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GAZiANTEP iÇME KULLANMA VE ENDÜSTRi 
SUYU TESiSLERiNiN iSALE VE ŞEBEKE HATLARlNDA 
KULLANILAN ÖNGERiLMELi BETON BORU ve iMALATI 

Yazan Mehmet TEKE (• ) 

ÖZET 

Gaziantep'in İçme Kullanma ve Endüstri Suyunu 2005 yılına kadar karşılayacak 
olan tesislerin terfi, isale ve şehiriçi şebekelerinde, DSİ Yüksel !nşaat A.Ş.'nce 
Gaziantep'te imal edilen öngerilmeli beton borular kullanmıŞtır. ! zmir ve Mersin'
de de bu borulaı· halen aynı amaçla kullanılmaktadı r. Bu yazıda öngerilmeli beton 
boru ların imalat safhaları ve esasları anlatılmıştır. 

GiRiŞ : 

Öngerilmeli boruyu üreten fabrika bir Avus
turya ş i rketi olan Rocla tarafından kurulmuştur. 

Dış etkenlerden cak az zarar gören. Korrezyon 
tehlikesi olmayan beton boru boş iken basınca 

çalışmaktadır. (700 kgf/cm2) . 

Aşağıda anlatılacağı gibi boruya enine ve 
boyuna tel gerdirme sırasında kazandırılan bu 
gerilme, borunun merkezine doğru yönelmiş olup, 
yine borunun icinden geçen, basınçlı sularla den
geleneceğinden , borunun içerisinde sürekli ba
sınçlı su bulunması hali borunun en ideal duru
mudur. 

iMALAT 

1) Çeki rdek betonunun hazırlanması : 

Öngerilmel i beton borunun çeki rdeğ ini 

(gövdesini) oluşturmak icin önce en ideal ag
rega karışımı bulunur. 

Yıkama ve eleme makinalarında 3 [ (0-4) mm, 
[4-10) mm, (10-15) mm] ana bölümü ayrılan 

agrega istiflenerek kurutulur. Setonun ideal ag 
rega karışımını bulmak (boşluk oranını minumu
ma indirmek) icin agrega elek analizine tabii 
tutulur. Deney 3 ana malzeme grubu icin ayrı 

ayrı yapıldıktan sonra. analizin neticesi koord i· 

(•) lnş. Müh . Dsil XX. Bölge Müdürlüğü 

notları elek çapına ve elekten geçen malzeme 
yüzdesine göre düzenlenmiş abakla karşılaştırı 

larak, agrega guruplarının standartların sınırları 

dahili nde olup, olmadığı kontrol edilir. 

Malzeme grupları karışıma genellikle şu oran
larda girer : (0-4) mm % 50, (4-10) mm % 20, 
(10-15) mm % 30, bu oraniara + % 5- % 8 
kadar tolerans tanınabilir. 

Aranılan granülomeiri bulunduktc nsonra ag
rega karışımlarından betoniyerln büyüklüğüne 

göre bir harman teşkil edilir. Tesbit edilen ag
rega harmanı ağırlığının % 20 si kadar çimento 
ile agrega karıştırıldıktan sonra, çimento ağırlı

ğı nın % 30 ilô % 35'i kadar su yavaş yavaş be
toniyere verilerek, hafif plastik kıvam elde edilin 
eeye kadar. belaniyer calıştırılır . Setonun su 
oranı [işleme özeliği de göz önünde tutularak) 
ne kadar düşürülürse dayanımı da o ölçüde yük
selir. Artık boru çekirdeğinin imôli icin beton ha
z ırdır . 

2) Boyuna tel germe : 

Beton hazır olduğu zaman, kalıp makinaya 
alınır . Yalnız daha önceden kalıpta bayuna tel
ler gerilmiş durumdadır. Beton boruya ilk ön ge
rilmeyi kazandıran bu boyuna tellerdir. işlem 
şöyle yapılır : Önce beton borunun çapına ve 
basıncına göre, Rocla tarafından tesbit edilen 
uzunlukta ve çapta teller yine sırf bu amac icin 
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aynı f irma tarafından imali yapılan makinalarda 
cak hassas bir şekilde kesilir ve ueları sonradan 
yapılacak gerdi rme işleminde gerdirme civatası

nın konik yuvasından çıkmasın diye düğmelenir. 

