daha 
fazla değinilmeyecek~ir. Yalnız Kemano, 19 Palls.o· 
des Dam20 ya~dımcı bilgi vermek açısından burada 
sözü edilebiHr. 

, Ön Isıtma ,..... ve V apım Sonrası- Isıtma ' 
Işlemi: 1 

Kalınlığı 1.91 cm. ve daha az olan yumuşak 

çeliğin kaynaklanması hiç bir güçlük y·aratmaz. An
cak daha ağır levha ve daha yli'ksek geririmeli ve 
düşük alaşımlı çelikler için ön ısıtma bakımı veya 
sonra - ıısı1:ma bakımı veya ikıisi birlıikte bir baıkım 
gerekmektedir. Bu işlemler kaynağın sertleşmesını 

ve çatlamasını önlemek için ıgereıkHdlr. Ilk ısıtma 
en çok ğaz veya petrol yakan yakıcılarla yapılırlar 
ve bunlar hiç bir problem doğurmazlar. 2000°C'a 

kadar olan sıcalklı'k normal karbon çel·lklerl için 

yeterli olup işlem sonrası ısı uygulaması gerek

meyebil-ir, •işlem ·sonrası ısıtma veya basınç- kal

~ ırma yöntemı daha dikkatf.l bir rsı denetimini- ge

rektirir ve -k·aynağın iyı bir şekilde olması ıQin yük- · 

S·eik ısı değerine gereksinme duyulur. Düşük sıcak· 

lfkla basınç -kaldırma yöntemlerinin en kolayla· 
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C•TOMATiK KAYNAK-DIŞA RI DAN 
-7 

/ 

ll l. E KA YNAK-IÇ E RiD EN 

UZUNLA MA SINA DiKiŞLER- NiL O PECANHA 

ACI KT A VE ELI,. E, YA PILM I S KAYNAK 
DIKISL ERI . 

DIS YUZ EYE K•\YNA r<I.A NMIŞ SIRT CUBU{;U 

SAFTLA VE ELLE YAP i lMl Ş KAY NA K 
D IKi ŞLER i 

CEVRE D iKiŞLE R I- NILO PECAN HA 

DIŞ YÜZEYE KAYNAKLANMIŞ SI RT ÇU BUGU 

/ 
DENEY IÇi N 

SAFlLAR DA Y APilM l Ş SULZER BROS . 

PATENTL i DiKiŞLER 

Şekil: 10 - Kaynak dikişi tipleri 

rından biri 2 ı , 22 2.54- 0.64 Cm. kalınlığına kadar 
olan karbon çeliğ.i levhaları için uygtın olmaktadır. 

Bu yöntemde 180°C- 200°C ile levhayı ısıtma söz 
konusudur. ıBu yöntem Nilo Pecanha ve Kemano '
da başarıyla uy:gulanmıştır. Daha ağır le-Aıalar, 

birleştirmeler ve çel·ikler Için bu başarılı olmaya
bilmektedir, o zaman daha kapsamlı donatım ve 
makineyi gerektiren yüksek sıcaklık ku'ııanmak ge
rekmektedir. 

Geri•lme 1kaldırmanın (Stress- ReMevlng) bu 
çeş iti ancak atölyelerde yapılmalı, zorunlu kalma· 
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dıkça araı!ide yapmamalıdır. Nilo Pecanha'dıikl 90k 
kQIIU branşman pantolonlarının (distribution- mani
toldl bir parça hal·inde birleştirildikten sonra ya
pılmış hal·iyle taşınımı büyük oldu~larından dola
yı çok güçtür. bu yüııden bunların birleştirilmesini 

ve basınç - 1kaldırımını araıırde yapmak zorunlu ol
muştur. Bu oon Işlem için bir petrol yakan ba
sınç- ikaldı·rma kazanı Inşaat sahasında yapılmış 

ve parçalar 600°C derecede bütünüyle başınçları 

al ınmış duruma getıirllmiştir . Cubatao'<Ciak:i dağıtım 

maoitoldunun büıtıün parçalarının basıncı (•ki kalın-



lı ğı 2.54-5.08 cm arasında değişeiı levhalardan ya-
- pılmıştı) sahaya getirilmeden önce 600°C derece

de alınmıştı. Burada, var olan !basıncın tümünün 
kaynağı sahada yapılmış bütün çevre dikişlerin 

gere!Qtirdiği sıcal<lırlcta alınabilmesini sağlayacak 
özellikte özel bir elektrikli ısıtıcı düşünülmüştür. 

Kaynak Denetimi : 

Ister sahada Isterse atölyede yapılmış olsun 
bütün !kaynaklı di~işler dikıkatlice Incelenmelidir. 
Denetim yöntemlerinin en güveniliri radyografi yar
d~mıyla yapılanı olmaktadır. Bunun Için ya bir rönt
gen aygıtı veya radyoaktif gereçler kullanılmak

tadır. Cobalt ve lrrıidyum'un radyoaktif izotopları 

kalın levhaları Incelenmesinde röntgen ışınlarına 

nazaran daha güvenilir olup içinde duyarlı kırıla

bilir tüplerin olmamasından dolayı araııiye daha iyi 
uyabilmektedirler. Nilo Pecanha 'daki tüneJıin •Için
deki çevre di•kişlerlnin tamamı için Cobalt- 60 kul
lanılmıştı Kemano'da da aynı gereç kullanılmış 

olup radyoaktif kaynak bir tek poz çekim lle bütün 
çevre dik·işlerlnln radyografisini verebilen özel bir 
koruma 1kutusunda tutulmuştu. 

Betonlama: 

Çel.rk kaplama ile kaya arasındaki boşluk bi
linen yöntemlerle betonlana'bilir. Bu yöntemlerde 
eğik kesitlerde şüt, düz kısımlarıda pompa yerleş
t!irilmesl teknrği ·kullanılabilir veya Prepakt yön
temi yardımıyl<ı da betonlıama yapılabilir. Son sö
zü edilen yöntem başarıy1a uygulanmıştır. Işlem 
sonunda çıkan sonuç şudur : Yöntem daha sonra 
gere'kl·i olacak enjeksiyonlama miktaJını azaltmak
tadır. Bet'Ônlamada kural olarak hatırlaoması ge
reken şey çel~k lle kaya arasındaki bütün boşluğun 
tamamının deldurulması olmalıdır. Beton dökümO
ne donatının beton Içine glrmeslftden dolayı De
tona olumsuz yönde bir et!kisi olduğundan ancak 
çok gerekli olduğu şartlar dışında donatı koymak
tan kaçınılmalıdır. 

Enjekslyonlama : . 

Betonlamadan sonrakıl enjeksiyondan çel>l~ln 
tasarımı lle bağıntılı olarak bir dereceye kadar 
söz edilmişti. Düşük basınçlard_§l yapılan enjeksl
yonlamanın Jik kısmında çel.ik ve beton arasındatı 
bütün boşlukların tamamen dolmasıona özen gös
terıilmelidir. Daha sonraki iıkinci enjeksiyonlama, 
bir miktar daha yüksek basınç altında yapılarak 

tünel•in çatı kısmında kalabil·eoek kaya- beton ara
sı boşluğunu tam olarak doldurmayı amaçlar. Çatı 

Mlümünde'kıi ve bütün çatiakiı kısımlardaki kayayı 

daha sonra otur.ma sağlamak ve kemer şeklini ge
·llşNrmek Için enjeksiyonlamak gerekir. 

Avrupadaki enjeksi )lonlama şekli kuwet tüneli 
yapımında gerekl·i en önemli işlemlerden biri ola-
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rak sayılmaktadır. Burada çehilk kaplama ve kaya 
arasındaki bütün boşlukların tamamen doldurulma
sını başarmak için gerekli bütün çaba gösterıilmek

tedir. Özell·ikle, bütün sızma bölgeleri yeraltı su
yu lle ilişkiyi tamamen kesmak Için Iyice çimen
tolanmaıktadır. 

.En mından bir Mühendis 73 tünelin boşken 

yeraltı suyundan gelecek başmç (sıkışma) ve tü
nelin çalışması sırasında olacak soğutma etkile
riilli ortadan kaldıracak şekilde çelikte s~kışma ge
rilmeleri doğurmak üzere yüksek basınçlarda en
jeksiyon yapılması gerektiğini savunmaktadır. Tav
siye edilen enjeksiyonlama basıncı yeraltı suyu 
basıncına eşit olmalıdır, şeklinde olup bu şekil

de yapılan enjeksiyonlama kaplamanın sızdırmaı

lığını sağlaması bakımından gereklidir. Yüksek ba
sınçlı bir enjeksiyonlama çok di·kıkaUI yapılmalıdır. 

Bu durumda ·kaplamanın ıbu basınçta burıkulmaya 

karşı yeterli ·direrroinin olması veya Içerden çem
berlerle desteklenere·k enjeksiyon basıncına rahat
ça karşı gelebilmesi garanti altına alınmalıdır. 
Eğer içerden çemherlerle deste'klenmişse bu öy
le tasarlanmalıdınki çemberler çemberlenen alan
larda rady.al yöndeki sıkışmalara •izin verslnler. Bu 
sağlanamazsa hiç bir ön- gerilme elde edilmemiş 

olur. 

Avrupada • yapılan çelik kaplamalı tünelleri n 
enjeksiyonlarının uygulama basıncı çok yükseıkt·lr. 
Çeliık ile oeton arasındaki boşluklar Için Gondo 
•kuvet tünelinde 6 kg/om2 l ıik bir basınç, betonla 
kayaya kadar olan çlmen~olamada bunun Ikil katı 
bir basınç kullanılmıştır. Nilo Pecariha'da kullanıl
mış_ basınçlar sırasıyla 2kg/cmı ve 3.5 kgjcm2 

olmuştur. 

Denetim ve Yönetim : 

Bu konuyu ıkapamadan önce bir şey daha ek
lemek gerekiyor : Kuwet tünellerıi Inşaatı sırasın

da denetim ve işlerıin yöntemi çok öneml•l bir öğe 
olmaktadır. Tünelin ne kadar güzel bir tasarımı 

yapılmış olursa olsun tasarımemın sundlı~u yapım 

işle~ine yeteri•! önem verilmezse ilerde hizmeti sı

rasında bazı aksaklı·klar çıkabilmektedir. 

Her büyük Işte de bu aynı derecede önemli 
olduğu hal·de ıkuwet_ tünel•lemnde Istenilen ~onuç

ları alabi·lmek biraz daha güç olmaktadır. Çünkü 
yer al·tmda çdk sınırlı bir alanda bir sürü Işi bir 
anda yapmak zorunluluğu vardır. Buna ek olarak 
her bir işlem zaman alma:kta ve y.apım planlama
sını gel·işNrmek veya zamanında pratiğe uygula
mak yapımcıya sürekl·i bir gerginl·ik vermekted:r. 
işleri en kısa yolda'n biıtlirmek tehliıkeli bir arzu
dur. Gözlemci ve denetime! personefin sürekli ça
balarıyla programa uygun bir ilerleme ancak sağ

lanabilme'kıte<lir. 
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ÖZ ET 

Yazının birinci bölümünde, zemin altına döşenmiş borulara etkiyen basınç

larla ilgili bütün teori ve deneysel araştırmalar tarih sırasına göre özetlennıiş, 

ikinci bölümde, basıııçların değer ve dağılımına etkiyen faktörler ve çeşitli araş
tırma metodları incelenmiştir. Vçüncü bölümde ise boruda toprak basıncı ve 
mesnet reaksiyonlarının meydana getirdiği tesirierin hesabı için pratik yönlü çö
züm verilmiştir. 

Boru ekseni yönünde sabit ve sürekli, nokta 
veya dağılmış, boru enine ~esit>inde he~hangi bir 
Ş·ekil•de değişken dış ıkuwetl·er sisteminin tesiri 
al.tında bulunan boru elemanının düzılemsel elas
~isıite problemi, kabul edilen esaslar dahilinde çö
zıümlenmiş ve pratikte karşılaşılan koşullara uy
gun çöz.üm bulunmuştur. 

Aıkl!i,f ve pasif ıkuwetlerin bilinmesiyle prob
lemin çözümüne hemen geçilir; fakat bunlardan 
boru ağı~lığı ve su basıncı büyuklük ve yön ola
rak !kolaylıkla ıbilindiği halde, bazen mesnet reak
siyonları, dolgu malzemesi ve sabit veya hareketli 
ilave yiiklerin boru üzerindeiçi basıncı o nisbette 
kolaylıkla tesbit edilemez. 

Aıyıııca, bellr~ek gerekir ki, zernin altına dö
şı:ınmlş borularda genell• iikıle anadoğru boyunca nok
ta ~ipi masnetler kullanılmaz. 

Çok öneml·! halle·rde, developman bciyu min. 
45°- 60° den max. 1·20°- 160_. ye değişken ve 
boruyu saran beron ·beş~k· veya •eyer• üzerine 
boru oturtulur. Genellikle kullanılan ve yukarıda 
belirtilen •sürelksıiz eyer• düşey çap düzlemine -
göre slmetr·iık daire difıimi lle sınırlanmış olarak 
borunun oturmasını sağlar. 

Çoğunlukla, küçük çaplı borular kum veya kır

mcrtaş veya tamamen hendek zeminine arzu edi
len developman boyunca boruyu saracak şekilde 

.yatak• üze~ine oturtulur. ilk iıki rhalde oturma düz
Iemi açıkça bel•irlenmiştir, fakat üçüncü halde ise 

(') lnş . V. Müh. DSI XIV. Bölge MüdürlüOü. 
Bu makale VII. Jeoteknlk kongresine (1 - 2 Hazıran 1965-
Trleste) sunulan tebliğden çevrilml~tlr. 

bunun bel•irlenmesl kolay değildir. ve •yOklenen 
daire dilimi• ile •mesnetlenen daire diHml• ara
sında fariklılık olur. 

Birinci bölümde, zemin altına döşenmiş boru
larda zemin e~kileııinl araştıran teorik ve deney
sel çalışmaların önemli kısımları lncelenmiş11ir. 

Genell-ikle ıkullanılan notasyonların tanımı aşa-

ğıda verilmişt·ir. (Şekil : 1). 

D : Boru dış çapı. 

H : Boru üstünde dolgu yüksekl.iğl. 

H0 =H+ D/ 2 : Boru ekseninden dolgu yüksek-
Hği. 

B : Hendek genişliği. 
Yı : Zemin öz·gül ağırlığı . 

fP : Zemin Iç sürtünme açısı. 

fv : Düşey çapın uzaması. 

fo : Yatay çapın uzaması. 

p2 = Yı . h : Toprak kütles·inin bir noktasına 
tesir eden düşey basınç. 

1-Sin fP 

Pı = p2 • 1+SinfP Toprak kütlesinin b-Ir nok
tasına tesir eden yatay 
basınç. 

p : Bir düzleme tesir eden basınç (bazen q 
ilede gösterifıir) . 

P ı: • P• nin düzleme teğet ıbileşen-1. 
P,: •P• nin düzleme dik bileşen!. 

Pv: •P• ·nin düşey bileşen!. 

Po: •P• nin yatay bileşeflll. 

P'v: •P,• nin düşey bileşerıi. 

P'o: •P,• nin yatay bileşen!. 
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Şekil: 1 

Ilk deneysel çalışmaların netices·l 1913 sene
sine kadar uzanmalctadır. 

E. P. CURRAL· [ 1], 70 cm. genişl·iğinde dik ks
narlı bir hendeğin tabanına, dört yay üze~ine, hen
dek g.enıişlıiğinde dilkdöı1gen platform ye~Jeştire
rek, değişik yüiksekl·i·klerde hendek dolgusu Için 
yayların deformasyonundan platforma tesir eden 
yukler-i hesaplamı·ştır. Netice şekil : 2 deki diag
ramda göster.ilmiştir. Değişik tip dolgu malzeme
sinden hendek tabanına tesıir eden yük, dolgunun 
toplam ağırlığının bir bölümüdür ve dolgu yukse!<
liğinin 3-4 m. yi aşmasıyla sabit <bir değere ulaş
ma~tıidır. 

Aryr.ıca araştırıcı, dolgu üzer-indekil geçici (ha
reketli) yükler·in ağırJııkJarının btr- bölümü kadar 
platfıorma tesir ettiğini ve prati·kıte dolgu toprağı

nın ağırlığına eşdeğer olduğunu tesbit etmiştir. 

CURHAL, bu araştırmalarına paralel olarak 'bo
ru tronsunda yaptığı laboratuvar deneylerinde, kar
şıt çapta ik·l jeneratrisce tesir altında bulunan bo
runun kınlma yukü lle tamamen kum içine gömü
lü ve kum yüzeyince çap genişl•iğinde bir platform 
vasıtasıyla t!esir altında bulunan borunun kırilma 

' yü'kü oranının sabit olduğu11u sap-tamıştır. Hendek 
içine dö~enmiş borunun- durumunu tesbit ederek 
ve uygun bir kırılma emniyet katsayısı kabullene
rek, laboratuvar 'deneylerinden kabul edilebilec~k 

yük ve şekil : 2 vasıtasıyla dolgu yüksekl·lği tayin 
edi·lebilir. 

lowa State College (U.S.A) da 1910 dan itiba
ren sürekli olarak konu üzerinde araştırmalar ya
pılmış ve önemlı! neticeler elde edilmiştir. 
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Bu araştırmalardan M.R. LAZARD [4] büıyük ' 

ölçüde ılstlfade etmiş ve çalışmalarının netice&lnl 
1934 de teorik olarak neticelendirmiştir. 

MAR·STON, CURRAL gibi toprak altına döşen

miş boruların çalışma şamlarını laboratuvar de
ney1er.inde büyük bir 1!iti2iliıkle gerçekleştirmeye · uğ

raşmıştır. 

Bu denıey, •Sand Bearing• (S.B.) adı verilen 
90° lik merkez açısı ile kuma oturtulmuş ve 90° ık 

me·rkez açı ,sında kum ile yüklenmi'Ş bir borudan 
ibarettir. 

Kırılma yükü deneyinde borunun çapı ve et 
kalınlığının değişmesi, üç ndkta yüklernesi ile eğıl

me dayanımı tay,ini deneyi i•le elde edilen kırılma 

yükü ile sabit bir oranı vermekte; böylece Iki de
ney eşdeğerdedir. 

Boru dir-necine mesnet karalcteris1!i'kler-inin te
sirini tayin içi~, deği~ik tipte döşenmiş bo~ulara 
S.B. deneyindeiki kum kutusu ·lle yükleme uygu
lanmıŞtır. 

S.B. deneyi altında borunun direnel R=1 ka
bul edilip, değ·iş,ik tıip masnetler için R nin 0,8 . ve 
2,0 ar.asındaJki değerleri elqe edilmiştir . 

Diğer taraftan sınırsız dol•gunun ııfjıft borular
daki tesir.inıl saptamak için beton borular 60° Ilk 
menkez açısı lle boruyu saran sı•kıştırılmış toprak 
beşi~lere oturtulur ve dolgu yapı,Jır. 

Bir ·kantar tabl-iyesine oturtutmuş beşlk vası
tasıyla boruya tes'ir eden yük direkt olarak ölçü
lür. 

1 m. çapında ve 15 cm. oidar kalınlığındaki 

bor-uda değiş·l'k dolgu yüksekf,ikleri için elde edilen 
neticeler şekil : 3 de verilmiştir. Ve bundan boru
nun taşı_yabileceği effektif yükün boru üzerindeki 
düşey toprak hacmine oranı, K değeri, p~atik ola
rak sabit ve yaklaşık olarak 1,5 olur. 
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Dolgunun yapılmasından birkaçgün sonra tek· 
rar edilen ölçümlerıele dolgunun oturmasına Ilave
ten atmosferik şarıtların değişmesi lle K nın yük· 
s ek değerle~! elde edilmişTir, (K= 1 ,86) kış mev
siminde ve rutubetli havalaııd•a K arıtmakta, yazın 
ve kuru havalarda Ise azalmaktadır. 

Dik şevli hendekılere döşenmiş rijld borularda 
yapılan deneylerde B/ D oranınin artmasıyla K de
ğerin i n arttığı görü l mü·ştür ; . dolgu yuksekliğlnin 
H=3 m. olması halinde B/0 = 1,80 'Için K değe~l 
1 e gitmekte ve B/D oranının artmasıyla K asim
totik olarak 2 değerine ulaşmaktadır. B/D belli bir 
değer<lı~m sonra (H · dolgu yüksekNği ile değişken) 
pratik olarak sınırsız dolgu genişliğ i ne geçıilir: B 
kanal genişliği • •geçi ş geni şl i ği • adını alır. 

Boru çeperinde'ki lokal basınçların radial bileş
keleri Ö2iel bir ölçü sistemi ile . ölçülmüştür. 

Sinırsız dolgu genişliğinde rij-id borularda ya
tay çap yükısekliğinde normal basınç pratıik olarak 
aktif basınca eşl•tıtlr -: 

Ho.y,.tg2 ( : - +) 
Max. basınçlar, düşey çapı ihtiva eden düz· 

lernde'ki anadoğ~u 02ierlndedlr, belli bir açısal amp· 
litüd Içinde basınçlar yak(aşık olarak sabit kalır 
lar, borunun zemine oturduğu uçlarda pratik ola·. 
rak basınçlar sıftrdır . (Şekli : 4) . 
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Şekil: 4 

Fleksibil borularda max. ve min. basınçlarda 
büyük fark yolktur, rad ial basınçlar boru alt je
neratrisi üzerindeki max. değerleri hariç uniform 
dağılım göstermektedir. (Şekil : 5) 
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Hendeğe döşenmiş rijid borularda basınçların 

çapın sabit tutulmasına karşılı•k hende'k genişliği 

ile değiş-tiği görülmüştür; çok geniş hendekler 
için sınırsız dolgu genişıliğinde elde edıilen değer
ler aynen bulunmuştur. Halbuki da·r hendekler Için 
basınçlar öneml·i derecede azalmıştı-r. 

MARSTQN, ince danelıi malzemelerin ltkisl ;.1- -~~..,...,"""?'"~~ 
tında bulunan siloların hesabı h'ipotezlerinden fay
dalanarak toprak altına döşenmiş borularda düşey 

yü<klerln tayin·indekl teo~iyi gel·işNrmiştir. 

·f· dolgu toprağının Iç sürtünme katsayısı, 

•f• zemin ile dolgu toprağı arasındaki sürtünme 
katsayısı, · lk· Rarıkine teori·sine göre yan v·e dü
şey basınçların oranı olduğuna göre : 

dir. 

a) 'hendeokte<kl borular Için : 

B 
K=

H 

1_e-2kf' ~ 
2kf' 

H = O Için K = 1 değerinden 

(1) 

başlayarak 

daima azalır. 

b) Sınırsız dolgu genişl·iğindeki bo~ular ·için : 

K= .E_[/ '2:kıf~ -1 (~ --~·)e± kf;] (2) 

H - ±2kf + D D 

Üst Işaretler ( +) M kütlesinin boruya ·ilave bir 
yük lleotmesinde, alt iş-aretler (-) N kütlesine des-

. tek olunduğu halde uygulanır (Şeıkil 16); H. •eşit 

tesir yüksek!@• nden sonra toprak kütlesılnde bo
runun mevcudiyet! hissedilmez ve yan doılıgunun 

tes•ini uni~o~mdur; H. zemin toprağı He dolgu top
rağının sıkışabilmesin'in fonksiyonu akluğu gihi r 
katsayısına bağ,fı boru ~i}itliğ·inıin de fonksiyonudur. 

H, nin değe~i aşağıdaki bağıntıdan çıkarıılır : 

H H 
± 2kf -· ± 2kf -· = ± 2kfr.p + 1 (3) 

e D D 

X 
Işaretler yukarıda belirtildiği anlamda ve p = 

D 
(şekil 6) hendek tabanına oturan borunun çıkın.tı 

değeri. 

Kuzey Carol'ina nÜiversıi·tesinde çelik borular. 
beton borular ve mas·if sıHindirler.de deneyler ya
pılmış; ölçümler, boru kantar platformuna oturtu
larak alınmı·ş-tır. 

Sır;ıırsız dolgu genişlıiğinde aşağıdaıki netice
ler elde edilmiştir : 

K= 1,26 metal bonular için, dolgu yüksekl•iğ•inın 

artması ile artış eğ•iliminde. (1 ,24 <K 
< 1,29) 
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Şekil: 6 

K= 1,49 beton borularıda, pratik olarak 1,50 m. 
üzeninde dol,gu yüiksekl·iğ·f için sabit. 

K= 1,69 masif silindirler için, çapı n ~üçülmesl lle 
küçülmeye meyill-i. 

Neticede, boru rijitliğinin antması ve boru hen
dek der-inliğinin azalması lle (K) artar. (ş-9kil 6) 

Zamanla ve atmosfer şartlarının değ!şlrrıi ne
ticesinde yükün artmasından dolayı, hemen dol
gudan sonra elde edilen K değ.enlerinin minimum 
kabul edilmesi g•erekir. 

Hendekteki boıulanda yapılan deneyler, (K) 

değerlerinin mevs·imsel değ·iş1i 1klıiklenini teıyld et-
meMedir. 

Şeikil 7 de (K) değerleri düşey çapın (f.) kı

salmasının aynı çapa oranı olarak verilın:iş, ayrıca 

hendeıkteki boruların rijitlliğinin (K) değerine te
sirini göstenrnektedir. 
2.----~---~----~ 

K 

1.5 

o 

... 

~0~. ------~-------L _______ ı 
2 3 °/0 

Şekil: 7 fv 
D 



Sınırsız dolgu genişl>iği altında~! borularda . lo
kal basınçlar ölçüldüğünde, ölçülen basın~ın birim 
yüzıey üzerindeki toprak ağırlığına oranı, fokal (K) 
değe~i olarak adlandırılır ki üst anadoğru için ri· 
ijd borulanda 1,51 ,...,1,42; fleksibil borularda 0,85 
,..., 0,58; yaıt:ay çap düzlemindeki anadoğru için rj. 

]id zıorularda 0;60,..., 0,46, fleksibil borularda 1,13 
,..., 0,97; birinci değer tai~riben 2 m. ikinci değ3r 
takri'ben 4 m. dolgu -ruksı:Miğ. ı içindir. Herhanyi 
bir çeşit bo~uda fokal (K) değeri dolgu yüksekli· 
ğinin artması ile azalır . · 

Netice olarak rijid borularda boru üst ana· 
doğrusu üzerinde basıncın daha büyük olmasına 

karşın fl~ksibil borularda daha bü-rük deformas
yon ve yatay çap düzleminde daha büyük basınç 

meydana ·gelmeıktedir. 

Amerikan demiryolları mühendisleri teşkilatı· · 

nın deney neticeleri şekil 8 de ver-ilmiştir . Sınır

sız dolgu gerrişliğ·lnd€ rijid ve fleksibil borularda 
fokal basınçlar ölçümleri ewelki neticeleri doğ· 

rulamaktadır. 

\ 
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- ·- ·-H= lO .OOm 
-----H= 6.10 m 
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Şekil: 8 
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M. R. LAZARD [5], MARSTON teorisinin kri· 
1ıi~ini yaparak koezyonlu zeminlerde geçerliliğine 

11iraz etmiş ve teorinin praNk uygulamasında ta· 
lep edilen malzemenin kara~eristf.k büyükli.i'klerln 
ta1ıbiiıkndeki zorluikiarı göstermiştir. 

Araştırıcı önceliıkle, basınçların düşey bileş· 
'kelerinin dağı•lımını ve değerierini hesaplamış ve 
bu esas üzerine boru ve toprak karakteristiklerin
den yatay çapın uzamasını hesaplamıştır. 

Araştırıcı il•k sa~hada ewelki tecrübelerdeki 
radial basınçları 1<abullenip, ayrıca bas-ınçların ya· 
tay bileşkelerini tespit ederek ki bunlar hlpotez 
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gereğince borunun bütün noktalarında sabit ve ya
tay çap yüksıekl·iğinde'ki değere eşdeğer olduğun· 
dan düşey bileŞ'keyi hesaplamıştır. Düşey bileşke 

takriben borunun çol< verya az rijid olmasına göre 
120° den 180° ye kadar açıyı gören yay boyunca 
sabittir. 

Müteakiben, akNf basıncın yatay bileşen! göz· 
önünde tutularak yatay çapın deformasyonu he·sap 
ediı l ·ir ' ve dağılımı hipoMz gereğince boru dış yü
zeyindeki p

0
=f(x) no'ktaların hareketinin (x) ya

tay bileşkelerinin fonksiyonudur. 

Araştırıcı, fonksiyona değ.işik ifade tarzları ve· 
rerek ve bazı önemlı! sadeleştirmelerle yatay ça
pın uzaması nı; borunun, dol·gu toprağının karakte· 
ristikleri ve düşey yukün fonksiyonu olarak elde 
etmiştir. 

Zemin ve sıkışmasına - bağlı katsayıların ger· 
çeğe yakın değerlerde tesbiti MARSTON formü· 
lünde~i katsayı•ların tayinindeı~ı zorluıkiardan az de· 
ğildir. 

ENYıEDI BELA [8] nın basit teorisıi, p~obleme 
tamamen teorik çözüm getiren ilk çalışmalardır. 

(p2) düşey basıncı, dolgu aıtında borunun üst 
yarım dair.es'inin bir noktasındaki (p) effektif ba· 
sınç gibi kabul edilerek; 

P = Yt. [ H + ~ (1 - Cos a) ] (4) 

bulunur, ve bunun boru yüzey·ine normal ve teğet 

iki bileşıkes·i vardır. Şekil 9; 

. . --ı· .. . . . 

- ,· 

Şekil: 9 
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P, = P. Cos a P, = P Sina (5) 

Araştırıcı, teğet bileşıkeyi boru üzer·inde her
hangi bir tesir meydana getirmediğinden ihmal et
mektedir. 

BELA boruya tes·ir eden momentleri iki mes
net şartına göre hesaplamaktadır: alt jeneratris 
boyunca düşey reaksiyona göre, alt yarım boruda 

· radial reaıksiyona göre. 

Diğer herhangi bir mesnet şartının getireceği 

tesir karaıkterisUklerinlin dağdımını, araştırıcı yu
kıarıda incelenen iki şart arasında ifade etmekte
dir. 

Otto Stolzenburg'·un [ 12] geliştl~diği teori Be
l~'nıın teorisine ön·eml·i benzerlıikte v.e deneysel ne
ticelere toprak iç sürtünme katsayısını hesaba al
dığından daha ya'klaşıık değerler vermektedir. 

Ara·ştırıcı, teğetsel bileştkeyi tesirsi.z kabul 
eder.ek yalnızca radial tesiri integral kolaylığı için 
sinuscidal formda vermiştir. Stolzenburg'a göre 
(p,), tegetin yatay la ıp çası teşkil ettiği noktada 
yani a =w - · ıp de sı·fır değerindedir. (Şekil 10). 

ı 

• • : 1 • • .. •' 

' ·., \ .. . : , ~ 

.. · .. - . 

Şekil : 10 

P, = 71 [ H + ~ (1 - Cosa)] Cos X+ (6) 

(x) üst değeri yatay çap düzlemi yüksekliğ·!n
de (p,) nin a'lct!if toprak i·tkisine eş·it olduğu kabul 
edilerek tesbit edilir. 

(p,) ayrıca : 

a ::ı: O lçin 
a = '1T ( ı) için 

değerlerini alır. 
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P,(0°) = y 1 • H 
P,(?T) = O 

Mesnet reaksiyonları için STOLZENBURG, 60° 
lik açıklııkta unitorm dağılımı daima radial kabul 
etme'ktedir. 

M .. A. GUERRIN [6, 9, 12] seri makalelerlnde, 
hareıketl·i ilave yukllerin küçük derinlikte hendeğe 

döşenmiş lıeton borularda genellikle kanallıasyon 

borularındaıki tesirlerinin hesabmda değişik metod
lar ortaya koymuştur. 

Bu sebeple, dolgu basıncının ilave yüklere 
göre daha az önemli oluşuından, araştırıcı herhangi 
bir zemin ve geni·şl·ikteki hendelcte (K) değerleri 

·için- killi zeminlerdeki CURRıAL deneysel eğrisin

deki değe~i kabullenmelctedir. 

Çalışmaları öneml·! neticeler veren VOELMY 
[7], zemin me'kaniği teorisinden hareketle Z·emln 
altındaki yapılara tesir eden basınçları anal·itik 
yolla araştırmış.tır. 

Araştırıcının, zemin deformasyonu ve yapı de
formas·yonu oranının tefriki, çalışmalarının teme;i
ni teşkil e~m-ekteıdir. 

1) Bunların eş·it olması hali : bu halde, ıe

mind-e kuwetler alanında bir değişiklik O'lmamak
ta ve y;ıpının meydana getirdiği tesirler yapınin 

hacmin·in zeminle işgal edilmesi haJ.indeki gibidir. 

Bu şartlarda yapı üzerine tesir eden basınç- 

ları yapının mevcudiyetini göz önüne almadan he
sap edebilir·iz. 

2) Fa~klı olması- hali : yapının meydana ae
tirdiğ· i kesiMilik kuwetler alanında değişiklik mey
dana geıtir•ir, yapıyı çevreleyen zem'inin ÇOk VfYoja 
az deformabile oluşuna göre kuwet çizgiler-i ya
pıya doğru ayrılır veya bir noktaya toplanır. 

Bu şartda, yapının kara'kteristi'klerinden hare
ketle yapıya tesir eden basınçların hesabı müm
kün olmamaktadır . 

Voelmry'n•ln çalı~malarının büyuk bir bölümü 
zemin içerisindeki bir düzleme, üzerirıOeki topr~k 

prizmasının meydana getirdiği düşey yüklerio :n
cel~nmesini kapsama~a ve genelli1kle tatbikatı b()
rular üzerinde olmaktadır. 

(H) derinliğinde (S) düzleml üzerlndı*l Le
min prizamsı . düşfY'jle /3 açısı teşılcll eıden kay
ma d üziemi lle yanlardan sınırlanmı•ştır. (Şe~ll 11) 

(2) f3 açısı zemin kara~e~istlğine,_ (S) yüzey·inln 
genlş!olğine ve derinliğine bağlıdır. 

H = oo için max. değe~! f3 = ..!!.... - ...!!.._ Için 
4 2 

(ıp) nin 30° ve 40° arasındaki değerler·! Için (,8) 
nin (tg) değeri : -



_!:!___- 2 
B 

Şekil: 11 

t {3 = d g H Ir. 
2--1 

B 

ı ı 
i 

ı 
\ 

--'--+ 

Yukarıd~l şe'kllde belirtilen sınırsız dolgu ha
linde (S) düzl'emlne tesir eden (ıP) toplam yükü 
değiŞ'~k hallerde aşağıdaıki değerleri alır : 

A) {3 > o için : 

P = Yı . B.H ( 1 - '.V ) 
...!.+t.B H g 

B) o > tg.8 > - ~ Için : 
2H 

s 

3 

2 

-3 

·S 

(8) 
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B 
C) t

9
{3 < - - ·ılçin : 

2H 

P = Yı B H ctb{J·. [- ~ + ( 1 +...!_ot {3 )'.V] (10) 
4H 4H 

9 

( 1 - Sin rp Cos 2{3) (t rp i- t ,8) 
'.V= g g (11) 

1 + Sin rp 

('.Ir)· yi veren fonksiyon şekil 12 deki dlag· 
ramda verilmiştir. . 

Pasif ·itkl haMn<le yalnız bir değer vardır . 

D) P = Yı BH ( 1 + ~ t 9 rp ) (12) 

Incelenen hallere paralel olarak, araştırıcı, 

hendek taban yüzeyine gelen yOkü araştırmış : 
şekıli 11 deki notasyanlara göre, bu durumda (,8) 

hende'k kenarının düşeyle yaptığı açı, (rp') zemin· 
le dolgu malzemesi arasındaki sürtünme açısı, (rp) 

dolgu malzemesinin Iç sürtünme açısı olduğuna 
göre; basıncın uniform dağıldığı kabul edll'lrse 
aşağıdaıki değerle~! alır : 

A) Sııkıştırılablllr dolgu malzemeleri için : 

Yı. B. ct9,8 
P=---

2 (2- c.ı) 

B 
=Yı-n, 

2 

[ ( 1 + 2 BH tg/3 ) 2-c.ı- 1 ] 

(13) 

B) Sıkı~mayan dolgu malzemeleri için : 

20° 

J.~ ~~~~::~~~~~~~~~~~~----~--------------J .go• . eo ·7o ·6o · SO ·40 · 30 ·?o - ıo ~o· ıo 20 30 •o ~ o ., " GO lO 110 9 0"../3 

Şekli: 12 -
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p -= 'Yı B ctg!!_ [ 1 - ( 
2 (w-1) 

1 . ~t (3 ;- B g 

(14) 

ep = 30° için şekil 13 deki grafikte n, ve n2 

değerlerinin gidişi gösterilmiştir. 

..n. 

10 

9 

8 

3 

2 

B ll 
p= t.-z 
f::.300 

4 6 8 

Şekil: 13 

.n1 

10 12 14.!::!._ 
B 

C) Çok sık görülen hal; he~han.gi bir dolgu 
malzemeli dik kenarlı ((3 = O) hendekler: 

-m 
1 - e 

P= Yı·H-
m 

1 - Sin ep 

1 + Sin ep değeri ·konursa; 

(15) 

D) (Cl halinde pasif i·bki için (p) nin max. 
değeni: 

m-1 
e P=y

1
.H. __ 

m 
(16) 

Özell-ikle borular ·için yukarıda verilen formül
•ler daima boru ve zeminin eşit deformasyonu ha
linde geı;ıerl·il ·iğini muhafaza etmekte, yükleme düz
Iemi boru üst noktasından geçen teğet düzlemdir. 