BOYUNA TEL GERME KUVVETLERi 

0 4 mm. 
0 5 mm. 
0 6 mm. 

1340 kgf 
2053 kgf 
2940 kgf 

Monta j ı tamamlanan çelik kalıplar temizlenip 
yağlandıktan sonra. tel gerdirme yerine getirilir. 

Hazırlanan telierin kalıbo takılmasından ön
ce. enine telsargı esnasında enine sargının uc 
kısmının kıskacianarak gerilimin verdirildiği Ank
raj gövdeleri (her uçta birer tane) kalıbo uygun 
pozisyonda tesbit edilir. Daha sonra boyuna tel 
ler kalıbo monte edilerek, civatalar takılır ve 

4 

Rocla tarafından tesbit edilmiş olan kuvvetiere 
göre gerdirme aparatı ile gerdirilir. Gerdirmeye, 
gerd irme civatasının arkasındaki bilezikler iyice 
sıkışınca son verilir. 

TABLO 

BORU iç 
DÜGMELENMEDEN 

BORU ÖNCE BOYUNA 
C API BOYU TEL UZUNLUGU 
(mm) (mm) (mm) 

0 800 5145 5104 
0 1000 5165 5124 
0 1200 5165 5124 
0 1400 5190 5151 
0 1600 5190 5151 
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Foto : 1 Boyuna telierin aparalla gerilişi ve soket çemberinin teller üzerine monte edilişi 

TABLO 

Kesitdeki 
Hesaplanan tel Kesit germe kuvveti 

çapı 0 mm mm2 kgf 

0 4 1 12.566 ı (1386.70 

ı 
1457.07) 

-

ı 0 5 19.63 1790.71 

0 6 28.27 2578.62 

0 7 38.48 3509.78 

Boyuna tel gerdirme işleminin bit iminden son 
ra, teldeki gerilmanin istenildiği gibi olup, olma
d ığını anlamak için 4-5 teldeki gerilim özel Vog 
aletiyle ölçülür. Gerilim düşükse tel bir miktar 
daha gerdirilir. 

Soket cemberi dişi ucun boyun kısmının 

başlangıcını oluşturur ve aynı çaplı telden yapı

l ır . Boyuna tel gerdirme işlemi bitince, bu tel 
boyu na telieri n üzerine dişi uç tarafından belir
lenen mesafede monte edili r. 

ı 
ı 

2 

Fiili kullanma katsayıları 

Gerilme Ra bak 
kgf/mm2 Japon teli Teli 

(0 4 mm) (0 5 mm) 

(110.35 0.774 
115.95) 1 

0.814 ı 
91 .22 1.29 1 

91 .21 1.86 1.44 

91 .21 2.53 1.96 

Bu işlemler sırasında teller yağlanmışsa te
mizlendikten sonra, kalıp , boru çekirdek imalatı

nın yapıldığı yere alınır. 

3) Çekirdek imali : 

Kalıp , imalatın belonun savrulması usulüne 
göre yapıldığı makinaya alınır . Yukarıda belirle
nen dozajda ve su ayarında beton besleyicilere 
az miktarda beton konorak erkek uc bileziğinin 

oluşmas ı sağ lanı r. Daha sonra besleyici dişi uc 
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TABLO 3 SOKET CEMBERi TABLOSU 

Boru Iç çapı Tel çapı Dişi 

(mm) (mm) çemberi 

4 
0 800 ---

5 

0 1000 
4 

---
5 

0 1200 
4 

---
5 

0 1400 
4 ---
5 

0 1600 
4 
--

5 

kısmına get irilerek burası tamamen doluncoyo ko
dar beton verilir, ve besleyici durdurulorak dişi 

uçdoki fazlalıklar savrultulur. Besleyici dişi ucun 
sovrulınosı bitince tekrar colıştırılır. Boru kol ı n lı · 

ğını bir geeişte verilmesi gerektiğinden besleyic i 
dişi ucton erkek uco doğru düzgün bir şekilde ha
reket ettirilerek, doldurma işlemi bitirili r. Sovrul 
ınayo fazlalıkların atılması ve borunun iç yapısının 
homogen bir görünüş kozanınası için su fışkırtı 

rarok) 5 ila 10 dakika devam ettirildikten sonra 
makina durdurulur. 

uçtan soket Tel uzunluğu 

mesafesi (mm) (mm) 