Sınırsız dolgu halinde, dolgu yükse'kliğlnln bo· 
ru çapından fazla olmaması hal·inde boru yüzeyine 
tesir eden basınçl·arın tesbitinde defo~masyon_ hi· 
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potezi önemli değildir; bu halde borunun me:vcu· 
diyeti ihmal edilerek zemin içindeki denge teorisi 
uygulanır. 

(a) o~iijni tı.ıt kes·itte kabul edil·irse; 

7T •. 2 < a < 7T ıçın : 

P, ='Yı ( Ho+ ~ Cos a) 1 + Sin ep • Cos 2 a 

1 + Sin ep 

( 

D ) Sin ep . Sin 2 a 
Pı = Yı Ho + 2 Oos a 1 + Sin ep (17) 

Pasif itki hal·inde; 

7T 

2 < a < 7T 1çin : 

7T 
o< a < 

2 
için: 

(18) 

1 - SI n ep • Co s 2 a 

1 -Sin ep 

(19) 

Sin ep • Sin 2 a 

1 -Sin ep 

( 
D ) 1 + Sin ep • Cos 2 a 

q,=Yı Ho+ 2Cosa 1- Sin ep 

1 +Sin ep 

1 -Sin ep 

qı =o 

(20) 

Boru ve zemin arasındaki değ· i ·IŞık deformas
yonda, özell·ikle sınırsız dolgu aftırıda rijid boru
la~da zeminin boruya göre oturmasını hesaba ka· 
tarak, (p'2) ve (p1) herhangi bir noktadaki düşey 
ve yatay basınçları ifade eders·e, boru yüzeyine 
dik bileşke aşağıdaıki şekilde ver.ifmiştir: (a orijl
nini alt kesi.tte kabul ederek) 

7T 

2 <a<7T •iÇin: 

P' - p 2 1 Cos a 
2 

(21) 

Burada: 



P'2 = X. P2 = X. Yı . h 

1 - Sin rp 
P1 =Yı. h . 

1 + Sm rp 

D 
h= H +-Cosa 

o 2 

( Sonsuz rijid borular için x = +) 

( 

D ) 1 + Sin rp • Cos 2 a 
Q, = Yı Ho + 2 Cos a . 1 + Sin rp 

(22) 

Daima hendek içindeki rijid borularda aşağı

daki değer elde edilir, (Şekil 14) : 

Şekil: 14 

p = V 
[

b2 - b02 y, . ıb2 ( H')] 
-=-D-=-ct9 rp + ·- D_ m_ 1 -e- m - H-

2H 

Cos a2 (23) 

Eğer H' < O ise : 
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P. =[ Yı Ho~ bo { 2 ıb0 + (H0 -b0 )t9 rp}] 
Cos a (24) 

B 7i 
b= - :b== - D 2 o 4 

H' = Ho - bo- (b - bo)_1_ 
2 2 tg rp 

Araştırıcı, genellikle zeminle değişik de-for
masyondak!i elastik boruları nazarı itibare alarak 
teorisini geliştirmiş; ayrıca gelıişmenin kompHke 
oluşun<lan her zaman tesbi·ti kolay olmayan de
ğişkenler koyarak teorik çalışmanın geçerliliğin

den birşey kaybettirmemiş fakat tatbikatı oldukça 
problemLi olmuştur. 

VOELMY, mesnet reaksiyonlarını radyal ve dü
şey rea'ks·i·yon olarak ayırmaıkta; 

1) Radial reaksiyon . 

A) Kohezyonlu temel malzemelerinde : 

2 O Cos a 
(25) o q=------

R (Sin 2 a0 + 2 a0 ) 

B) Daneli temel malzemelerinde : 

3 O (Gos a - Cos a0 ) Gos a 
q- (26) 

- R (3 Sin a
0 

+ Sin3 a
0 

- 3 a
0 

Cos a0 ) 

(0) boru tarafından temele aksettirilen düşaS 
yük ve (a

0
) mesnet açısının yarısıdır. 

2) Düşey reaksiyon. 

Al Kohezyonlu temel malzemelerinde : 

Cosa 
q = p• -

Oo·s a0 

B) Daneli temel malzemelerıinde : 

(27) 

q = 3 p• Cos a ( 1 __ Sin2 a ) (281 
2 Sin a

0 
Sin2 a0 

p* boru üst noktasındaki basıncı göstermek
tedir. Görülüyoııki, (27) ve (28) for.mül·lerinde bo
ru üzerindeki z-emi n yüküne göre boru ve su ağır
lığı ihmal edilmektedir. 

A. DE SAıEDELER [10]. rijoid ve fleoksibil boru
ların yük altında davranışları arasındaki önemli 
farklılığa ve boru defoıımasyonunun hesaba katıl
maması halıinde meydana gelen hatalara değln

meoktedir. 

Hendel<te, 7 · t. yük altında 1 m. çapında çelik 
boruoda yapılan deneyde, araştırıcı düşey çapın kı

salmasını t. = 8,5 mm. ve yatay çapın uzamasım 

f
0 

= 7,5 mm. olarak ölçmüştür. 

A~nı şartlar altında, şekil 15 deki dağılımı lle 
Pv basıncının mevcudiyetinde, hesaplanan iki de
formasyonun değerler-i fv = 38,6 mm~ ve f0 = 36,0 
mm. dir. 
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Şekil: 15 

Araştırıcının bundan çıkardığı neHce; boru yan 
yüreylerine tesir eden (p0 ) dengeleyicl basınç 

mevcudiyetidlr. 

(p0 ) Basıncı horunun (x) yatay uzamasındrın 

zemin tesirinin reaksiyonu olarak meydana gelir; 

Po =kx 

,k [FL-3 ] zem1n reaks,i,yon katsayısıdır. 

· pv Pv E .' 1 
a = - = ---=--- = boru sabit 

fv 0,157, Pv, R4 ' 0,157 . R4 

E .1 
değer-i; 

~ :..= 0,146. Pv , R4 
V E. ı 

yalnızca (p.} basıncıtından meydana gelen çap uza
ması, ayrfca : 

P ·-= _k a · fo ( ) Id d 1 29 e e e i ir. o 2 -k--
- +a 
2 

Zemin tipine, yoğunluğuna ve nemlil·iğ4 ne gö
l'e (k) 0,5 ile 12 kg /-m3 arasında değerler alır; 
bu ·kara!kteristiğin hakiki değer-in'In tayln•i olduıkça 

zordur; fakat (rk/2) nin pay ve pa-yda da bulunuşu 
(p0 ) değerleri üzenindeki tesirini-n azaltmal<ta: (k) 
2 kat artmakla (p0 ) takriben % 25 artmak<tadır. 

Yer sirtına dö·şenmiş borulara tes·lr eden ba
sınçların t~sb:ıtlnin komplrJ1ke kara~terde olduğu an-
1-aşılm~kta; zemin dengesi teorisinin teorl'k sunu
luşundan başka, diğer. zorluklar boru çevresı şart

ları, dengenin tayininde 'karşılaşılan çok sayıdaki 
fak<törden ileri gelmektedir. 
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Görülmektedir ki, basınçların dağılımı ve yö
nü boru cinsi, çapı ve et kalınlığına; dolgu mal

. zernesinin ve zeminin kara!lcterlne ; mesnet karak
ter-ler-ine !bağlıdır. 

Dolgu malzemesının zamanla sııkışamsı ve at
mosfer şartlarından zeminin · yoğunluk ve nemil
liğlrııln değişmesinin tesirleri ihmal edilebilir. 

A) Araştı~malarıda kabul edilen ampirik ı<ri

terler aşağıdaıJd şeıkilde gruplanabilir. 

1 - oldkal basınçlar· metodu 

_ Boru dış yüzeyine belli ·sayıda y.erleştirıilmiş 

be~iık lere tes:ır eden basınçların -direlct ölçülme
sinden boru çevresi boyunca basınçların dağılımı

nın tesbitini sağlayan bir metaddur. 

. Fakat b'öyle l:iir işlemle basınçların . teğ&t bl· 
leş!keleııinl saptayamayız . 

-
2 - ·Global yük• metodu. 

Boru üzerıinde düşey basınçların dağılımını ka
bul ederek borıuya tesir eden •toplam düşey yük• 
ün (ölçüm He) tayininden Ibarettir. 

Büyuk önem arzeden bu metod basınçların 

yatay bileşkelerinin hesabını verımemektedlr. 

3 - •Deformas·yon• metodu. 
Zemin yükü altında deformasyona . uğramış bo

runun değiş·lk yö-ndeki çap uzunlu~larındakl d~ğ i 
şi ıkHğln · ölçülmesinden basınçların dağılımını he
saplamaya yarayan bir metoddur. Büyük zorlukla
ra rağmen problemi-n tek çözümü teorik olarak 
daima mümlkündür; bu z-orluk normal olarak az- sa
yıda çapın, meselil yalnız düşey ve yatay, defar
masyon şartlarını sağlayan basınçların dağılımının 

kabulünden iler,i gelmektedir. 

Yüklerıin tesbiti için iıkinci metodu kabullene
rek birçok araştırıcı basınçların dağılımında birin
ci ve üçüncü metodlardan faydalanmıştır. 

Bl ıBasınçların büyüklük ve dağılımiarına _te· 
sir eden faktörler beş grupta toplanabilir: 

1 - Soruya bağlı · fai«örler. 

Mal2!emenin elastisite modülüne, çapa ve et 
kalınlığına bağlı •rijidl·ik faktörü• dür. 

Bu karaıkterisıtiğe göre borular •rljld• ve •Fiek
sihil• olmak üzere i ık· l grupta toplanır. 

Toplam düşey yük altında hendekte bulunan 
• ~ijid. borular ·fleksbil• borulara nazaran prat'k· 

te deformasyona uğramazlar; fl~s·lbil boruların 
defo~ma:syonu, boruya di~elk tesir eden (N) küt- · 
lesine nazaran (ıM) k9tlesinin mesnet reaksiyon· 
ları lehlndedlr. (Şekil 16) ~ 
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B 

Şekli: 16 

Bunun aksi, basınçların yatay bileşkeleri için
dir; ·~ljid borularda· max. yatay bileşke zeminin 
aktif lıtıklslnden büyük olamaz; halbuki •flekslbil• 
borular, deformasyon ile zeminin pasılf ltıkls·lnln 

max. değerlere ulaşmasına yardım eder. 

Sınırsız dolgu altında tabi.l zemine oturmuş 

rijid ve fleksibil borularda MARSTQN ta~afından 
(şekil 4, 5) yapı'lan etiK! ve ölçümlerden basınç
ların hakiki dağılımı elde edil•ir; düşey yükün ya
tay yükten fazla olmasıyla •rijid• borularda max. 
değerler üst noktalarda belirıgin büyüklüktedlr, 
·fleksıibil• borularda ise aynı defortnasyon 'basınç

ların uniform yönde olmasına tesir eder. 

2) Borunun zemine konuş şekline bağlı fak
törler. 

Hendeğe (Aksi söylenımedi.kçe dar hendeğe, 

yani (B) nin (D) den çok az büyük olduğu hen
değe) döşenmiş borular, bütün şartların eşltliğln· 
de, sınırsız ckılgu altındaki · borularda daha az bir 
düşey yiikün tesiri altındadır. 

Hendek dı.ıvarı boyunca, artmaya meylll·l do-l
gu malzernes.i ile sabit tabii zemin arasında kar
şılı.klı !tki meydana gelir; henıdeık duvarı boyun
ca sürtünme kuwetlerlnin meydana -getirdiği tesir 
dolgu toprağına bir mesnet va1!ifesi görür ve bo
ru üzerindeki yükü azaltır. 

Soruya tesir eden gerçek düşey yük ile üze
riodeki .toprak ağırlığının oranını ewelce olduğu 
gibi (K) ile gösterelim, hendekteki borularda 
daima K< 1 dir. 

(K) değeri, tabii zeminin ve dolgu malzeme
sinin mekanik karakteristiklerinden baŞ'ka boru ri · 
jldliğine de bağlıdır: yük altındaki deformasyo
nun hendek duvarının dolgu malzemesıine mesnet 
reaksiyonlarını anttırır . 

H 

B 
oranının artması - ile (K) sabit değere 

ulaşmak Için suratıle artar. • 

Hendek duvarı 90° den farklı açıda olursa te
sir eden yütk açının fonksiyonu olarak artar. 

- Sınırsız dolgu altındaki borularda (M) dolgu 
·kısmı boru üzeriode daha fazla bir çokme göste
rir, çünkü boru üzerine te.slr ettiğinden (s) kısmi 

boru . Yüksekliğinde de bir çökme (defo~masyon) 
meydana gelir. 

(M) ve (N) klit>lelerinin relatlf kayma meyli 
boru üzerindeki yukü arttırır. (4) ve K> 1 olur. 
(N) dolgu yi.lkü altında, eğer boru fleksibllıitesl 

(S) yan yüzlerdekine eşi.t veya büyük bir düşey 
ez ilm e verecek değerde ise, (ıK < 1) olur. çok 
fleıkSıibll borularda bile, yan mesnet tesirleri he
saba katılırsa düşey ez;ilme miktarı oldukça azalır. 

Boru çapına gö~e hendek genişliğinin arıtma· 

sıyla (gen•lş hendek B » D) boru şratları dar hen
dekteki boru şartlarından uzaklaşarak sınırsız doi

H 
gu altındaki boru şartlarına yaklaşır ki, - oranı· 

B 

nın büyüıklüğü nisbetinde 

rine ulaşır. 

H 
- nin büyük değerle
B 

3) Dolgu malzemesinin tipine bağlı faktörler. 

Soruda meydana gelen basınçların büyü'klük 
ve dağılımına zemin cinsinin teslrinJ araştırıcı ça· 
lışmalar yapılmamıştır. Çok az deneylerıin netice· 
leri de birbirine zıt değerlerdedir. Dar hende·kteıki 
bo_rularda killi mal:z:emel•er daneli malzemelere na· 
zaran daha büyük (K) değerlel"in) verir. 

Zeminin mekanik karakteristikl·erıinl hesaba ka
tan teorilerde bu karakteristikler y 1 özgül ağırirk 
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ve ıp sü_ı:ıtünme açısı olarak belirlenmelerine kar
şılık koezyon ihmal edilmiştir. 

4) Mesnet karakteristıiklenine bağlı faktörler. 

Mesnet'•in geometri·k şekli ve cinsinin y.eral
tındark· i boru direncine tesiri MARSTON tarafından 

geniş bir şeki·lde uygulanmıştır , horunun zemine 
değişi:k tarzda konuşu borunun • kırılma yükünü iki . 
misline çıkarabilir. 

Bu kesıir borunun cinsi ile değişir ve büyük 
ölçüde rijid borularda hissedilir. 

Boru rij•iıdf.iğ· i ve zemine konuş şekıli dıirekt 

olanak mesneıt reaksiyonlarına tesir eder; bu te· 
sirin bağlı olduğu faktörler : konsantrasyon gradı 

(ımesnet developman açısı), yön (•düşey, radyal, 
v.s .) ve dağılım (mesnet yayında veya boru çe
per.ince unrifoıım, değişken) . Diğer taraftan indirekt 
olarak da boru üzerindekıl aktif basınçların dağı

lımını etkiler. 

5) Zemin sıkışmasına , zamana ve atmosferik 
şartlara bağlı faktörler. 

Zemin sıkışmasının tesirierol üzerine çok farklı 

çalışmalar yapılmasına rağmen, araştırıcılar neti
ceye varmaksızın probleme verdikleri ehemmiyet
te lbirleşmelkrtedirlı:ır. 

Sıkışımamn, yoğı,ınluk üzer·indeki etıki ·si ve ne
ticede malzemenin Ç>zgül ağırlığındaki tesiri hen
değe döşenmiş boru üzerindekıl basıncın oldukça 
artmasına sebep olur. Sıkışmaya sebebiyet veren 
kuvvet altında boru deforme olur ve orijinal şek

lini elde etme eğilrimine boru üzerindekıl dolrgu
nun ağırlığından meydana gelen kuvvet engel olur; 
s ıkışmış dolgu basıncı hendek duvarları boyunca 
kayma direncini yükseltir. 

Zaman, malzemenin sııkışmasıyla yoğunluğun 

artmasınıdan boru üzerindeki yükün büyümesine 
sebep olur. 

Mevsime bağlı olarak artmosferiık şartlar, ge
nellikle nem oranının değişmesi yükü hissedilir 
ölçüde etkiler. 

6) Geçici durumlara bağlı tesirler. 

Dolgu işlemi esnasında dolgu yüksekliğinin 

artmasıyla boru değ•işken bir yukıün tesirinded•ir. 
Genellikle dolıgu yüksekliğinin ara değerleri boru 
üzeninde dolgunun bitmiş durumunda meydana ga
len tesirden büyük bir tesir meydana getirmez. 

ıDolgunun boru üst seviyesine ulaşmadıği ve
ya basıncın yatay bileşkesinin düşey yüklerden 
buyük olduğu özel haller ıHkıkate alınmalıdır. Bu 
durumda tesir dağılımının tersi olma~a . boru dü
şey çapın uzaması yönünde deforme olmaktadır. 

Büyük çaptakl betonarme borularda demir teç-
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hizat dolgunun bitmiş şekline göre hesap e9lldi
ğinden, dolgunun ara değerleri için meydana ge
len tesirler ihmal edHmemeJ.idir. 

Yazımızın bundan sonraki bölümde, zemin ca
sınçl.arı ve mesnet reaksriyQnlarının boruda mey
dana getireceği tesirierin hesabında p·rati'k çözü
me bir yön verilmek istendi. Bu yön, boruların de
ğişik karak·terlerinin, zemine konuş şartları kriter
lerini-n ve evvelce ortaya k·onmuş metodların 

teoroik bir açıklıkla birleştirilmesi ve gayet basit 
deneysel kontrolların en uygun seçimine bağlıdır . 

. 1) Rijid rbor·ular. 

Bu sınıfa a·it olan bütıün borularda (betonar
me, beton, asbest pvk v .s.) et kalınlığı ve çap 
oranı yukısek değerde olduğu ·için boruyu çevre
leyen zemin ile münasebetleri bakımından defor
me olmuyor kabul edilebilirler . 

Dolguyu Iki sınıfa ayıııabllılriz : 

A - Hendelkte 

B - Sınırsız dolguda (pratikte sedde altınd.ı) 

Boru hesabında .Amerika Birleşrik Devletlerin
de uygulanan nonm, boruların zemine konuş şart

larının tesıirini, deneysel olarak tesbit edilen ve 
pratikte değişiık şartılar için tabl<>laştırılmış •yük 
faktörü· nü hesaha katarak belirtmektedir. Bu fak
tör S. B. deneyinde boru üst kısmının kum san
dı•kla yü·klenmes·i ve alt kısmının incelenecek du
rumda otuııtulmasında bulunan boru çatlama yü
künün üç noktadan yükleme deneyindeki çatlama 
yüküne oranıdır. 

H 
- oranı ve zemin cinsi billniyorsa, MARS-
B 

TON deneyinin neticelerinden faydalanılarak boru 
üzerine tesir eden düşey yük bulunur. Ayrıca bu 
değerin; (üç ndktadan yükleme) deneyindeki çatla
ma yükünün, konuş şartlanni belirl·eyeıi •yüık fak
törü• i·le çarpımından elde edilen ve seQilen tip 
boru için kabul edilebilen max. düşey yükten bü
yük olmaması kontrol edilir. 

A - Hendekte nijid borular. 

Bazı tipirk dolgu malzemele~ine tekabül eden 
reaksiyonların dağılımı şekil 18 de verilmiştir. So
ruya tesir eden tıoplam yük : 

p =K. Yı. 82 

(K) değeri şe'kil 17 deki gra~iıkten alınır. 

Boru, 90° üst yay boyunca uniform düşey 

p 
basınç Pv = ----

71' 
D.Sin-. 4 

ve alt taraftan şekil 1 B de 



DSI TEKNIK BÜlTENI EYLÜL· ARALI K 1979 SAYI 47 

-~ _ _:ıs 
B 

14 
1 1 ! t ~ 
~-+-' ·t-r--+- . -r-

'~~li~ 

ı-r-
cı) c 
E r- ·~-
QJ 

Ql 

~ -
_. 

NI--

13 _l_ 

i 

12 ,. 
: 1 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

3 

2 

o 
o 

ı 

ı 

1 

ı 

/ 
v · 

1 

ı 

~ 

~ o o c -r· - · f--- fr-
v ~ 

1--
1 

~ - ~ o 1-- r- _, 
: :ı ·-

! ı-
c ı- E -o 

ı--
.:>ı e ı 1 

1 i j ...... 
en r- .::ı. 1 f-

ı ı ı ı 1 
N 

! 1 --- r- ·-t- ;:) t- E ı--
1 1 : -t- Ül o 

c ~ 

! L 
1 ~ ~ 
1 

.::i. j 
1 l J 

1 ll 1 
IL L 

ı 1/ 1 
ı 1 1 1 / If 

ı 1 1 1/ 1/ l i 
i 1 ı 1 1/ 1/ j 1 

: ı t ı 1 lL V 1 ) 

ı 1 1 i 1 1 V J / 1 

' 

ı ! 
1 1/ llj V/ ! 

ı 
1 i 1 ;j '~V i ' 

V>~ V 1 
_ı 

/_a :;." ı 

./. Wı 1 

~ ~ - 1 

~ ~ 
1 

ı 

i 
2 3 

Şekil : 17 

r-
r-- -::::! 

-:ı -
- § -

::r:ı - J/ -
r-

1 
1/ 

_L 

1 
IL 

1 

1 

ı 
ı 
1 

1 

1 
ı 

5 K 

63 



64 

DSI TEKNIK BÜLTENI EYLÜL· ARALIK 1979 SAYI 47 

DEGiSiK TiPTE KONUŞ ŞEKLiNE GÖRE YÜK ŞEMASI 

TiP-A 

't'ÜK. FAKTÖRÜ •3.00 

B,. 

t 
~n0. 20 O 

r'IP- B 

TiP- C 

YÜK T-"AKTöii.Ü -.~,5 

H 
_j_ 

P, .:v/r;: OU5PIY 

Cf :< 2.!!_ ll..ı.ııiAL 
2R 

n - p ı:ı • 
r-.-~ 11$1tY 

P+G ,, · 
'1 "" 1/2 R n ... ~y 

p -
p V :: ıjı R. liU$ey 

P•G • 'f .,.._ ö;7"R'"" o u Şili! y 

Şekli : 18 

YUK SEMASI 

ll illllllllıılıııl ıl ı l ~ 
/ 



belirtilen (q) basıncı ile yüklenmiş olduğu kabul 
edilerek tes•irl,er hesap edilir. (G boru ve Ihtiva 
ettiği su ağırlığıdır.) 

B - Sınırsız dolgu altında rijid borular. 

Bu halde, MARSTON teorisinde •yuk faktörü • 
nün değerinde hesaba katılan yan basınçların te
sirinden hareket etmek mümkün değıildir. 

Yaklaşık yolla, yükse'k dolgu altındaki boru
da, boru ve Ihtiva ettiğ i su ağırlığı ihmal edile
rek: 

P'2 = K . Yı . H ve P1 =Yı. (H + E_) 1 
- S~n ep 

2 1 + S ı n ep 

(K) ortalama olarak 1,5 dur. Boru üzerindeki nor
mal basınçların dağılımı (a orijini alt kes-itte ka
bul edilerek) ; 

P'+P P'+P 7i 
p = 2 1 + 2 1 C os 2 a - < a < 71' ·fçln 

r 2 2 2 

7i 7i 
ve P,~ - P 1 0os2a.Sin a - <a<- Için 

4 . 2 

ve düşey mesnetlerin reaksiyonu Için : 

Cosa 
q = P'2 Sina 

o 

a
0 
= mesnet açısının yarısı. 

Boru çapına göre küçük dolgu derinliğinde 
bulunan borula~da, - n.17- 20 ifadeleri kullanılabilir 

ve mesnet r-eaksi;yonu için : 

P+G 
q = 

D. Slna0 

(P) boru Ozerılnde'kıl toprak ağırlığı ki, aşağıdaki 

Ifade ile belirtilir: 

P = yı . ( Ho . D - '1T ~2 ) 
2) Fleksibil borular. 

Fleksibll borular sınıfına et kalınlığı ve çap 
oranı küçük olan borular dahildir (çel i·k, plastik). 
Bu bo~ular, yuk altında Ihmal edilerniyecek defor
masyona uğrarlar, Bundan .Jzole edilmiş boru de
ğil, boru ve zemin deforımasyon oranı anlaşılma

lıdır. 

·Bu halde, basınçların yatay bileşenleııl aktif 
ltkiden meydana gelmemelkte fakat deforme olan 
borunun yat"iJ:Ij bileşeninin meydana geti rdiği top
rak reaksiyonundan meydana gelmektedir. 

A - Hendekte fleksibll borular. 
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Hende~ellci flek-sibll boru O-zerine tesir eden 
toplam yıiJkıü veren MARSTON Ifadesi : 

P =K -Yı. D . B 

şeklindedir. 

(K) değer-I şekil 17 deki grafikten elde edifir. 

Tesirierin hesabı lçıin DE SAEDELEER teorisin
den faydalanıl ır ve borunun şek-il 15 deki gibi yü1<
lendiğl kabul edilir : 

p 
-.,--- VB 

p = . 7i 
v D .Sln-

4 

k 
p = -

0 2 

(:k) değeri için DE SAEDELEER, 5 m. den derin 
olmayan hendeiklerde; 

k = 2,3 (H + ~ ) [H ve D metre olarak] 

ifade•sıini venmektedir. 

B - Sınırsız dolgu altında fleksibil borular. 

Küçük dolgu yüksekl<iıkler.inde (boru çapından 

büyi.lk olmayan dolgular) n. 17-20 deki Ifadeler 
uygulanabilir ve - rij id barıularda verildiği gibi mes
net reaksiyonları : 

P+G 
q = -=--=-:-D. Sina

0 

Büyi.ik dol•gu yüksekliklerinde, zemin . lle dolgu 
ma<lzem esıi •karakt~ ri stilk lerıinde fank~ ılık olmazsa, 
basınçların dağılımı uniforım kabul edilir. 

ÇEVIRIDE IKULLANILAN DEVIMLER 

Generatr.is = Anadoğru 
Tıhree point ıbearing test = Üç nokta yüklernesi 
ile eğilme dayanımı tay.ini deney.! 

Height of equal sattiement = Eşit tesir yüksekliği 
Load factor = Yük faktöııü 

Trans<ition = Geçiş 
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DENGE BACASI SALlNlMLARlNlN HESABI 

Denge hacalarının çalışmasından doğan salınım
ların hesaplanmasında sürtünmenin etkıileri ni göz 
önüne alan bir çok diferaınsiyel den1klem geliştiri l

miştir . Konunun bir yönüde kısıtl:arı hız/zaman kı

sıtlarından enerj-i /basınç · kısıtlarına değiştirme k

tedir. 

l , D, f 

Şekil : 1 

Kaba~ma sorunları sıvıların boru hatların
d aıki düzenli olmayan a:kışları ile llg i lıi olarak 
ortaya çıkar. Şeiki'l 1'de gösterildiği gi'bi, bas ıınç 

zirvelerini ataltmak için enerjiyi sönümleyen denge 
hacaları tesis e:dilir. Denge baciClları ani akım hızı 

değişimleninden oluşan su daribelerin·i önler, fakat 
lletim tıunelinde salınım oluştururlar. Proje mühen
disi hiç olmazsa denge ı!JaoasınMk'i HI< su seviyesi 
yükselmesini hesapl'ayalb'ilmek ·için bir metoda ve 
bu makıalede sunulduğu gibi yaklaşık formüllere gıe
re'k duyar. Bununla beraber, tbu f-ormüller ya lnız: sür
tünme küçuk olduğu zaman uygulanır. Grafi·k çözüm
ler ise yorucu ve kesin olmaya'bilir. 

Bu makalede salınımları belirleyen diferans f'yel 
denklemle~in çözümlerıide gelişıtirilmişt'ir. Bu çö
zumler, bi·r anl·amda doğrusal -veya diğer tip yak 
laşımlar olımaksızın dıiferansiyel den~lemlerle veri
len matematiıksel modeli tems'il eıttiklerindeo , ke
sindir. 

(') lnş. Müh. DSI Barajlar ve HES Daires i Başkanlı Q ı. 
Bu makale Water Power and Dam Construction Mayı s 

1977 sayısından çevrilmiştir . 

Yazan R. Pohrson 
Çeviren : Aclan AKAGÜNDOZ • 

Sürtü ılme, az yada çok, konuya dah•il edilmiş
tir. Teori kapalı denge hacaları halillde de geçer
lidir. Teori hız/Z'aman problemini enerji/basınç 
problemine dönüştüren matamafiğe daya nır. 

1. Hal- Açık Denge Bacası : 

Model Şekil 1'de gösterilmiştir . Kararlı halde 
su _ sabi·t bir hızla depolama haznesinden 
(burada su seviyesi sabit kabul edilir) iletim 
tuneli ve cebri borurllan geçerek türbine--doğru akar. 
O halde denge. b•acasıındaif<i su seviyes'i, sürtünmenin 
neden olduğu basınç kaybı ve sıvının dinami'k basın-

cından (-i- p W2 ) dol~yı haznedeki su seviyesin

den Z0 kadar aşağıdadır. 

1 
(i\ (L/Dl Hl - p w2 

2 

Burada i\ = ısürtünme katsayısı ve f = yerel ka-
yıplardır. · 

Eğ·er tünbine doğru olan akım an•i olarak ke· · 
srHrse, 'Bkımı kes-en vanad'an !bir b'asınç dalgası 
başlayacak-ve cebıi boru boyunca ni embalya doğru 
yayılacaktı·r. !Bu basıınç dalg•ası denge basııncındaki 

su sev;iyesinde yans ımış ol•acak ve .a'kımı kesen 
vana ile denge bacası arasındaki mesafe yeteri 
kadar küçük olduğu zaman çab'uk olaralk sönümle
necei<Ur. Bununla beraber, hazne ve denge hacası 

ara·sınd'a 1ıarelket hal'indeki sıvı , haiz olduğu dina
mik enerjisiyle, türbine a'kış yolu kapalı olduğun
dan denge baoasına doğru akacaktır. 

ıBu nedenle denge hacasındaıki ' su s-eviyesi, 
dinamik en-erji potansiyel enerjiye dônüşünce.ye ka
dar yl.Pkselir, soınra yukarıda bahsedHen basınç dal
gası'ndan tamamen farklı olan kütle akımı salınım
ları meydana getirerek tekrar alçalır. Bu makalede 
türbin alkımının ani olara'k kes'ilmesi ve denge ba
casıncJia'ki suyun ivmesi için enerj-iye ihti~ç olma
ması halle~iınde "kütle akımı salı·nımları di"l&ate alın

mıştır. 

Hareıketin ilk periyodu cfienge hacasının kararlı 

haldeki sevi;yes'inden başlar. O halde momentum 
eş'itllği aşağıdaki difenansfyel den'kiemi ortıaya ko
yar. 
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1 
p L (d w / dt) +- p w 2+ ( ;~.. L/ DH ) 

2 

(1) 

Burada sol taraftaki 1. terim sıvının ivmesini, 2. 
terim tekrar kazanıl·abilen dinamik basıncı, 3. ter'im 
tek~ar kazanılamaıyan sürtünme k!ayıplarıru ve 4. 
terim seviye yukselmesiyle kaZJanılan potansiyel 
enerjiyi ifade eder. Bu terimierin toplam ı başlan

gıçtaki y Z0 potansiyel enerJisini oluşturmalıdır. 

Sürtünme terimi daima hızın yönüne ter yön
dedir. Eğer, bununla beraber, hızın başl'angıçtalki 

hızla ayni olduğu zamandakl Incelemede (birinci 
max. yukselımeye ktadar) sürtünme terimi dinamrk 
basınç terimli ile toplamıbilir. 

1 
(1 +;~..( L/D ) H) ~ p wı 

2 

Aşağ ıdaki kısaltma dikkate alınırsa : 

'J=1+l\(L/D)H 

Diğer ıta~aftan : 

Zo=TJ wo2/2 g 

elde edilir. Burada W0 =başlangıç hızıdır . 

Buradan: 

=2 g Z0 /W0
2 

elde edilir (1) bağıntısı y lle bölünerek yeniden 
yazılırsa : 

(+) (dw/dt)+[1/2g)TJw2+ h=Z0 (la) 

f3u denklem W'ye göre doğrusal değildir ve W ve 

h'ın her ikisi zamanla deği şir·. Bu nedenle yalnız 

çok özel hallerefe interge edlilelbilir; Mesala, eğer 

her zaman h=O ise çözum aşağıdaiki gibidir. 

W=[\/ 2gZ0 /TJ ] tan h [( V77g ZJ 2) (t/ L) + C] 
Bu ifade sabit Z

0 
yükünde hızı zamana bağlı olarak 

ver1r. Şayet, h sıfır değ i lse, problem aşağıdaki y.ol 
takip edi~erek çözülür. W, t'nin fonksiyonu olan 
h'nın ~onk!siyonudur, böylece : 

W=W (h) =W (h (t)] 

yazılab'ilir. 

Bu tip fon'ksiyonl•ar için türevi aşağıdaki gibi 
yazmak mümkündür. 

(dw/dt) = (dw/ dh) (dh/dt) (2) 

2. bağıntısında görülen dh/ dt terimi iç'in sürekli

lik derı'klemniden bir ifade elde edilebilir. Bu pe

tıi yod için sü~eklilik den:klemi (hızın yönü yüksek

liği ( +) yönü ile ayni olduğunda) : 

F (dh/dt) =fw 

olur. Buradan : 
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(3) 

f 
(dh/ dtl =ı: w 

elde edil1r. Bunları dah'il edereık denklem 2'yi yen i
den yazarsak : 

dw = ( - f ) w ( dw) = (-f ) ~ 
dt F . dh 2 F dh 

dw/dt'ın>in bu değeri (la) denklem'inde yerine kana
rak: 

L f d (w2) 1 
- - . --+- .7]W2+ h= Z (1 b) 

2 g F dh 2 g o 

denklemi elde edilirr. 

ıBöyleoe wı ile doğrusal ve sürekiUlk denklemi 
ile birleşti rilmiş ve diferanslyıel denklem elde edil
miştir. Bu denklem kolayca çözülelYilior. Bununl"ci be
raber, önce boyuıtsuz milçtarlar elde eitmek iç'in denk
lem yeniden düzenloomelidir. Hızın karesi, W2, esas 

W2 
olarak - <linamik basıncıdır. Akım halidne dinamik 

2g 

basıncıdır. A'kım h'allind'e din·amik basıncın tekrar 
kazanı lamayan kısmını (Yük kayıpları), da dikkate 
almak daha uygundur. 

w2 
Hıoı=TJ 2g 

Problemin parametreler'ini uzunlu'k boyutunda, L
0

, 

gruplandırarak: 

L.f f w 2 
~=--=L -· o 

F. 11 F 2 g Z
0 

aşağıd~ld boyuıtsuz rrıilctarlar yazılabllir, 

H ıoı Wo2 
a=-- =TJ--

L0 2 g L0 
h Z

0 
F Z

0 
h=- irı= - =-

L0 L0 f L 

Böylece sonuç olaMk denklem : 

da 
dh+ CX=rı-h 

şeklini alır. Bu derılktemin çözümü de: 

w2 
o 

(4) 

CX=p1- h 1+1 + Ce·ht (5) 

Burada 1 indis'i denklıemin birinci pe~iyod için ol· 
duğunu g·östenmekredir. P~dblernin 1 peryodunda top
lam enerji h1=0 da Pı dir. Bunun anlamı h1=0 i9in 
cx =rı olmasıdır. Böylece (5) bağıntısından : 

c=-1 

cx =rı- h1 + '1-e·hı (5 a) 

elde edilir. Bu den-klem ıbi21e enerj•i veya hızı yük

sakliğe bağlı oi·arak (w--.v ~ ) noktalamaya imkan 
verir. Kuşkusuz , en ilgi çe'kioi problem hang'i yük
seklikte cx 'n'in sıfır olduğunu bulmaktır. (5 a) ifa
desinde cx =O koyarak, 

'lıımex + e·hlm•x= 1 • +rı (6) 

elde edilir'ki buda esas sonuçtur. 



Denklem 6 bir cep hesap makinesiyle tekrar 
(iteration) )1öntemi kullanılargk çözülebilir. Eğer 

x ı tahmin edilirse : 

J<ı=1 +Pı-e·xı 

daha iy,i bir tahm'indir (önoe hı= 1 +Pı 'i dene). 
hımox için bulunan bu iki yaklaşım çözüm daha sonra 
karşılaştırılmış olac~ktır. (Kolaylık olması için h1 

delki 1 indisi müıteakip su seviyes.i kabarmaları dik
kate alınıncaya kadar ihmal ed'ileoelctir) _ 

1. Durum: 

hı:::; 1. Bu durumda e fo!lksiyonu 2. dereceden 
yaklaşımla seriye açılabilir: 

1 
1-hmax+ 2 h2max =: 1 +Pı 

O halde: 

hmax = v"'2;; 
.olur. 3. dereceden yaklaşımla: 

--1 
hmax = y2pı+- ·Pı 

3 

elde ed:ilk. Problemin gerçek büyüklüklerine dö
nülduğünde : 

V L . f 
hmox = W

0 
-- (2. dereceden yaklaş~m) 
g.F 

h VD 1 max = W o -- +- Zo 
g.F 3 

(3. dereceden yaklaşım) 

bağmtıları elde edilir. Burada TJ gözükmez. Bu yak· 
laşım daha önce Svee ['2] tarafından verilmiştir. 