2948 
642 ---

3021 

3616 
699 ---

3689 

4265 
749 - --

4338 

4840 
954 - --

954 

4913 

5465 - -
5541 

Boru gezer vinclerle ınoniplasyona meydan 
verıneden alınarak tekerlekli arabalara konur. Bo· 
runun iç sathı yine de gözenekli bir yapı orzetti · 
ği nde sünger bir fırça ile borunun içi fırçalanıla 

rak pürüzleri yok edilir. Serbest kalan malzeme-

ler de süpürülerek alındıktan sonra, perdahınalo· 

s ı her iki uçtanda gövde içine sokulur. Betona ha· 

fif bostırılarak döndürülınek suretiyle, iç satıh pü

rüzsüz hale getirjlıniş olur. Bu haliyle beton boru 

pirizini alınası için kür odalarına sevkedilir. 

Foto : 2 Çekirdek imaline başlanmadan önce kalıp makinaya alınışı 
(Sol üst köşede betonyer görülüyor). 
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4) 1. Kür : 

Kür odaları 60°C ile 65°C arasında , içerisin 
de % 95 nem bulunan 4 tarafı kapalı odalardır . 

Borular bu odalarda 20 saat ile 48 saat arasında 
bekletilir. Gereken dayanımı (umin = 255 kgf/mm2) 
bu süre zarfında alamayan borular burada 
daha fazla tutulabilirler. Boru buradan da teker
lekli arabalario cıkarılarak kalıp sökümü ve mon

taj yerine götürülür. 

5) Kalıp Söküm ve Montaj : 

Gerekli pirizini alan çekirdek burada kalıplar

dan al ı nır. Bunun icin önce enine tel sargıda tel 
tutucusu görevini yapan ankraj gövdesi elvataları 

dişi ve erkek uc gerdirme elvataları ve sonra da 
diğer gerdirme elvataları gevşetilir. Dişi uc ve er
kek uc flanşlarıyla üst ve alt kalıplar sırasıyla 

jaraskallara takılarak alınır ve beton boru çekir

deği çıkartılmış olur. 

Sökülen kalıpların da tem iz lenip yağlanma 

sı bittikten sonra monta j ı yapılır ve tekrar boyu 
na tel gerdirmeye verilir . Çıkortılan çeki rdek ise 

2. küre yollanır . 

TABLO 4 

Borunun iç çapı ı Borunun et ka-

0 (mm) lınlığı (mm) 

800 50 

1000 60 

1200 70 

1400 80 

1600 80 
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6) 2. Kür : 

Çekirdek kalıptan alındıktan sonra dişi ve 
erkek uctaki elvata delikleri ile diğer pürüzlülük
ler 2 kısım çi mento 1 kısım ince kumla karıştırı

larak hafifce ısiatıimış betonla doldurulur. Dişi 

uc boyunda enine tel sargı sırasında tel sergıla

rı koydırmasın diye serbetlenir ve çekirdek kü
rünü alması icin k ür odası na terkedilir. Çekirdek 
kür odalarında s ıcaklık 50°C--60°C arasında nem 
ise % 95 oranındad ır . Boru burada (pirizini erken 
veya geç alışına göre) 18 ila 48 saat arasında bek

letilir. 

Boru buradan enine tel sargı esnasındaki ge
rilmeye dayanıklı (umin : 365 kgf/ Cm2) olarak 

alınır ve arabalario enine tel sargı makinasına 

götü rür. 

7) Enine Tel Sargı : 

Tel sargı makinasına alınan boru flanşlarla 

iyice sıkıştırılır. Tel erkek uc tarafındaki ankraj 
gövdes i denilen konik yuvaya 1 çift tel tutucusu 
ile sıkı şt ı rı lır ve elektronik rekordi ile tele isteni
len geril im kazandırılır. Boru döndürülerek enine 
tel sargı işlemine başlanır. Tel aralıkları basın

ca göre düzenlenmiş olup, basınçla doğru oran 
tılı olarak büyür veya küçülür (Birbirini takip eden 

iki tel sargı arasındaki minumum mesafe 10 mm 
maxsimum mesafe ise 60 mm.dir) 

Boru iti nali bir kumanda ile baştan sona ka
dar düzgün aralıklı ve muntazam tel sargılarla 

sarılır. Tel sargının bitiın noktasında (Dişi uçta) 
yine ankraj gövdelerine tel, tutucularla raptedil 
dikten sonra kesilir ve boru enine telleri dış et
kenlere ve korozyona karşı koruyacak olan görn

Iekleme kısmına arabalario götürülür. 

Foto : 3 Borunun enine tel sergı esnasında ki görünümü (Sağ tarafa rekordü görülüyor). 
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TABLO 5 

Boyuna ön gerilme çeliği Enine ön gerilm e çeliği 

Boru iç Calışma 
Tel Miktarı 

basıncı 
çapı (mm) 

(atü) çapı 
Adet 0 mm ------

800 11 4 20 

1000 D D 34 

1200 ) » 52 

1400 » 5 60 

----

1600 » 6 58 

NOT : Boruların çapına ve basınç türüne 

göre tel çapları ve dolayısıyla enine, boyuna tel 
miktarları aza lıp çoğalmaktadır. Örnek olarak 
ll C Atü türünden borular alınmıştır. 

8) Gömleklema : 

Gömlekleme 25 mm kalınlığında püskürtme 
betondan oluşur. Setonun agregası (0-4) mm. ça 
pında ve 2,5-3 incelik modülündedir. Setona gi
recek çimento, agrega ağırlığının 1/ 3'ü oranın

dadır. Bu şekilde oluşan çimento ve agregaya 

ı 

ı 

ı 
ı 
ı 

Tel S arım Beher 
Boyuna 

ve enine 
çapı sayısı boruda tel kilosu Kilosu 0 mm Ad/ mt. kilosu 

10.26 4 ı 56.27 75.84 84.10 

17.44 » ı 67.42 1121.63 139.07 

ı 

ı 191.02 26.67 6 39.30 217.69 

48.09 7 39.45 ı303 .76 351.85 

1 
66.94 » 41 .33 358.95 425.89 

ı 

çimento ağır lığı nın 1/3'ü oranında su betoniyere 
yavaş yavaş verilerek gömleklema betonu elde 
edilir. 

me betonun un boru ile homogen bir ya pı oluş

turmosını sağlar. 

Tüm gömlekleme kalınlığı (25 mm) bir ge
çişte ver ilecek şekilde düzgün hareket ettirilen 
borunun gömleklema işlemi bitince işlem durdu
rulur. Boru gezer vinçlerle arabalara konorak 
3. küre yollanır . 

Foto: 4 Gömleklema başlangıcı : Setonla çimento şerbatinin boruya aynı anda 
verilişi görülüyor. 
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Boru makinaya alınıp döndürü lmeye başlo

yı neo belaniyerden hoppere verilen beton bu ro 
don hızla fışkırarak boruyo sormaya başlar . Bu 
sı roda beton hopperinden önce ve sonra konu 
lan fı s kıyeli borulario (2 kısım çimento 1 kısım 

suda n oluşan) şerbel boruyo fışkırtıl ır . 

1. Şerbet gömlekleme betonunun boru ve 
teliere iy ice yopışmosın ı . 2. şerbe t ise gömlekle
me üzeri ndeki gözenek lerin koponorak gönılekle-

9) 3. Kür 

Gönıl ek l enıe işlemi biten boru yine % 95 
nem ve 60°C-65°C sıcakl ıkta (18-24) saat bekle-

DSI TEKNIK BÜLTENI 1982 SAYI 52 

ti lerek gönılek lemenin prizini olması ve boru do
yonını ı nı n (amin : 510 kgf/Cm'2) iyice artması 

sağlan ı r. 

Bu iş l emden sonra öngerilmeli beton boru 

im alatı tamamlanmış olur. Yalnız beton boru ara 
ziye sevkedilmeden önce hidrotest kısmına gö
türülerek burada borunun basınç sınıfının 1.5 ka
tı kadar bir basınçla su testine tabi tutulur. 

Boru nun içindeki basınçlı su 10 dakika kadar 
bekletilir. Bu süre zarfında borudo su sızmalo

rı veya yoşormolor olmazsa boru sağlam ve kul

l anılır diye araziye sevkedilir. 