ıBu bağıntılar sürtünmeS:iz durum için geçerli
dirler. 

2. dereceden yaklaşımla : 

1 
0:: =pı-- h2 

2 
(7) 

('3) l>ağıntısiyle verilen süreklilik denklemine dö
nülür, çün'kü W\nın zamana bağımlılığı böylece he
&aplaııa1Jibir. 

v~ 
dh/dt= -T- (3 a) 

Burada T boyutsuz gruplar için zamandır: 

T=v :~~ 
O h·a1cfe (7) denklemiyle (3 a) denklemi 

dh dt 

V Pı- ~ h2 =-,=-

şeklini alır. Bunun çözümü : 
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h=v2Pı Sin [ T~ 2 +C] ; C= O (8) 

olur ve gerçek değiŞkenlerine dönüştürüldüğünde : 

h= hmax sin [v' f.g _ + ] (Bal 
F. L 

elde edilir. BiriHcl periodun tamamlanması için ge
reken t 1 zamanı aşağıdaki şarttan hlesaplanmıştır. 

. [· 1 f_ g ] Sın V ı::I::" . + , = 1 

7T 
+ı=-

2 

• 1 F. L 
V t.g 

Bu bilindiği g.ibl datı'a önce verilmişti. Burada bu 
lfaden'in yalnız boyı.ıtsuz hmax büyUklüğünün 1 'e na
zaran küçük olması halinde geçerlidir. 

2. Durum: 

•h ~ 1. Denklem (6) 'ya dönülerek, eğer h ~ 1 
ise e-forlksiyonunun sıfıra doğru yaklaştığı görü
le!>i lir ve aşağıdaki bağıntı yazılabilir: 

hmax = 1 + Pı 
Şimdi hazne seviyesinin üzerindeki ma'ksimum yük
selme seviyesi p2 (1. periyotta) : 

p2= hımox-P ı 
olur. Burada ('h 1 Max-Pı l değeri ikinci 1kabarma ıçın 
başl-angıç potansiyelini oluşturacağından p2 olara'k 
adlandırılmıştır. 

Bu değer için p2= 1 bas·Tt fonmülü elde edilirkl 
büyük sürtünme için denge hacasında hazne se
viyeSi üzerinde yukselecek en büyük su seviyesinin : 

L.f 
Z= L veya Z=--

o F .TJ 

bağı-ntılariyle verildiğini ifade eder. Bundan dolayı 
kabarma prdbleminin L

0 
karakteristik uzunluğu fi

ziksel anlamı olan bir büyüklüktür. Bu büyük sür
tünmıe halinde hazne sevryesi üzerinde b'lrinci ka
barma esnasındaki su seviyesi yükselmesini ifade 

eder. 

Bu gerçekten yararlanmak için büyük sürtünme 
veya hmax ~ 1 hal inde - bir kritere gerek vardır. 
hmax hesaplanmış olduğuna göre, bir başka yol 
denemeliyiz. Biliyoruzk!i hm•x ciaima başlangıç po
tansiyelinden büyük olacaktır. Böylece eğer Pı ~ 1 
ise burada tartışılan yaklaşım geçıırlidir. 

Sonraki Kabarmalar : 

Yukarıya doğru birinci kabarmadan sonra n'e 

olacağını belirle'inek için hız yönünden her değiş'i· 
minde durumu yeniden tanımlamak gereklidir. Eğer 
sıfırda sukunette başlayan akım doğrultusunda de
ğişken pozitif olarak dikkate alınacak olursa (Bl· 
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rinci ve 2. periyot tarifi şekil 1 'de görülme>ktedirler) 
(4) dife~ansiyel denklemi hala geçerlidir. · 1. pe ri· 
yotta genel çözüm aşağıdakil gibıidir. 

<Xı=p 1 - lh 1 +1+C1 e·hi 

Burada p1 hazne seviyesi· ve sükunet hallinde denge 
hacasındaki seViye arasında' ki mesafedir (da•ima 
poıitiftir). Bo bağıntıdaki integrasyon sab'ıti : 

'h 1 =O için <X 1 ::::o 
şartından: 

C ı = (1•+p;) 
ola~~k bulunur. O halde çözümler aşağıdaki gibi 
yazılabilir : 

<X 1=(1+p;) (1-e-h1)-h1 (9) 

Bütun blr'blrln'l takip ed'en kabaımalar bu den:klem· 
den hesaplanal:iil'ir. Burada yegane güçlük h1 + 1 · 
değerinin •açılk olarak verilmeyen bir ndk'tadan dik· 
kata alırmıış olmasıdır. Hesap aşağıdaki gibi ya
pılır: h1 =O da a: 1 sıfır olacıaktır (c1 nin tariri ıçın 

· ıcullanılır) ve h 1m.;ıın !Jir pozitif değerinde : 

0= (1 +Pıl (1- ·e·hımax) -ıh i max 

Bu 'Ifade bize lr1m • ."ın befirlenmesı Için aşağıdaki 
bağın'tıyı verir : 

hi max+ (1pı) e·hımox= 1 + --T- z 2 

Müte'akip kabanma Için p
1 
-1 başlan9ıç seviyesi, 

. hesaplanmış hımax değerinden P ı başlangıç seviyesi 
çı'kıarılarak elde edHir. 

Pı + 1 =himax -pı 
<X 1 'ınin ma!kSimum değere haiz olduğu hopt nl)ktası : 

d <X ıfdhl 
h =O+ (1+.p;) e·hiopt_1=0 -

iopt 

hıopt+=Ln (1+p;) 

<Ximax=P;-Ln (1 + p;) 

lle tariflen'ir. 

Burada açıklandığı şelkilde kabarmalar hesap
lanaııa'k, denge baoasındakll· salınımlıarın bi.itün girişi 
açık olarak _be~irlenelbil'ir . Şelkil 2'de hipotes olarak 
kabul edilen sürtünmesiz, orta s'Ürtünmeli ye ol-

.s : 10 l . so 

Şekil : 2 
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dukÇ'a fazla sürttünmıeli üç hal için denge bacasın· 
daki salınımların gidişi gö~ülmek'tedir. 

Sürtünme ·olmadığı 2!aman ·eğr'il'er 'kıapalı değil· 

di·r. •Bunun sebebi h'azn:e il•e bir mikttar en:ef/i alış· 
ver.iş•inln olmasıdır. 

Şekil: 3 

Kapalı Denge Sacası : 

IBu durumda, şekil 3, diferan·siyel denkleme 
baş'ka teriml·er ilave edi1meHdir. 

(~)[d (w
2
)] + "TJW2 +h+~=Z +~ (10) 

2gF cfh 2g y o y 

Burada Pk kap'alı denge hacasındaki basıncı ve P, 
atmosfer b'asıncını ifade etmek1ıedir. Açik denge 
bac'ası halinde bu rki terim ortadan ka~kar. 

Polliitropian bir değ.işme kabul ede~ek, Pk ba-· 
sınçı aşağıdaki tonmüll'e h'ya bağımlı ol·acaktır. 

Pk=Pko( ~k: )~pko[F(::~h)]~( ,:'"h )n 

. ao 
Alkım kes,ilmeden önc~k,l kararlı durumları temsil 
eden Pko başlangıç basıncı : 

pko P. wo2 
-- = - +Zo-'1--

Y y 2g 
•Bu bağıntıyle (10) den1klemi tekrar yazılabilir: 

( 
L. f ) d Cw2) W2 .h pko -- ·--+"TJ--++--

2 g F d h 2 g y 

[

( 1 ) J = pko +11 wo2 =hko+'TJ W2o2 (10 a) 
h n Y 2g g 

1- -· 
ao 

1Da1ıa önceki glbi boyutsuk bi.i'yUklü'kler tarif 
edere'k: 



d<X 'ir 
-dh + <X = 'iT + Pı-h- (1-hu)n 

elde edilir. Bunun çözıilmü : 

<X ='7T+Pı-h+1 +Ce·h-'iT e·h . Jh 

Jh = Jh [ e" ] dx 
o (1-xu)" 

olur. Burada c lılt:egral sabltl : 

h=O IÇin <X =p1 

şartından : 

C=-('iT+1) 

elde edik Böylece 

<X=('iT+1l (1-e-h) P ı -h- 'iT e·h. Jh 

(11) 

elde edilir. Jh ln1iegrali kapalı den·ge hacasında 
basınç yükselmelerinil Içerir. Integralin değeri aoo
litlilk olara'k Ifade edilemez fı:.kat sayısal olarak he
saplıınabllir. Yukarı doğru kabarma, yine <X =O 
olduğu hmax ndk'talsından belirlenir. 

·O= ('iT+ 1) ('1-e·hmax) + Pı- h max- 'iTe·hmax . Jhmax 

hmax+ (1'+'iT) e·hm••+'77'e·h Jhmax= '1 +'iT+ P ı (1'2) 

(6) den1kl·~nli 'iT='O 'kabul ediler~k (12) denklemin
den eld eedilir. Bu hm•x değeri ile, P max malksi mu m 
basınç bulunmalıdır. 

p max= pkmex + Y hmax (13 a) 

P,.,. =P~ [(ı~)" ı (13 b) 

Projelendirmeıde, P max belirlenec~ktir, sonra hmax• 
(13 a) ve (m 'b) derlkl'emlerinden hesaplanır. Diğer 
:ııarafltao, ( 12) den'kiemini n bir h max çözümü vardır 
ve bu 'lk·l· değer L0'ı verir : 
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h max 
L=--
o hmax . 

L.o proje para'metrelerini Ihtiva eder · (denge hacası 
en kıesii't alanı). Bazı basitl·eştirmeleri dahil ederek, 
denge hacasının F.ao gerekli hacmi için aşağıdaki 

fur:mül elde edilebilir: 

F.ao ~ [ 1- (~)-1 ] -~ 
p max n (~)L.f 

'IJ pko 
(14) 

kabuller: 

dir. 

l<!abuller emn'i)1etli tarafta olan sonuçları verir. 
(12) denklem'inden h, ,. için elde edi~en f.Q.rmül: 

Vl . f 
hmax~Wo --

F . g 

- ı 

(15) 

olur. 

IUiv~: 
ıBtı teori bir pompa işletmesi için de uygula

nabilir. Bu halde türbin yerine, ayni yerd.e bir 
pompanın ani olara'k durduğu kabul edirir. 

Açık denge bacası halinde, tü rbin halindeki 
gibi ayni formül geçerlıidir . Bu halele h ı denge haca
sındaki seıvi·yeden aşağı doğru pozitif alınır . 

Kapalı denge bacası halinde, bazı değişikl1 kler 
formüle ilave edilmelidirler. Bu halde basıncı P m;n 
nin altına düşen b'asınçtan korumak ıÇın gerekli 
hava yastığı haomi -

[( 
p )ı /n ]-2 

F . a0~ p :~n . -1 · (.!.!!1_) . L . f 
n pko 

(16) 

hağın'tısiyl·e bulunur. 

71 



YAGIS KAYITLARININ ANALiZI VE HOMOJENLIK 
ETÜDÜ 

\'lazan : Hızır ÖNSOY* 

ÖZET 

Hidrolojide rastgele değişken değerlerinin kullanılabilir hale sokulmasında ilk 
adım şüphesiz, bu verilerin homojenlik özelliklerinin araştırılmasıdır. Böylece, 
çalışılan istasyonlarda, çeşitli değişikliklerden, ölçülen değerler üzerinde mey
dana gelen olumsuz etkiler araştırılır ve gerekli düzeltmelerle, bu rastgele değiş
kenler çeşitli istatistik analiz uygulamalarında kullanılırlar. 

VAOIŞ KAYITLARlNDAKi HATALAR: 

Hidf'Ome'tr'ik bir şebekede, yağışların ölçülme· 
sinde bazı nedenleııden Qeşitli hatalar meydana ge· 
lelıilir. Kabul edelim ki, gözlem sürecinde büyük 
bir Tkitimsel değişiklik meydana gelmiş olmasın . 

Buoo göre, aşağıdaki nedenlerden ortaya çıkarlar: 

~ Plü~omet~enin yerinin değ'iştirilmesi, 

- Plü~ometre elvarı bi t'ki örtüsünün değiş i mi, 

- Plüvyometre yüzeyinin değişimi, 

- Ölçelk kabının değişimi, 

- Ölçeğin yıanlış dkunması veya karıştırılması, 

- Gözleyleinin değ1iş<imi, 

v.b. 

Kronolojik bir ser'in.in homojenliğinin etüdü, 
çeşitl•i sapma ve hatalarının araştırılması için bir 
takım grafik, istatistik veya grafik- istatistik yön
temler vardır. Bu yöntemler, ölçülen rastgele de
ğişen değerlerini n .kullanılabiloir duruma sokulma-
sında uygulanırl'ar. -

Bu kontf'OI yöntemleri aşağıdaki gibi sıralana· 

bilir: 

- Çift kütle analizi, 

- Ortalamaya bağlı toplam sapma yöntemi, 

- Regresyon eğris' i ıne bağlı toplam sapma 

yöntemi, 

- Kendall yöntemi, 

- Esas ljileşenler yöntemi, 

V. b. 

(•) Or. lnş. V. Müh. K.T.O. Inşaat Mühendisliği böıümO. 
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ÇIFT KÜlÜ ANALiZi : 

Bir yağış ölçeği yerinde veya konumunda bir 
değişiklik yapılıp yapılma<lığını kon!trol etmek ve 
yapılmışsa, es'ki kayıtları sonraki~erle homojen du
ruma getirmek için kullanılır. Bir eksene, o bölge
dek!! bütün istasyon yılık yağışları ortalaması diğer

alksene de söz kıonusu istasyondal~i yıllı1k yağış, za
man içerisinde geriye doğru, her bir yılın yağışı 

öncekilerle toplarrara'k taşınır. Elde ediilen eğride'ki 

kırıklı'k, değiŞikliğin yapıldığı yılı gösterir. Ve bun
dan sonra'ki değerler, doğrunun önceki eğimine QÖre 
düzeltilir. 

Çift kütle analizi daha değişık olarak, homojen
liği önceden bil•inen bir ıstasyonla diğer 'Istasyonla
rın ayrı ayrı karşılaştırılmasında da kullanılır. 

ORTALAMAYA BAGLI TOPLAM SAPMA 
YÖNTEMi: 

Çi·ft kütle analizinin değişik bir uygulaması olup, 
beloirll bir zaman sürecinde, or:tıal•amaya göre top
lam sapmal'arm, gra~ik üzerinde işaret:lenmesinden 
rtııaretti r . 

ıBur1a'da, 

M 
E= L (X;- X) 

1=1 

x1 = incelenen 'istasyonda-ki yağış değeri 

x = incelenen i'staS]londakl ort!alama yağış de
ğerli dir. 

Belirli bir bölgedekil yağış dağılımlarının gidişi 

ve kesiklikler bu zaman sürecinde, elde edilen eğri 

üzerinde incelenebJiıir. 



REGRESYON EÖRISiNE BAÖLI TOPLAM SAPMA 
YÖNTEMI 

Rastgele değişken bir l&tasyonda gözlenen de
ğerleriyle referans (•baz istasyon, homojen) olarak 
kabul edilen diğer bir istasyonun1kilerlle karşılaştırıl
masrnd~m ibare1:tir. Her Iki istasyonu gösteren planda 
(x, y) yağışların rölattif değerieninin toplamımn nok
tal.amasından, teorik olar~k. birincı açı oııtay üze
rindeiki ndlct:alar meydana çıkmış olur. Fakat bu 
noktalar aç~ ortaydan bazı sapmalar gösterir. Bu 
sapmalar da aşağıda ifade edileR uzunlı.ikla tarif
lenirler, 

M ( Xı Y; ) 0=I: -=---=-
1=1 X y 

Burada, 

dır. 

x1 , x = Incelenen Istasyondaki yağış ve ort~ 

lama y.ağış 

y1 , y = referans alıanak alınan homojen istas
yondaki yağış ve ortalama yağış 

Urunlıikların değişlik işareti haiz olması, ince
lenen Istasyondaki kayıtların homojen olduğunu 
'gösterir. 

Yukarıdalk!i yöntemlerin daha değişik bir uygu
laması, Ph ıBOiS tarafın'dan gel'iştirilmiştir . Buna gö
re x ve y gibi ik!i normal değişken (örneğin iki is
tasyonda ölçmen yağış değeri) arasında en küçük 
kareler yöntemi lle lineer bir korelasyon teşkil 

edilir. 

!Buradan elde edilen ko~el·asyon rezidüleri, 
aşağıdakil gibi tarif edilir·, 

+Z· 
' 

~ 

~ 
~:ı 

-o 

. DSI TEKNIK BÜLTENI EYLÜL- ARALIK 1979 SAYI 47 

Y,=·ax1+b 
Burada, 

ı= 1, ... , N (N= gözlem sayısı) 

E1 = reııidüler 

y, = y nin tahmin edilen değeri 

a,b = sabitler 

Diğer yandan, razidülerin ortalaması sıfır olup, 
standart sapması da, / 

uE=uv V 1-rZ 

dir. Burada, 

·. 

. r= (x) ve (y) değişkenleri arasındaki korelas-
yon kats'ayısı dır. 

Eğer Z1=f (i). 

ı 

Z1 =I: Ek 
k=1 

bir gra~ik üzenine taşınırsa , (0; O) noktasından 
başlıyan ve (N; O) no~asında son bulan kırıkil bir 
çıizg'l elde edilir. Çüılkü, 

N 
Zn= I: Ek=O 

k=1 

dır. Ardışık her bir reııidünün bağımsızlığı kabul 
edilirse, Zhk ve Zhk' gibi iki nokta arasındaki sapma, 
seride M= h'- h mesa~esindel<!i i'ki gözlema k, h' 

telkıabül eden, OZ aksma göre, menkezsel normal 
(M) sayıda değlşldeni•n 

um2=u/ . M (1-r2) 

varyansı ile, değeri sıfır olan matematik bekleyi
Şii~in toplamına eşit olur. 

·--..ro ~ ~----~~-r~~~--~--~~~--~----~--~----~ 
~ 

E 
~ 
~ 

~ ( m-= -17 If ) 

Şekil : 1 - Toplam rezüdller eğrisi 
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Her bJ.r retldO bağımsız Ise, buradan, şu netice 
ç~kar : O~ijfnden başlamak üzere, rez'idüler topla· 
mının ras'l!gel•e değiş'im'i, (0) ve (Znl tepeli bir 
parabol ile sınırlıdır. 