Foto : 5 ima l atı tamam lanm :ş öngerilmeli beton borular (0 800 mm, 0 1000 mm, 
0 1200 mm, 0 1400 mın, 0 1600 mm,) 

9 



SULAMA SiSTEMLERiNDE SORUN VARATAN SUALTI VE 
YÜZEN YABANCIOTLARA KAR Ş I KiMYASAL SAVAŞIM 

OLANAKLARI ÜZERiNDE CALISMALAR 

ÖZET 

.> • 

Yazanlar : Gürol ALTINAYAR (*) 

Nedret F. ONURSAL ( * ) 
Nuri ŞAFAK ( *) 

Sulama kaııallarında sorun yaratan sualtı ve yüzen yabancıotlara karşı, acrolein 
bileşinıli ilaçla ( Magnacide H), 1979 ve 1980 yıllarmda DSİ V I. Bölge Müdürlüğü 
sulama kanallarında ilaç deııemelet'i yapılmıştır. 

Deneme yapılan kanallarda su akış hızları 0.3-0.9 nı/s, yabancıot yoğunlukları 

ise orta ve yüksek düzeydedir. İlacın 1.5-5.2 ppm arasında değişen dozları 3.30-
7.15 saat arasında değişen sürelerde uygulanmıştır. 

Kanallardaki başlıca yabancıot türleri: İpliksi yeşil algler, Su avizeleri (Chara 
globularis Thuill, Chara vurgaris L., Nitella sp., Nitella cf gracilis (Sm) A.G.), Su 
sümbiilleri (Potamogeton perfoliatus 'L., P. nodosus Poir., P. Berchtoldii Fieb., P. 
pusillus L.) ve Su perisi (Najas graminea Del.) olarak belirlenmiştiı-. 

ilacın yabancıotlara toplam etki oranlarının % 61.8-99.1 arasmda değiştiği 
saptanmıştır. P. nodosus dışındaki yabancıot türlerine karşı ilaç etkisi yüksek 
bulunmuştur. 

İlacııı kanalda etkili olduğu uzaklıklar, 11.5 - 21.5 km. arasında değişmiştir. 
Kanallara -göre değişmekle birlikte, uygulamadan 3-6 hafta sonra sorunlarm ye
niden oluştuğu görülmüştür. 

Gözlemler, ilaçlı suyun tarımsal iirünler üzeri;ıde olwıısuz etki yapmadığım 
göstermiştir. İlaçlı su, kanal ve kana/m tahliye olduğu su kaynaklarındaki sıı can. 
lı laruıı, özellikle balıklan öldürmiiştii r. 

ilacm yabancıotlar ü::.erinde!ci etkisi \'eterli bulwımuş alnıakla birlikte : İlı· 
san/ar, diğer memeli hayvanlar ve tiim su canlılan için çok zehir/i olması; sulama 
kanallarındaki yoğun tortu birik i111i lleeleni ile mekanik toı-tu t emizliğinin zorımlu 

olması; taşıma ve depolama ile ilgili güçlükler ncdeııi ile Tiirkiyc şartlarmda 
kullamlmasmın u ygun ol111ayacağı so ı 1ucwıa 1 •a rılmış t ı r. ' 

G R Ş 

Türkiye'de suloma sistemlerindeki sucltı yo
boncıotlorı ile yüzen yabancıatların türleri, yo 
yılış alanları, oluşturdukları sorunlar ve savaşını 

yön temleri konusund ak i çalışmalara 1958 y ılında 

başlanmıştır. 

Sucltı yabancıot l arı ile yüzen yo bonc ıotl or: 

suloma kon a llarını tıkoyarak üreticiye istenilen 
z oııı o n ve miktarda su verilmesini engellenıekte, 

drenaj konollarının ş iş ip, taşmasına ve taban su
yunun yükselmesine neden olmaktadırlar. Bu yo
bancıotlorın kanal debiler inde yol açtığı düşüş

leri n A.B. Dev letleri'nde 0'o 80-97 (Sayman, 1968) , 
Avustralya'da % 60 dolaylarında olduğu (Bow-(") Ziraat V. Mühendisi, DSi iş l etme ve Bak ı nı D. Başkanl ı ğı 
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nıer et al. 1979) kaydedilmektedir. Türkiye'de bu 
konuda ayrıntılı bir calışma bulunmamakla bir
likte, birçok sulama kanalında, tortu ve yaban
cıot nedeni ile, debide büyük azalmaların olduğu 

ve kanalın son kesimlerine suyun ulaşmadığı bi
linmektedir. Bu yüzden sualtı ve yüzen yabancı

otlar, tarımsal üretimi sınırlayan bir etken olarak 
görülmektedir. 

Türkiye'de su lama kanalları nda tortu ile su
altı ve yüzen yabancıot sorunları birlikte bulun
maktad ır . Bu kanallarda yıllık olarak temizlenme
si gereken tortu miktarları 3.0 - 3.5 milyon m3 
dolaylarındadır . Kanallarda biriken tartunun kay
naklarının saptanması ve en az düzeye düşürül 

mesi için calışmaların sürdürüldüğü kaydedilmek
tedir (Anonymous, 1980: Bekişoğlu , 1980) 1. 

Son yıllara kadar, kanallarda genellikle su
lama mevsimi başında makina ya da insan gücü 
ile yapılan tortu temizlikleri . sualtı ve yüzen ya
bancıot sorunlarını da çözümlemiştir. Ancak 
özellikle 1974 yılından sonra. ekonomik nedenler
le, mekanik temizliklerin aksaması, sualtı ve yü
zen yabancıot sorunlarının yoğunlaşmasına yol 
açmıştır . Mekanik temizliklerin pahalı oluşu , so
runun çözümü için kimyasal savaşını yöntemle
rine eğ ilinmes ine neden olmuştur . 

Sucltı ve yüzen yabancıotlara karşı paraquat 
ya da diquat yerine kullanılmak üzere, acrolein 
bileşinıli ilaçlarla 1975 yılında çalışmalara baş

lanmıştır . 

Acrolein güçlü bir biosit ve herhis ittir (Anony
mous. 1979 bl. ilaç önceleri sulama ve drenaj 
kanalları, göller vb . benzeri su kaynaklarındaki 

sucl t ı ve yüzen yabancıotlara karşı önerilmişse 

de (Anonynıous , 1960: Bowıner et. al. 1974) , ha
len A.B. Devletleri'nde yalnızca sulama kanalla
rıncia (Anonynıous 1976 o: Anonynıous, 1979 o; 
Conıes, 1979]2; Avustralya'da sulama ve drenaj 
kanalları nda uygulanmaktadır, Anonynıous, 1973: 
Bowmer et. al. 1979 : Bowmer, 1979)3. Kullanılan 

ilaç miktarları yıllık olarak A.B. Devletleri'nde 520 
ton, Avustralya'da BO tondur (Comes, 1975 2 : 

eownıer. 1979 3). 

Avrupa'nın tüm ülkelerinde ise ilacın, insan
lar, diğer memeli hayvanlar, kuşl ar ve özellikle 
balıklar için aşırı derecede zehir li olması nedeni 
ile, kullanılması yasaklanmıştır (Van Zon, 19794 ; 

Gört;:, 19795; Robson, 1973: Bobson, 19796. 

Acrolein bitki hücrelerinin enzim sistemleri 
üzerinde etkili olmakta , ölen bitkiler kısa sürede 
küçük parçalar şeklinde ayrışarak dağılmaktadır 

(Bowmer ve Sainty, 1977) . ilaç doku nu m etkili 
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olduğundan , yabancıatların toprak altı bölümle
rinden kısa sürede yeniden gelişme başlamakta

dır (Anonymous, 1973; Bowmer et. al. 1979, 
Anonymous, 1979 o). 

Acrolein sualtı ve yüzen yabancıotlara, 2-48 
saat lik uygulama süreleri ile 0.1-15 ppm dozlarda 
önerilmektedir (Anonymous, 1973; Anonymous, 
1976 b) . Kanallarda kullanılacak ilaç miktarının 

saptanmasında su akış hızı, kanalın uzunluğu ve 
debisi , ilacın sudaki ömrü ve yabancıotları öldür
mek icin gerekli en küçük dozdan yararlanılmak
tadır (Anonymous, o; Bowmer et. al. 1979; Anony
mous. 1979 o) . ilacın yarı ömrü suyun pH değe
rine bağlı olarak durgun sularda 38-50 saat, su
lama kanallarında ise 4-5 saat olarak verilmekte
dir (Anonyınous, o; Bowmer ve Sainty, 1977) . 
ilacın durgun sulardaki ömrü ise 5-180 saat ara 

s ında değişmektedir (Kissel et. al. 1979) . Yaban 
cıotları etkileyecek en düşük doz konusundaki ca
lışınaların sınırlı olduğu (Bowmer et. al. 1979) 
belirtilmekte, yabancıot türleri arasında farklılık 

lar görülmekle birlikte genellikle 1 saat süre ile 
2-3 ppm dozun yeterli olduğu kaydedilmektedir 
(Anonymous, o: Bowıner ve Sa in ty, 1977). Bu ve
riler gözönüne alınarak kanallarda kullanılacak 

ilaç miktarları için skalalar hazırlanmıştır Anony 
ınous, 1979 o) . 

ilaç uygulaınalarının, yabancıotların genç dö
nem lerinde ve kanallardaki sorunlar büyümeden 
yapılması önerilmektedir (Anonymous, 1973; 
Anonynıous, 1979 o) . Uygulamaların etkili olduğu 

uzaklıklar , 3-41 km olarak verilmektedir. (Bowmer 
ve Sainty , 1977). 