ıBunıa gö~e (0) ile (Ml noktaları arasındakil 

dilkey meS'afle, (·im) me~kezsel norım'al değiş'kenlerl 
topl·amı•na eşit olur. 

(HM) yi.lkS'ekliği merkezsel norımal hir deği·Ş· 

ken değe~i olduğuna gö~e. standarıt sapması, 

uHM=uv V 1-r2 .y im 
dir. Her hangi bir (HM) iÇin, 

'Prob (HıM > HM') =P~0.01 

gibi çdk 'küouk 'bir olasılı•k için, sabit bir (HM' ) 
seçelim, 

HM' =u (P) • O'HM 

Burada U (PJ merkeze indirgenmiş normal bir 

değiŞkendlir. Öyle ki, 

p rob (U > U (P) ) = P 

ve (HM) nin (HM') değer'inden büyük çıktığı her 
durumda, bjr arıormal!fiğn varolduğu 'kabul edilir. 
Bı,ı esas, reıid'üller tıopJıı:ım eğ~isıinin her ndktası iQin 
genelleştiriJiirse, 

M;'= ±uv V 1-r2 • U (PJ • v im (i=O, n) 

olarak, parıabolun denklemi elde edilmiş olur. 

SONUÇ: 

Senideki bült'Un anormall1ikl•erl araştırmak Için, 
rezldüler toplam eğrisi çizil'ir ve ayrıca, şeffaf bir 
kağıt üzerinde de, aynı ölçekle, elde edilen parıa'bol 

oizilir. Daha sonra, tepesi rezldüler kırı~lı çiz·gisi 
üzerıinde kalmıak koşuluyla ve aksı (Oi) ye paralel 
şekilde, parabol han~kelt ettirilıir. Buna göre, para· 
boltın Çi·zdiği z.arf dışında kalan bütün 'nok'talar, te· 
pesini oluşturduğu nd~ta ile tarifleınmiş, güvenlik 
sınırını geçen (P ~om için) bir sapmayı haiz ol· 
muş olur . 
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REZERVUARLARDA ALG KONTROLU 

Yazan Charles B. MUCHMORE 
Çeviren : Güner AÖACIK• 

ÖZ ET 

Bu yazıda rezervuarlarda bakır sülfat ve diğer alg kontrol metodları 1wkkında 
bilgi verilmektedir. 

Bu yazıda verilen inceleme, bazı rezervuarlarda alg gelişmesini azaltmak 
için bakır sülfatla sürekli kontrol gerekli görüldüğünden başlatılmıştır. Bazı 
yerlerdeki su kalite standardına göre bakır (Cu) 0,02 mg/1 dir. Bu da bakır sül
fatın sürekli kullanılmasını engellemektedir. · 

Geniş bir literatür araştırması yapılarak bilgi toplanmış, su kaynaklarının 
kullanım proğramı, bilgisayar araştırma proğramı hazırlanmıştır. Alg kontro
lünde en son gelişmelerin açıklanması için her bölgenin su işlerini yürüten 
sorumlu dairelerine anketler gönderilmiştir. SO anketten 40'ma ·(% 80) cevap alın
mıştır. Bundan başka alg gelişmesini kontrol için araştırmalar yapan kuruluşlarla 
da bağlantı kurulmuştur. 

Alg Özellikleri ve Etkileri : 

Alg irrS'an yaşamının sürekliliği.nde çok önem
l ıidir. Fotosenitez sırıasında atmos'lle rden C02 alara'k 
onu dkısije!n ve o~ganik maddeye dönüştürür. Bal ık 

ve diğer suda yaşıyan orgarıizmaların besin zincir
Ieninde önemli bir blağlantıdır . Ancak alg gelişmesi 
çdk fazla olduğunda da p~oblemler olur. Alg sayısı 

litrede yarım milyondan fazla olduğunda alg yığın
ları oluşur . Bu fazla alg suda tad ve koku problem
leri yaratır. 

Alg geli17meslni kontrolde karşılaşılan karışık
lııkiarın iizerinde çalışılarffi<, bunlar açıklanmaya ça
lışılmışıtır. Mavi yeşil alglerin çoğu zararlıdır . Prob
lem yaraıtan başlıca ikil özellikleri vardır; 1. Ser-

·best azıotu bünyelerine alıp, bağlı azot kaynakla
rından bağımsız olarak büyümelerlin sağlarlar, :? . 
Plaı114ttonik ma\4- yeş'il alg hücr-elerinin içfnde hava 
hoşlukları varoır, bunlar tabaksiaşmış rezervuarda 
besl·eyidi konsantrasyonu daha fazla olahilecek daha 
aşağı der'i·nlilklere veya büyümeye elverişl-i ışığın 

daha çdk olduğu yüzeye yakın yerlere hareketi sağ
larlar. Bundan başka algden atılan hücresel poli
peptidl'er oakır lyonlarıyla ve diğer alg öldürücülerle 
toks~k olmayan kompleksler oluşturur . 

(') Kimya Yük. ıMüh . DSI Araştırma ve Geliş. Dai. Bşk . lı ğ ı . 
Bu makale Journal American Water Works Assoclatlon. 
Mayıa 1978 sayısından çevrilmiştir . 

Alg Kontrolunda Metodlar : 

Besleyici kontrolü : Rezervuarlarda alg kont
rolunun en doğrudan, kolay çözüm yolu, rez-ervuara 
krfti'k besleyici gi rmeiSlini kontrol eıtıme'ktedir. Fosfor 
giibi besleyici konsantrasyontarının atık ve su ka· 
lite stand'arolarıodlılki limitlere lndirilerek rezervu
arlarda alg gelişmesi problemi çözoümlenebilir. 

Toprak erozyon konti'Olu ve tarımda p~atiğ·in 

arttırılması' efa gereklidir. Bazı göllerde kar'bon1u 
malzemeler, inorganrk besleyicilerden daha fazla 
algleşmey'e neden olur. Tarımsal ve evsel drenaj
ların başlıca besleyici olduğu yerlerde arazi proje. 
lendirilmesi gerelklidir. G'öl çevresindeki besleyici 
kayn~ların ve atılk sulıar:ın uygunsa yönleri değiş
firilmeJıidir. S'U altındaki yabani, zararlı otların bi
Çilmesiyle de algleşmede azalma olabilir. 

Suyun alg gelişme potansiyelini (AGPJ değer

lendi~meık için laboraıtwar metodları gelişıtıirilmiş· 

tır. AGP ( ,AJıg geJıişme potansiyeli) dlene·yimlen su 
numunesinlin algleşme potansiyelinin değerJ·endiril
meslode ve oosleyiol azaltma programlarının uygu
lanm·asında yararlanılır. Fosfor ve barren azot ge
nellikle alg -gelişmesini _limitleyen besleyiciler ola-
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Mk düşünülmesi·nıe k<arşm, eser elementler bir öl
çüde kontrol edicldlr, AGP derıeyli için geçerli bir 
ön ~rgıya lla~mada yararlıdır. Örnak alma yerı 
için çok dikkatli seçim yapılmalı, özellikle tabaka· 
!aşmış göllerde daha çok . dikkat edilmelidir. 

• Biıyolojvk Kom~ol : Alg konıtrolunda biyoloj11k 
kontrol sistemi çevreye daha az zarar vermesi ne
deniyle kimyasal konıtroldan daha uygundur. Mavi
Yeşil alg Ilirusünün izole ·edilerek alg korııtrolunda 

kuil'anılablileoeği göSterilmiştir. Pr.atıi'k uygulama için 
vi•rüsler:in ~raoarak bir kollekS'iyonun yapılm'ası 
önerilmiştir. Virüslerin ve bitki öldürücü mantar
ların yosun k!orrtrolunda etkilı i oldukları açıklanmış

tır. 

'BiS'h'op, plaıllctonların alg yoğunluğunu ne de
rece kon'trol ettiği_ ni araştırmıştır. Planktonlardan 
y'alnız rdt'iferlerin (lağzıındalki kirpiklerle su çeken 
miÖ<roslropık su hayvancığı) foto- sentezi önıemli 
derecede e1fkiledi'klerini göstermiştir. Uitrede 1000 
trayvanın fotoserrtez hızını % 22 azalttığını gözle
m'lştir. 

'R'ezervuarda alg yiyen balı'klarJıa biyoloj•i'k kont
rolun yapılması ilk bakışta düşünülebilir. Balı'kiarın 
alg ve su bitkilerini· kullanmasıyla ilgili raporlar 
olmasına karşın, bu dökümanlar genel bir kontrol 
ttekn'iği verrneğe yeterli değildir. Başarılı çalışma
lar alglerden çdk, koklü su biltkilerin•i.n kontrolü 
iç'in yiapılmış'tır. Vierilen bilgilerde çin sazan balığı

nın (Ctenopharyngodon ideila Val.) algden çok, 
koklü su bi&ilerini sevdiği belirtilmekttedir. Dipıteki 
l>alıl< haı;e'k!etleri ile suyun bulanılklılığmın artması 
alg amlması•na başlıca nedendir. Gümüş sazan 
balığı (Hy:popht<halnuchfhys molitrix Val.) bitkisel 
plarlk'tonl•arla beslenir ve alg kontrolunda kullanıla
bilir. Aynı büyukiUkte Iki gölden birine gümüş 
sazan balığı yavruları konursa, bu gölde alg ge
lişmesi diğerinden daha fazladır. Bunun nedeni 
gümüş sazanın algle beslenen plankıtonları y'emesi 
veya daha büyuk, yaşlı alg hücrelerin'i yiyerek 
genç, yen'i alglerin gelişmesini hızlandırması ola
bii'ir. 

Su alma yeri : Su alma yeri çekilen suyun 
kalites'ini e'tkiNyebilir. Özellikle tabakala.şmış rezer
vuarlarda bu daha belirgindıir. Alg·i az suda hidrojen 
sülfür, demir ve man'gan olabilir, buda arıtma mas
rafını arttırır. 

,ıilia'kalaşmayı önleme : Dağa soğuk suyu 
hava ren]eksiyonu ile yüzeye getirmek alg geliş
mesini yavaşJ•atır. Anoa'k bu metodla suyun fizik
sel ve kimyasal özellikleri de etkilenir. Yapılan 
çalışmalarda mekan'lk veya difüze hava pompası 
kullanılaralk efa alg gelişmesi azaltılmıştır. 

Işik azaltılması : lşrk yoğunluğunun azaltıl

ması alg gelişmesini azaltır. Su bekletme tankla-
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noda ışıQm namarnının ıızıalıtılması alg gelişmesini 

azaltabilir. 

Ses : Ses tlt~imlerı ile mavı- yeşil alg kont
rolu üzerinde çalışma yapılmıştır. Şok şeklinde 

ses dalgası alg hücrelerini bozar. Bu metot ucuz 
olmasııla karşın etl~ili bir konıtrıol anoak bir kaç 
gün devam eder ve algleri bozmak için gerekli 
şiddettıe ses balıkları da öldürür. 

Çeşitli Alg Gelişmesini Önleyici Maddeler : 

Bakır sülfattan başka maddeler de rezervuar
larda kullanılabilir-. Bu maddelerde l>irtakım özellik
ler bulunmalıdır; etken olmalı, ucuz olmalı, 'insan 
lle .. su daki o~garı'izmalara karşı zehiri i olmamalı, 
biyolojik parçal'anmayla meydana gelen ara ve son 
ürünler su ortamına ıoormal uyacak bileşikler ol
malıdır. Böyle l>ir madde geliştirildiği ve yeteri ka
dar ~aydalı olduğu gösterildiği Z'aman, bakır sül· 
fatın yerini alabilir. Bugün için böyle bir madde 
bulunmamıştır. Anerak tarımsal amaçla kullanılacak 

sulara uygularıab'ilecek maddeler vardır, bunlar 
parçalanınca Insanlara zara~lı maddeler meydana 
gel~r. De~terjan11arda'ki (NTA) nitrilotrı·asetik asit 
gibi. Bu madde yerine bugün fosFatlar kullanılmak· 
tadır. 

Birçok kimyasal madde (74 tane) alg kontrolü 
için denenmiştir. Ancak 9 tanesi CuS04 tan daha 
et'kill 'bulunmuş'tur. Bunlardan b'ıri di N, N· dime
tilcocamin tuzudur. Ancak bu madde kullanıldıktan 

7 gün sonra su kullanılabilir. Bundan başka 300 
organiık maddenin mavi· yeşıil alglere. karşı zehir· 
liliği . üzerinde bir çalışma yapılmıştır. 

PO'I!asyum permanganat : Özellikle organik 
maddesi yüıksek sularda potasyum permanganatla 
alg kontrolunda Iyi sonuçlar alınmıştır. Potasyum 
permanganaıt parçal'andılk!ran sonra geride biyoloji'k 
olarak etken olmıyan bir kalıntı bırakır. Algler'in 
birçok çeşidi permanganat konsantrasyounu 8 mg/1 
ise kon'trol edilebilir_ Bazı balık türleri için ortala
ma zehirl'ilik eştiğl yakl'aşı'k 4,2 ve 3,8 mg/1 dir. 
Açık sularda alg kontrolu için KMn04 kullanılmasın

da praıtik bilgiler sağlama'k için daha fiazla uygula
malı çalışmalar gereJklidir. Rutin olarak kullanılma

ması pahalı oluşu nedeniyle.dir. Klor ve kireç te 
alg kontrolu için kullanılabilir. 

Bakır Sülfat : 

ı Birço'k araştırmacılar alg kontrolunda bal<ı'r 

sülfalt kullanma veya diğer maddeler üzerinde araş
tırma yapmışlardır. Bununla beraber bakır sülfa't, 
ekonomik, etkili ve göl ekolojisılnl boı:mlaması ne
deniyle en uygun · bulunmuştur. 

A:merika Birleşik Devletlerfinde bakır sülfat 
ilk 1004'te kullanılmış ve 1968'e kadar ondan dah'a 



ıy~ madde bulunamamı$tır. 1970'de Graıtleau, bir 
yayınında ·bakı'r sulfatın yeri·n'i alacak ekonomik ve 
etkili madde olmadığını beJıirıtmi·ştir. 

Algler oluşmadan bakır sül~at kullanılması 

önemli bir l«>nudur, aksi halde Oksijen tıükenmesi 

sonucu balıklar ölebilir. Literatürde bakır sülfat kul
lanılarak alg korııtrolu için birçok refe~anslar bulu
rialb'il'ir. 

Uygıulama meıtodları : Bak ır sülfat uygulaması 
en ıaz senelde bi-r kıez yapıl·dığı gfbi·, ayda bir, mev
simsel, veya devamlı besleme ş~kllinde de yapıla

bilir. Uygulama için birçok metıodlar vardır . En çok 
kullanılan bez torbalar içine Cu S04 • 5 H20 kris
talleri lkioy;up, bu torbaları b'ir botun arkıasında suda 
dolaşıtırmalktır. Daha iyi dağılımı şağlamak için 
bı:fkır tuzunun ·çözeltisini yapamk gereklidir. 
Uçak veya helıikopter.[e toz bakır sülfat yayılabillr. 
Kristal şeiklinde veya çözellti şelk~inde ·ba!kır sülfat 
kullanılarak çdk derin .olmıyan göllerde çalışmal·ar 

yapılmış ve krist1al kullanıldığında , kristıallerin çö
zülmeden üst tabakalardan dibe gitıtiğ.i ve alg kont
rolunda etkıili olmadığı sonucuna varılmıştır . Bir 
baŞI<!a çalı·şmacfa bakır sülfatın t'ane büyilklüğünün 

uygun seçilenelk isıtenilen derinl'iğe dağılımının sağ

lanabileceği .h'a'klkında Ibilgiler verilmişTir. 

Yüksek qlık!alini't'eli ve aslkı maddesi çO'k olan 
göllerde aıtkiJi !)ir kontrol, çözülmüş bakır sülfatı 

spriey şeikl'inde uygul·ayaralk elde edilm iştli r . 

Dosaj tayini : Alg kon!trolü için dosaj tayininde 
birçdk faldtörlerin etki'si vardır . 

1. Tad ve kdku problemleri 

2. sı·ca'kJılk, çeşitil i alg tıipine göre kr'iti'k sıcak
llklar 5, 10, 15, 18 ve 2'5°C dir. 

3. Miıkros!kopik inceleme 
4. Her rezervuar 'için esikıl kayıtJ.ar . (eski 

kıonitroil'erdeki elde edilen sonuç ve göz
lemler) 

5. Alg gei'Jşme optan~siyeli (AG.P) deneyi 

B~ır sülfaltla alg 'kıontrolünde faıydalı rehber 
olacak i'ki yayın •Aigae Control with. Oopper Sul
fate• by W. D. Monlie •ve The Use of Copper Sul
fate in Control of Microorganisms• by Frank E. 
Hale. dir. 

~ir rezervuar iç<in bakır sülfat dozajının doğru 
bulurıması çdk önemli bir iial~örcfür . Başl•angıç do
zajı alg kontrolüne yıetişmediğinde, da'ha ~azla ba
kır sülfat gerelkir. Çok fazla CuS04 katılırsa, bu ge
reksiz madde sarfın'a ve lbalı'klann ölümüne neden 
olur. Gereikil balkır sülrat miktarı alg t ip'ine, sudakl 
organi'k maddeye, suyun sertliğine. C02 miktarına. 
suyun sıcaklığına, balık cinsine, ve uygulanacak 
suyun mikltıarına bağlıdır. 
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Yapılan bazı ı.rygıılamalarda 0.4 mg/1 OuS04 

kons'arltrasyonu alg gel'işmesini ônlemiş<tir. 0,5 
mg/1 CuS04 yosunlların çoğunu Ö'ldürür, 1'0 mg/ 1 
OuS04 , 4 gün uygulandığın'da alglerin tiJmü kaybo
lur. 0,2-0.4 mg/ 1 Ct1S04 la alg gıelişmeSii kanıtrol 

edilebilir. Bir başka yazıdıa te'knik CuS04 • 5 H20 
dozajı 1 mg/ 1 ve bazen 2 mg/ 1 verilmiştir. Balkır 

sülfiat dozaj ı ~ulunu~ken allkalinill'e de cfilkikate alın

malıdır. Met il oranj alkalin itesi 4ı0 m.g/1 veya daha 
~azla olan sulara 1 m'g/ 1 CuS04 . H20 yeıterlidir. 

AlkaJiinite daha küçüikse 0,3 mg/1 Cu'S04 dozajı kul
lanıl a'bilir. Bu konsantrıasyon !:ıalıkJiara zararlı de
ğildir. Bakır sülfat dozajı al'kal1initenin her 10 mg/1 sı 
(CaCo3 olarak) için % 5, organik maddenin her 
10 mg/ 1 si için de % 2 arttırılmalıdır. 