Kanal suyuna verilen acroleinin genellikle 
sud cı kısa sürede parçalandığı ve kalıcı etkili ol 
madığı kabul edilmektedir (Bownıer ve Higgins, 
1976). ilaç kayıplarını n parçalanma. buharlaşma . 
yabancıotlar ve tortu tarafından absarbe edilme 
sonucu ortaya çıktığı, sudaki türbulansın buhar
laşma yolu ile kayıpların artmasına yol açtığı 

kaydedilmektedir (Bowmer et. al. 1979). 

ilaçlı suyun 15 ppm'e kadar olan dozunun, 
çeşitli yöntemlerle sulanan (salma. karık, yağ 

murlama) kültür bitki lerinde zarara yol acmadığı 

bilinmektedir (Bruns et. al. 1964: Anonymous, 
1972). Ancak çimlenmekle olan çeltiklerde, 5 
ppm'den yüksek dozların zararlı olabileceğ i kay
dedilmektedir (Bownıer ve Sainty , 1978: Bowmer 
et. al. 1979) . 

Acrolein insanlar, diğer memeli hayvanlar. 
kuş la r ve balıklar için aşırı derecede zehirli bir 
maddedir. ilacın zehirli etkisi solunum. ağız ya 
da dokunum yolu ile olabilmektedir. ilaç buhar-
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ları gözler ve solunum yolları icin aşırı derecede 

tohriş edicidir (Anonymous, 1979 o) . Havada bu

lunması na izin verilen en yüksek miktar 0.1 ppm. 
suda zehirli olabileceği düzey ise (Tlm 96) 1 
ppm'in altındadır (Anonymous, 1979 c). Dakunu m 
yolu ile alındığında deride sararma ve şişlere 

neden olmaktadır (Anonymous 1979 o) . Bu ne
denle, uygulamolar ancak özel eğitim görmüş ki 
şile r ve özel ekipmanlar kullanılarak yapılmakta 

dır. 

ilacın hayvonlar üzerindeki etk isi beslenme
den kesilme ve ağırlıkta geçici azalmalar olarak 
bildirilmekte ve özellik le süt hayvanların ı n ila çlı 

kanal suyunu içmelerinin önlenmesi gerektiği 

kaydedilmektedir (Comes, 19792) . Bal ık lar iloco 
karşı aşırı derecede duyarlıdır. Bal ıklor icin akut 
zehiriil ik değerleri , türlere bağlı olarak LC

50 
(24 

saa t) 0.39-0.04 ppm orasındadır (Bortley ve Hatt
rup, 1975) . A.B. Devletleri'nde yapılan çolışmolor

do, balıklor icin zehirli almayon dozlorın, yaban 
cıat lara do etkili olmad ı ğı be l irlenmiştir (Bartley 
ve Hattrup, 1975; Hopkins ve Hottrup, 1975; Anony
mous, 1976 b) . 

ilacın çevre üzerindeki olumsuz etkileri gö
zönüne alınarak, çeş itli kısıtlamolar geti rilmiştir . 

Avustralya'da ila ç lı kanal suyu nun 48 saat süre 
ile kull a nılması kısıtlanınoktadır (Anonymous, 
1973; Anonymous, o). A.B. Devletleri'nde ise in
sanlar ve süt hayvanlarının ilaçlı suyu icmeleri , 
ila ç lı suyun 6 gün süre ile balık ve benzeri su 
ürünleri bulunan kaynaklara verilmesi yasaklan
moktadır (Comes, 1979) ı . 

i lacın koynama noktası 53°C, alev alma nok

tası -29°C dir. Bu yüzden cak buhorloşıcı ve alev 
olıcıdır. Ağı rlık olarak hava ile % 3-31 orasında 

karışt ığ ında pa tl ay ı c ı bir korışım oluşturmaktadır . 