ıeakır sülf.aıttı:aki bakır iyomınun çözünmeyen 
bakır çökeleğ' l vermesine engel olup dayanıklı şe

kilde tutmalk için bakır sülfatl'a blirlfkte başlkla mad
delerele 'kullanılır. Bu .teknik, çö!kelmenin çok ça· 
buk olduğu serrt:, yüksek pH'lı sularda çok faydalı

dı . Suda çözünen ethyleneamine ve polyfluproal
kerre reçıir~eleri bu bileşiklerdendir . Diğer bir bir
leşik ha'kır kloramin, bakır sülfatın, klor ve amon
ya1<1a verdiği b1irleşi'ktir. 

Bakır Sülfatın Çevreye Etkileri 

Alg kıonltrolü için uygulandığında bakır sülfat 
· konsan~rasyonu insanlarda problem yaratacak zehir
lilik düzeyinde değildir. ic;ıme sularında bakır mak
sıi mum 1,0 mg/1 olmalıdır (E.P.A standardiarına 

göre). Bu düzeyde bakırlı suların içilmesi bazen, 
kalıtsal enzim noksanlığı olan hastalar için sakın

dalı olabilir. Li'l'eratürde çeş·i<tli balıklar iÇin bakır 

i'iımi'tlerl ço'k geniş ·vıerilmiŞitir; 01002 mg/ 1- 200 mg/ 1 

Suyun fitil<ısel ve kimyasal karakteristikleri ve 
balkır sülfatın suda kalma zamanı düşünülmesi ge
rekli çdk önemli· değişkenlerdir. Genellikle balıklar 
bakıra sert, alkali sula'rda, yumuşak, as'itl'i sulardan 
daha cfia'{amklıdırlar. Çünkü alkali ve sert sularda 
bakır, hldrdksit ve karbonat şelki'inde hemen çöker. 

Yapılan bllr ankette 40 cevaptan yalnız 4'ünde 
suda 2!ararlı et!ki yaptığı bel'irıtilmiştir. Arasıra gö
rülen balılk ölümlerinin nedeni bakır sülfat dozajı 
fiazlalığında alg ve köklü su bitkilerin'in ölmesi so
nucu oksijen düzeyindeki .çok aşırı düşmedir. Ge
len 5 cevapta alg problemierin'in olmadığı, 11 'inde 
rezervuarlarında r.Lrtin olarak CuS04 !<!ullanıldığı, 

24'ünde de alg gelişmes'ini önl·emelk için CuS04 'a 
gere'k ·duyulduğu bellrtıi'lmliştir. 

Zehiriil ik derleces'inin değişmesi : Yaklaşık 

aynı sıcalklı'k ve sertl!F!Qte iki nehi~de yapılan göz
lemlerde 0,25 mg/1 Cu korısan'trasyonunda nehrin ' 
bir'Inde balıklar ölmüş, diğerinde ·ise aynı türden 
balıklar 1,5 mg/1 Cu'ra kadar yaşamıştır. Diğer bir 
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çalışmada sazan balığının üstüne 20 mg/! CuSO~ 
ctoğ~udan boşal•tıldığında hiçbiririin ölmediğl gö
rülmüştür. Değişik sularda ve değiŞiilk tür balıklar 

iÇin öldürücü CuS04 konsantrasyonu 0,002 mg/1 
den 200 mg/'I'Y1e k!adar değiş i r. B'irçok araştırma

lardan etikili bi·r alg k!ontrolu . için gereldi CuS04 

konsantrasyonunun balı•klara zararlı olmadığı anla
şılmış•tır. Ancak bazı ufak balıklar ve bir çeşit ala
balık ölebillir. Yumuş-ak sularda CuS04 0,5-2,0 mg/i 
olduğunda zehirli olmasına karşın yü'ksek al'kalin'iıt!eli 

sulardia zehlirli değildir. Ayrıca h'erbisitlerin balık 

yumurtai•arı ve küçi.ik lbalı 'klara olan elfkileri ince
lenmiş1fır. Düşük kons'lln!rasyonlarda baıkır · tuzları 
çok uzun sür1e kaldığında balıkl·ara etikili olmakta
dır. Bazı alglerde de memel'ilere ve balıkiara zehirli 
et'kl yapar. 

IDip çamurlarda bakır : Uzun süre bakır sül
fatla alg k!onıt!~olu yapılmış suların dip çamurlarında 
zararlı olacak kadar bakır biri'kebilir. Suy:a konulan 
bakır sülfıı:rtın çok az • f:ılir kısmı bal tk ve bitlkilerce 
h'arcanır, geri kalan kısmı ya dip çamurunda "biri
ki·r veya nezel'lfuarda alman suyla birlikte gider. 
Y'apıtan bir çalışmada bakır sülfat uygui·anan bir 
re2!6l'VU"clrl11 dip çamurunda 9000 mg/i CVS04 bu
lunmuşltur. (Wisoonsin gölü .U.SA) Bir başka gölde 
(ıMon·ona · USA) yapılan çalışmada ise ba:kır sül
fatın taban çamurunda 2.4 m'ye kadar inebildiği 

tespit edilmiş'tir. 

Sonuç: 

Alg kontrolu için çeşitH metodlar araştırılmış

tır. Her nek!a:ctar çevre yönünden, k!uli'anma tekni-
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ğiriin ı.ıygunl·uğu yönünden bakır sülfaıttan daha Iyisi 
bulunıam:amışosa da bakır sülfatın da çevreye olum
suz etikileri olabileceği gözden uzak tutulmamak
tadır. 

Sudaıki organizma ve balıklar ıçın güvenilir bir 
bakır düzeyi seçerken, suyun fiziksel ve kimy<ı-sal 

karakter1is!tiiiJ<Ierine göre değişebil-ecek tokısik Jimit
ler düşünülmelidir. Bakır yumuşa'k sul'arda daha 
zehıirlidir. Sert sularıda, suya katılan bakır, -hldrok
sit ve kanbonat şeklinde çökerek, zehirl·i etkisi 
azalır . 

Rezervuarlarm ve bu rezervuarlada beslenen 
akarsuların dip çamurlarında bakır birvkıme hızı her 
rezervuara göre cteğiŞiir. Bu birikımiş bakırın zararlı 

et'ki'si lıiıteratürde verilen çalışm'alarda tam olarak 
bel-irtilmemiştir. Dlp çamurlarında devamlı bakır 
analizle~i yapılarak uzun sürede ne kadar ba'kır 
toplanacağı ve yapacağı zararlar hakkında fikir 
edinileibi Ilir. 

Skionomik yönden ve çevreye olan zararla-rını 

azaltmak için bir rezeıvuarda uygun bir tekn~kle alg 
k!ontrolu gereklidir. Bundan başık'a suya g:elen bes-

. leyioiy:i aı!al'l!mak için de ça'ba sarfedilmel•idir. Bakır 
sülfat uygultc:macak rezervÜard'a gelece'kteki karar· 
tar için yıfterli döküman bulunmalıdır, bunun için 
kullanılan metot v,e dozaj, başarı derecesi, kayıtlara 
geçir.ilmel·idir. Alg gel-işmesinin kontrolü için blyo
lojl'k metodlar bugün Iiçin bakır sülfatın yerini ala
cak düzeyde gelişmemiştir. Basınçlı hava kullana
rak rezervuarın tabakalaşmasının önlenmesi alg 
kontrol-ü için bazı rezervuarla~da e~klli olabilir. 



KARST iCiNDEKi BARAJ VERLERININ JEOFiZIK ETODO 

Yazan : Ousan ARAND~LOVIC 

Çeviren : Güngör GÖZPINAR• 

0 ZET 

Karstik bölgelerdeki hidroelektrik santrallarının yapımı karst arazilerinin özel 
bünyesi açısından haklı olarak hayli karmaşık bir iş olarak görülür. 

Saptanan baraj yerlerinde, karst kayasının hidrojeolojik ve jeoteknik karek
teristiklerini çok uygun terimlerle açıklamak ve bir görüş kazanmak son derece 
karmaşık ve sorumlu bir iştir, zira bu özellikler inşaatın ve hidroelektrik santralın 
fonksiyonunu bir bütün olarak etkiler. 

Jeofizik araştırma metodları, hem barajın planlamasında hemde fiilen inşası 
sırasında çok mühiın bir rol oynar ve genellikle doğruluğu kabul edilir. Elektrik 
ve sismik araştırma metodları, aşağıdaki gibi çok sayıda soruya cevap .verir: 

( a) Karslik temele .alan derinlik 
(b) Tektonik olarak kırılmış son derece karstik hale gelmiş zonların yeri 

(c) En çok ·gelişmiş karstlaşmamn genel yönleri 
(d) Kaya kütlesinin jeoteknik karekteristikleri 
(e) Islah edilen kayanın enjekslyondan sonraki jeoteknik karekteristikleri 

Bunlar ve benzeri problemler Yugoslavya'nın karst bölgesindeki birkaç baraj 
yerinde uygun jeofizik tekniklerin uygulanmasıyla çözülmüştür (Grancarevo, 
Sklope ve Mratinje barajları) 

1. GIRIŞ: 

Karst iÇinde su enerji santralı ve bilhassa ba
raj ln·şası, yapım işlemi kadar pl'anlanmasın'da özel 
yöntemleri gerkti~en sorumLu ve bir dizi hayli ka
rışık mühendislik çalışmalarını kapsar. 

Bu, şimdi~ kadar tatbiki olarak neden az sa
yıda benz~r projenin gerçekleştirfıldiğin1n nedenidir. 

Karsıt içinde ilk baraj yapma teşeibbüslerinin 
çok durumlarda standarta ulaşamadığı dil<kate de· 
ğer b.ir husustur. Bu nedenle karsrtık arazilerde 
Hidroelektrik projesine başlamak için şüpheler 

arlttı. Genelloilkle kars içlinde~i hidroele'ktri'k proje-_ 
Perinde geçirims'iz bir rezervuar vıe emniyetli bir 
baraj yapımı ya olanaksız ya çok ris1klidir. ispanya, 
Fransa, U.SA ve diğer bazı memleketlerde başa
rısız IJlrlkaç baraj ve reze~uarın yapımının büyük 
zarariara ve mail kayıplara- sebep olması bu olum
suz durumu yarattı. 

(") Jeofızık Y. Müh. DSI VI. Bölge Mildürlüğü. 

Yugoslavya'da geniş sahalar kaplayan karst 
arazile ni alkonomik balkımdan oldukça zayıftı; bu 
sahal•arın gel•işmesi memleikıetin akonomi'k planla
rının önemli bir so~urıu oi·arak d'üşünülmek zorun
daydı. Bu sebepten yoğun bir kast çalışması baş· 
!adı ve çdk sayıda çıeşitli uzmanı oyala:dı. Çok fazla 
!Carstıiflye olmuş Dınarik mıntıkasımian tamamlan
mış oi~kaç başarılı hidroelelirik projesin'In .(Trebis
njica, Spli1: v.s.), pratik olarak denenen emniyeti 
ve ekonom~!< Işlevi, t:ezleri· destekledi ve öyle'ki 
projeler hem mümkün hemde ekonomik olarak haklı 
çıktı. 

Esas olarak karst barajlarının pl·anlamasında 
ve yapımında karşılaşıl.an problemierin çoğu mü· 
hendıis'l tilk je·oloji'sl ve h'id~ojeolojik ş'artlar hakkında 

bilgi ed·inme ile Ilgilidir. Bu ilgi nedeniyle karst 
Içindeki prdbleml•er, ancak kayaçfarın litolojik bir
leşimller1i, teldtonlk yapıları, karstlaşma dereceleri, 
yeraltısuyunun hid~ojeoloji ve özgül hususiye'tieri, 
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büyük yeraltı boş'hJklarının da~ılımı ve arazinin 
morfulojlsi v.s.'le korele edilir ve doğal seyi·r so
nuçlarırıa göre yorumlaııırsa, mühend'isl!k hidrojeo
Iojisi b~imından anlaşılabnir ve ti!kir edinilebilir. 
Şayet bütün bunlar dikkat·e alınırsa uygun araştırma 
ç;alışmalarını planl'am'ak mümkün olur. Ayrıca bi· 
linmel•idir ki, karst çalışması hiç katı planlara izin 
verm•eyen ve her Öi'!'ei durum için özel yaklaşım 

lsıteyen hassas bir iş~ir . 

Blir ta~aftan karstik arazilerin son derece ka
rışık karak+teri diğer tarafitan çalışma ve mühen
drslik jeol'ojisl ve hldrojeoloj•ik araştı11maların ge
leneksel metodlarını sınırlı olanıManndan dol'ayı 

karS'tik sahalaf'daki çalışinalarda jeofiz'ilk metodlar, 
öllhasa baraj ve rezerıv.uar yerleri için mühim bir 
rol oynamaya başladı. 

Jeofizik araştı11ma metodlarının yeterliHği, elde 
edilen bilg'iler.in gerçe'k ·karekterti ve ucuz oluşu; 

jeofizlk araştırmanın, genel olarak karstın ve özel
likle baraj yerlerıinin jeote'knlk, hidrojeolojrk ve mü· 
l'iendrslr.k jeoloji çalışmalarının gerekli unsuru ol
masının nedenidir. 

2. Karst Içindeki Barajların Planlama· ve Ya
pımında Karşılaşılan Temel Jeolojik Prob
lemler:. 

Karst barajlarının planlama ve yapımında kar
şılaşılan Jeolojik problemler üç ana gurupta sınıf

landırılabilir : 

A. Mühendislik Jeolojisi 
B. Hidrojeoloji 
C. Jeot€iknlk 

En uygun geçerli çözümü bulmak için, jeofiZ'ik 
metodlar geniş ve yayg·ın ıJJiÇ'imde aşağıda gösreri· 
len problem dizilerine uygulanır. Aynı derecede 
önemli ve hayli· sorum'lu bir araştırma çalışması 

dalı'a az boyııtta, barajın inşası ve hatta işletmesi 
sırasında da yapılır. 

Kıarst rÇ'Inde karşılaşılan mühendi·sJi·k jeoloj·isi 
probleml·erinin çoğu geneli'i'kle jeofizik metodlarla 
çözülmüştür : 

(a) Nehir vadisindeki ~e seddelerdeki detri
tik malzemenin ve alluvumun karakteri ve kalınlığı, 

(b) lArazi kaymalarına havı veya kopmaya ha
zır kayaçiarın duraysız ısırnlarının saptanması ve 
bellrlenımesi, 

(c) Yeraltı mağaraları ve boşluklarını gözleıne, 

(d) Te'ktonlk bakımdan zarar görmüş ve aşırı 

karstlaşmış zonlaorın bulunması ve belirlenmesi, 

(e) Çok aşırı karstlaşmanın belli başlı yön
lerinin tayini, 
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(f) Arazinin slsmlsltesı, . 

(gl ı Baraj yerine mümkün mertebe yakın uy
gun yapı .gereçlerinin (çakıl, kum, kil) bulunması. 

Kıat1stik sahalardaki baraj yerlerinde aşağıdaki 

hidrojeolojiik problemlerle karşılaşılır ve joofizlk 
ara~ı~mayla çözülür : 

(a) Kars'tlaşmış temel-in tayin, 

(b) Yeraltısuyu akımlarının varlığının veya 
potansiyelinin tayini, 

(c) Yeraltısuyu akımlarının hız ve yörnjn(ln ta. 
yi ni, 

(d)· Kıarstlk kayacın porozite ve pe~meabllite

sinin bulurınıası. 

Joofizik metodların baraj yederindeki jeotekni'k 
araştırmalarda oynadığı rol şunlardan it>arettir: 

(a) Elastizite modülü (E) ile (D) deformasyruı 
modülünün tesbiti, 

(ıb)' Enjekslyondan sonra, gelişti~ilen kaya
cın elastisite modülünün değişimfnin tayini. 

3. Karst Içindeki Baraj Yerlerindeki Jeolojik 
Problemlere Cevap Verecek Çeşitli Jeofizik 
Metot Olanakları : 

Yukarda bahsedilen jeolopi·k problemleri çöz
mek üzere sik sık kullanılan ve en milhim tatbiki 
jeofizik metodları-nın çoğu elektril<i ve sismik me
todlardır, yani : 

(a) Elelctriksel sondalama metodfarı 

('b) 

(c) 

Elelctriksel haritalama metodları 

Mise a la Masse metodu 

(d) eısmrk kırılma metodu ve 

(e) Ultrasonlk impuls metodu 

Elektriksel metodlar hemen hemen yalnız mü
hendislik jeolojisi ve hidrıojeolojl alanlarında tat· 
b'ik edilir, 2!ira sismik kırılma mat:odu ve ultrasonik 
impuls merodu başlıca jeoteknrk araştırmalarda 

kul'lanılır. 

Eleiktriiksel araş.tı~ma metodlarının karsta tatbik 
edileil)ilirllğl, karst kayaçlarının elektriksel para· 
metnelerir/in tayini esasına dayanır ve mühendis
~ik jeolojisi ve hldrojeolojrk problemlere açıklık 

get:lren uygun yorumu sağlayarak gerçek çözüm· 
lere götürür. 

Elektriksel parametrelerden çoğunlukla rezis
tivite en sık tayin edilenidir. Z'ira bu parametre, 
karst masitindeki muhendislrk jeolojisi ve hidrojeo
Iojik karel<it'eristikleri belirlemek iç1n son derece 
uygundur. 



Fayda1arından dolayı elektriksel sorıdalama ve 
cleiCtriksel hariltalama metodları bu rur işlerde yay
gın olarak kullanılır. 

Genel bıir kanı olarak karsıt kayaçlarının elekt
riksel reziştiviıt~si 1:7ir kaç faktöre bağlı olarak de
ği·şir. Bunların en önemlileri porozifu, tek'ton'fk kı

rılma ve ıkarslf:laşımadır. Karsıt çat'l 'aldarını dolduran 
su, kil ve havanın tabitaı cia örel bir etkiye sahiptir. 
Aşırı karstlaşmış kayacın su veya 'kıille dolu çat
!'a'kları daha düşük rezoisıtivitel·idir v;s. 

K:ariSt kayaçlarının jeotekniık özell'1klerine a'it 
çalışmal'arında tatlıi'k edilebilen sismtk kırılma ve 
ultrasonik ıtmpuls metodlar, elastil< dalga hızların

dan elasıtls'ite ve defo~masyon mod'ülünün bulun
masın·a yarar. 

Basit olarak kompals't ve az kaSitlaşmış kayaç
larda hızın yuksek olacağı buna bağlı ol'arak elas
tlslt·e ve efeformasyon modülü değerlerinin de yük
sekliği söylerıeb'ilir. Diğer taraftan karsıtlaşmış ve 
tektonik olarak zarar görmüş kayaçiarda bu hızlar 

epeyce daha düşük olacı=fkltır. Hız düşme yüzdesi; 
bi.iyük'lıüğün, porozi'l:enin dağılımının ('karstlaşma, 

tektoni1k kırılma) ve çatialkları dolduran malzeme
Ilin (kil, su, hava, enjeksliyon kütlesi) bir fon'kisi
yonudur. 

4. Jeoflzik Araştırmaların Yöntembilimi : 

Karstrk baraj yerlerindeki muhendis1ik jeolojisi, 
hld~ojeolo}Lk ve jeolf:ektonik prdblemlıerin özel ka
rakteri, kendile~ine tatlbi.k edilen jeofiz1k araştır

maların yöntem'bilimine büyuk çapta etki eder. Bu 
nedenle çoğunlukla tat!bik edilen jeofiiik araştırma 
yöntemleri Için kesin çizgiler çizilmez ve güçtür. 
Ancak, pratıik amaçlar için jeofizik araştırmaların 

karekiteri ve bir optimum büyüklük kabul ve tav
siye edilmesi gere'ldidlr. 

4.1. Jeofiziksel Araştırma Yapılacak Sahanın 

Tayini: 

Hk ve çok önemli adım optimum saha büyük
lüğünün ve gerekli sondaj deli'kl•erinin sayısı ve 
düzenıinin ta;yi ınldir. Asıl bal'aj yeri Vie elvarı elekt
riksel metodlarla araŞlf:ırılmalıdır. Baraj yeri orta
sında olma'k üzere genellikle 1 km2 kare biçiminde 
yer kapla'ylan arazide elektrik sondalama ve harita
lama met!odlarıyla detaylı biçimde çalışılmalıdır. 

Asıl baraj yeri ve en yakın sahası sismik araş
tırıma l'le incelenmelidir (satıhta, galenilerde, de
likler arasında, v .s.) 

4.2. Elektriksel Haritalama Metodu : 

Çabukluğu ve bilgi verici olduğu için bu metot 
Jeofi.ılik araşıtırma programında b'irinci olarak kul-
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)'anı lmalıdır. 50 • 100 m. arıalı ıki ı bir cfizl paralel p~ 
filler boyı.ınca elektriksel haritalama yapılmalıdır,
ölçme noktaları arasındaki mesafe 10- 20 m. oluyor. 
Profiller genell lkle nehir vadisine paralel is't:ika
me'ttte doğuıya yöneltilir, g.erçi vadiye dik p~ofiller 

boyunca çalışımayı gerekttirıen dururn~ar olabHir. 
Çoğunlukla elektriksel haritalama ~ki farklı elektrod 
dizilimi ile yapılır. (araşıtınma deriınligi d ve 5 d 
oluyor) . 

Genelliklle Sohlı.tmherger elekitnod dizil'i1ml kul
lanılır, fakat bir elektrodu sonsuzoda otan kombinıe 

sistem de kuiJoanılabilir. Elektriksel haritalama e~ 
rilerr çoğunlukla teiCtonik olarak zarar gönmü~ ve 
çok aşırı karS'tlaşmış zonl•arın varlığından ötürO 
izafi olarak düşük rezistiViite değerli kısımların 
Korelasyonunu ve tanınmasını mü'mkün kılan kore
lasyon emtoduyla yoruml:anır. Eğer ölçüter farlklı 
derinliklerden alınırsa böyle ronların derlnli•klerl 
bel'irlenir. 

Doğrudan doğruya ölçülen veya değişt'lrJimqş 
bilgilere göre Çlrzilen görünür eşrezisıtivite hatları 

harit!ası farklı deninllktıelkl az veya çdk şiddetli 
karsttiaşmış kayaç birimlerinin genel dağılımı hak
kında fikir verir. Bu haritalar mühendisl·i:k }eolojis'l 
ve hidrojeolojik haritalar için büyük yardımdır ve 
daha gelişmiş jeofizik ve diğer araştırma Işleri 

için güvenilr bri yol gösterici olarak hizmet eder. 

4.3. Elektriksel Sondalama Metodu : 

Elektriksel sondal'ama, elelktrilksel harital•ama pro
fille~i boyunca 100 m. mesaiie~i istasyon aralığı ile 
yapılır. En ço'k Schlumberger tekniği kullanılır. 
Nehir vadisl seviyesinin epeyce altında emniyetll 
ölçüler için maksimum elekitrod aralığı (AB max) 
tartbik edilmelidir 

Elektrilksel sondalama bilgHeri·n~n yorum yön
temi, farklı jeolojik ortaml'arın tanınmasım ve araş

tırılan profiller boyunca jeolojik en kesitierin ya
pımını kapsar. Bunu, ortamın karstla hidrojeoiojik 
ilgisi açısından jeolojik tanımlaması izler. Karstik 
temeltin fevkalade örı.emli oluşu nedeniyle mümkün 
olduğu ~adar güvenilir biçıimde belirlemek Için 
özel dikkat gö&t!erilm:el'i·dir. 

Çok aşırı karsıtlaşma yönlerirtl tayin etmek 
için, devresel elektriksel sondalama diye adlandırı
lan yöntemler, bir kaç ndktada tat!brk edilir. Bu 
çeşit sondalama kullanmak, >1aygı·n bir saha üzerin
de daha düşük görünÜr rezistivit!e değerleri kayde· 
dilen zonlarda çok vantajlıdır. 

4.4. Sismik Kırılma : 

Bu metot, başlıca, planlanan baraj ekseninde 
tatb'il< edilir. Kayaç kütles·ı, baraj ve fonksiyonunun 
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etkisinin hissolunacağı beklenilen seviyelere kadar 
yoklanır. Çapraz deli·k sismik atışı yardımıyla, ba
raj yeri akseni boyunca araştırma yapılır. 50-100 m. 
aralıklı 5-7 sondaj deliği genelllkl·e yeterli olur. 
llavatıen sondal del•flkleri ve galerilerile, galeri'lerle 
arazinin arasında v.s. araştırma yapılır. 

Hidrolilk hareket dü:z;eni ve benzeri aletlerle 
yapılan statik deneyler süresince deform'asyon ve 
elastisite modülü ve beyurıa hızlar arasında mu
kayese için en gerçeğe yakın temel imkanı emn1-
yete alınm~k ÜZ!ere, kayaçlar aynı noktalarda ultra
son1k lmpuls metodu yardımıyla araştırılır. 

Temel kazısı üzerindeki çalışma ve baraj ye
rine has konsolidasyon sırasında; araştırma, temel 
kazısı boyunca 2.0 .- 40 m. aralıklarla açılmış 20-30 
m. derinlik+taki sondaj delikleri arası'ndaiki çapraz 
delik atışı yardimıyla kaya kütlesini•n jeoteknik va
sıflarını geliştiren konsolidasyon iş i nin uzanımını 
tayin etmek gay:'esiyle yapılır. 

~ukarıda özetlenen jeofizi'k araştırmanın meto
dolojisi, sadece gerekl'i ve temel re'hberlik verir. 
Ancak karsıt baraj yerlerinde karşı'laşılan jeolojik 
problemierin özel · karekteri ve gözeçarpan başkan
lığı, genelllkle ilave ve özel jeofizik yöntemleri ge
rektirir ki, bu Her hususi durumda ayrıca kararlaş
tırılma lıdır. 

S. Karst Içindeki Baraj Yerlerindeki Jeofizik 
Araştırmaya Karekteristik Örnekler : · 

Yugoslavya 'da Dinarik karstında inşa edilmiş 
veya planlanmış barajlarda gefl'iş jeofiiik araştı r
malar yapılmıştır ve halen de yapılmaktadır. Bu 
araştırmalar çok avarrtajl'ar sağladı, öyleki son gün
lerde hiç kimse büyük veya küçük oranda jeofizik 
araştırmasız bir karst barajı inşa etmeyi düşüne
miyor bile. Aşağıda örnek olarak sadece barı pro
jeler bsaca tartışılmıştır . 

S.1. Grancarevo Baraj Yeri : 

Trebisnjica kanyonunda 1'24 m. yüksekliğinde 
bir beton kemer baraj olup, - bu sahada sadece 
planlama safhasında değil, inşa sırasında da geniş 
ve farklı jeofizik araştırmalar yapıldı. 

5.1.1. Elektriksel Araştırma: 

K!arsti'k temeli·n topoğrafik eğrilerine bağlı ola
rak baraj alanında geniş bir s·aha üzerinde el~ktrik
sel sondalama ve haritalama yapılmıştır ve görünür 
rezis<tivite kontur hatla rı haritası çiiilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar bir takım mühendislik hidrojeolo
jisi problemlerine yol gösterdi ve onların büyük 
çapta çözümünü ve uygun yaklaşımını sağladı . Bun
lardan en karakteristik olanları aşağıda verilmiştir : 

82 

(l)l<arstik remele olan derinlik, nclılrden do
ğuya doğru ve kuzeyden· günleye doğru ~lır. Gü
neydeki karsıtlaşma temeline olan, bu nlsberen kü
çük d'erinl'lkler karstlaşmaya karşı kireçtaşına na
zaran daha dayanıklı ol•an dolomitlerin varlığından 
dolayıdır. 

(ll) ıKarstlaşma temeli, nelhir yatağmın bile 
altındadır. 

(lll) Görünür eşrezisti;vite eğrilerini-n genel 
doğııulttısu çoğunlı.lkl'a nehir yatağına diktir. Daha 
yüksek rezistivite değerli zonlarla daha düşük gö
rünür rezistivi~e değerlerinin sık değişimi şiddetli 

tek+tonik kırılma ve kireç taşlarının karsiaşmasını 

gösteri,r. Zira nehir vad'isl Içinde düşük görünür 
rezistiviteli zonlarda bir kaç voklüzyen kaynak var
dır. aMntiken bundan kaynakların bu zonların lxr 
Şalımı olduğu sonucu çıkarılabilir. 
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Şekil : 1 - Grancarevo baraj yerının ekseni bo
yunca elektriksel sondolamanın so· 
n uçları. 
1) Elektriksel sondalama; 
2) Fazlaca karstlaşmış ortam; 
3) Karstlaşmarnış ortam; 
4) Karstlaşma temeli 
S) Enjeksiyon perdesinin profili. 

Şekil : 1'de görülen sol sahil elksenl· boyunoa 
yapılan el'eiktriksel sondalama sonuçları çoğunlukla 
enjeksiyon perdesi planına hakimdir. Aynı şekil, 
perdenin kesitini de gösterir. Bu şekilden, karst
laşma temeli ve perdenin hemen hemen ,eşit d~ 
riniilk'te olduğu görülür. 

5.1.2. Sismik Araştırma: 

Birkaç tekniği içine alır. Şekil : 2 baraj yeri 
eksen'i boyunca uygun olarak yerleştirilen 6 son
daj deliğin-den çapraz delik atışı yardımıyla yapılan 
araştırmanın sonucunu göstermektedir. Atış nokta
larını yerı ve gözlem noktaları ile boyuna elastik 
dalgalarda uygun doğrularla şekilde gösterilmiştir. 
Her doğru üzerinde hızlanır ve uygun dinamik 
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Şekil : 2 - Grancarevo baraj yerinde baraj ekseni 
boyunca yapılan sismik araştırma 

sonuçları. 
Şekil : 3 - Grancarevo baraj yerinde 6/1 sondaj 

deliğindeki ısismik araştırma sonuçları 

2 

1) Atış noktaları; 2) ·Jeofon yerleri; 

3) Son<{aj delikleri; 4) Hız 5) Di
namik elastisite modülü; 

(S. ıSitmak'tan .sonra) 
V= f (z) ortalama !hız m derinliğin fonksiyonu ola

rak değişimi VI =Aralık hızı (m/s) 
t=f (z) Boyuna elastik dalganın yol/zaman eğrileri 

Edyni=Elastisitenin dinamik aralık modülü t/cm2 

Edyn=f (z) Derinliğin fonkstyonu olarak dinamik 
elastlte değeri. · 

K1 = Kireçtaşı or~ elastik vasıflı kaya (modül 250 
t / cm2) 

K:z =Iyi el astik vasıflı kaya (250 • soo t/ cm2) 
K3 =Çok Iyi elastik vasıflı kaya (SOO. 750 t/cm2) 
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Şekil : 4 - Grancarevo baraj yerinde kaya masifinin •enjeksayondan ·sonraki islah dere
cesinin tayinini amaçlayan ısismik araştırmanın ayrıntıları. 
A) Araştırmanın diyağramsal taktimi; B) Sondal deliklerinin temel çu
kunındaki planı; C) Elde · edilen sonuçlar; 
a) Enjeksiyondan önceki hız; b) Sonraki hız •(km/ sn) c) Enjeksiyondan 
önceki dinamik elastizite modülü d) Sonraki (t/ cm2); e) Hız gelişme 
yüzdesi (V. Jovanoviç'den sonra). 
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Şekil : s - Sklope baraj yerindeki elektrik sonda· 
lama sonuçları (Z. Krule den sonra) 
1) YamaÇ molozu; 2) ı Dolgusuz çat· 
laklı karstik kireçtaşı: 3) Sulu ve 
kırmızı topraklı karstik kireçtaşı; 4) 
Kaııstik olmayan sıkı kireçtaşı. 

elastislıte modülleri yazılmıştır . incelenen profil 
boyunC'a hızların derinl i'kle aMtığı hemeA fa ı'kedlle· 
bil ir, yani kaya masffin4n elastrk özellikleri gelişti

rilmişıtir . 

Bo')luna elasıtlk dalganrn ve dlnamlk elastisite 
modülünün aralı'k hıziarım tayin e1!mek için mün
feri•t sondaj del lk l ıer i boyunca da sismik araştırma 
yapılmıştır. 6/ 1 sondaj deli ğinde yapılan araştııma

nın sonucu Şekil : 3'de gösıterilmiştir . Görüldüğü 

gibi aralı'k hızl a rı derinilkle artar ve hız, (WP) su 
permeabil itesine uygun olarak değ i şir. 

Temel çukurundakl ve baraj yerinin konsoli
dasyon işi esnasında, araştırma, temel kazısının 

~ksen , dıŞ kemer, ve iç kemeri boyunca tamamı 
78 olan çok sayıda sondaj de li ğ inde çapraz del ik 
atışı yardımi·yle yapıldı . Sismi'k araştı rma enjeks1-
yon öncesi ve sonrasını tal1kik amaçlıydı ve bun· 
dan •i·stifadeyle kaya masifinin elasti k özelli kler-i nin 

Şekil : 6 - Mratlnje baraj yeri; 4 No lu hidrolik 
düzeni trafındaki ultrasonik inceleme 
(N. Grujiç'den sonra) 
1) Hidrolik hareket düzeni çukuru; 
2) Hidrolik hareket düzeni; 3) Jeo· 
fon yerleri; 4) Scndaj deliği S) 
lmpuls tatbik noktaları 6) Kutupsal 
hız d~yagmmı. 

düııelip düzelmediği rayin edildi. Şekil : 4 Eniek
siyondan önce, en düşü'k hız kayıtlarının bulunduğu 

barajın sol sahil kesitini veriyor ki, enjeksiyondan 
sonra % 85 kadar artmıştı·r . (Jovanovic, 1966). 

Şekil : 7 - Mratinje baraj yerinde baraj ekseni boyunca yapılan sismik araştırma sonuçları. 
1) Sismik atış 've gözlem için sondaj delikleri 2) Galeri; 3) Hız; 



Şekil, atış ve gözlem şeması kadar sondaj 
deliği planını, uzunluğu, lniklinasyonu ve sondal 
detrklerin'in azimutunu dıa gösterir. 

5.2. Sklope Baraj Veri: 

!Oınaric karsrtında L!i'ka nehri vadisindeki bu 
baraj yerinde çok geniş çapta elektrik ve sismlik 
araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların sonuç
tarı , en uygun baraj tipinin ve konsolidasyon . 

. (Oturma) işlemlerinin mertebesini seçmek gibi çok 
sayıda muhendislik hidrolojisi problemleri için ye
tıerll bir görüş kazandırmak bcıkımından sonderece 
yardımcı oldu. Bu araştırmaların karekteristik bir 
ayrıntısı Şekil : S'de takdim edilmiştir. Bu şekil, 

elektrik sondalama sonuçlarını esas alarak çizilen, 
baraj ekseni boyunca tahmin edilen jeolojitk enke· 
aiti verir. 

5.3. Mratinje Baraj Veri: 

220 m. yuksekliğinde bir beton kemer baraj 
olan Mratinje, Piva nehri kanyonundadır. Barajın 

büyüklüğü ve tipi kadar, yer yer karstlaşmış ve 
tektonik olarak zarar görmüş Orta Tri•as kireçtaşı 

üzerinde yer alması keyfiyetinden dolayı, jeofizi'k 
araştıımalar bu sahada geniş tutulmuştur. · 

·Baraj yerindeki· kaya kütlesinin jeO'I!ekrıik özel
Ifklerini saptamak için sismik ve ultrasonik araş

tırma yöntemleri çok faziasiyle kullanı'lmıştır . Bu 
çalışmalann di~ate değer sonuçları : 

(1) 1Eiastizite modülünün tayini vte baraj ek
seni boyunca ortalama 150 m. derinlikteki kaya 
kütlesindeki zonların ayrırııtılı tanımı, 
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(Lf) [)efiormasyon modülunü tayin etmek Için 
liıdrol rk hareket düzeni civarında, aynı zamanda 
yapılan statik ve dinamik deneyiere açıklık kazan
dırma, 

Kararl'aştırflan araştırma yöntemine uyarak, 
kaya küıtles1 i 1 m. derinliğe kadar ult~asonik impuls 
metodu ile; 1'0 m. derinliğe kadar da sismik refrek· 
siyon (çapraz delik ve gal•eri artışı) metodu ile 
incelendi. 

Nolu hidrolilk hareket düzelli etrafında1<i· ultra
sonik araştırma Şekil : 6'dakii örnek yardımiyie 

takdim edilmiştir. Şekilde verilen V=486±0.98 km/s 
hızı, 30 ölçü değerinin aritmetik ortalamasıdır. Böyle 
ölçülerden (13 hidrolik hareket düzeninde yapıl

mıştır) ve (E) elastisi'te modülüne uygun ayrıntı

lardan ve s'tatik deneyle elde ediilen (D) deformas
yon modülünden D ve E için lineer geriimalerin 
eşitliikierini hesaplamak mümkündü ve bu durumda 
bir taraftan bu değerler arasında'ki ve d·iğer taraf· 
tan boyuna hız (V) için korelasyon grafik'lerinin 
yapılması mümkün oldu. 

Çapraz deli'k atışı, galeriler arası artış ve ga· 
leriler \lle sondaj delikleri arasındaki artış Şekil : 
7'de gösterilmişrtir. Ortalama hızların ortalama de
ğerleri sebebiyle elastik özellikleri ile verilen bir 

kaç zon tanımlandı. Eismik araştırmaya dayanarak 

seÇilen baraj yerinin kayaç kütlesinin elastik özel

likleri çok iyi idi. Öyle bir seçimkl, baraj yeri araş

tırmasıyla elele edilen diğer ayrıntılarda, en avan

tajlı plan ve konsolidasyon işlerine ve bizzat baraj 

yerine tiyadesiyle uyumluydu. 
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