Bu nedenle özel depolarda saklanması öneril
mektedir. iıoc kolayca polymerizosyono uğradı 

ğındon imal ta rihinden itibaren 6 oy içinde kul 

lanılmas ı gerekmekte, bu süre içinde kullanılma 

ya n ilaçlar imha edilmektedir (Anonymous, 1973) . 

Acro leinle 1975 yılında Akçoy (Aydın) sulo

nıası sağ sahil ono kanalında (Şahin, 1977)7 1977 

yılında Sındırgı (Balıkesir) sulaması ona konalı 

ve T-1 drenaj konolındaB ; 1979 yılında Antalya'da 

4 ayrı suloma ve drenaj konalı nda (9-ı o ı yapıl an 

uygulamolardan olumlu sonuçlar alındığ ı kayde

dilmiştir . 

ilacın sual t ı ve yüzen yabancıotlara etk isi 

ve Türkiye'de kullanma olanaklorının saptanobil -
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mes i için 1979 ve 1980 yıllarında araştırma oma 

cı ile ça l ış ıl m ıştı r. Çalışma lar DSi VI. Bölge (Ada

na) , bağlı işletmelerdek i suloma kona llarında yl' 

p ıl m ı ş tır . 

YÖNTEM VE GEREÇLER 

S u altı ve yüzen yabancıotlara karş ı Magna

cide "H, uygulanabilecek konalların saptonması 

anıacı ile: 1979 ve 1980 yıllarında DSi VI. Bölge 

(Ada na) suloma sistemlerinde survey çalışması 

yapılmıştır . 

Çalışmalar sırasında, öncelikle daha önce 

soru n ol u ştuğ u bildirilen kanallar incelenmiştir . 

inceleme yapı lan kana lla r, başlangıcından sonu

no kadar gezilmiştir. Uzunluğu 25 kın'ye kadar 

olan kanallarda her kilometrede, daha fazla olan 

kanallarda ise 2 kın'de bir durularak gözlem ya 

p ı lm ı ş tır . Gözlemler sırasında kanaldaki yaban 

c ı a! tür ler i, fenolojileri, toplanı ve bireysel örtü 

yüzde ora nl ar ı ile to rtu durumu kaydedilmiştir. 

Yoboncıot türlerinin tanımlanmasında DSi 

Yaba n cıot herboriumunda bulunan örneklerden 

yarar l anılm ıştır. Ayrıca toplanan örnekler E.Ü, 

Fen Fakültesi ile Helsinkl Üniversitesi Botanik 

Müzesi ne gönderilerak kesin tanımlarının yapıl

ması sağ l anmıştır . 

Kanallarda kullanılacak ilaç miktarı nın sap

tonmosında ilaç firmasıneo önerilen skoladan ya 

rarlanılmıştır (Anonyınaus, 1979 a). 

Uygu lamadan 1-2 gün önce yapılan survey

ler ve skala yardımı ile, yabaneıeı durumu ve 

m3fs debi için uygu lanacak ilaç miktarı saptan

mıştır . Uygulamadon hemen önce ise kanal de

bisi . su akış hız ı ve su sıcaklığı kaydedilmiştir . 

Su akışı olan kanallarda yapılan denemeler

de, belirli bir deneme deseni uygulama olonağı 

bulunmomaktadır (Karasu, 1973) . Bu nedenle, 

baz ı kanallarda kanalın başlangı ç bölümünde 

tonıt olarak beli rli bir bölüm ilaçlanmadon bırakıl 

mış, ancak ya bon cıot örtüsü ve türlerinde görü 

len büyük değişimler yüzünden uyguloma öncesi 

gözlem sonucları tonıt olarak alınmıştır . 

Denenen ilac ıa ilgili bilgiler Çizelge 1'de ve
ri lmiştir. 
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CiZELGE 

1979 ve 1980 Yıllarında Sucltı ve Yüzen Yabancıotlara Karşı Denemeye Alınan ilaç 
------

L A C 1 N 
UYGULAMA DOZU 

(ilaç olarak) 

Formülas- ml/s debiye 
Ticari Adı Firması Etkili madde adı ve yüzde oranı yonu (lt) ppm 

Magnacide "H .. Magna % 92; acrolein (acrylaldehyde) Sıvı 24.4-

118.8 

1.5-5.2 
Corporation 

ilacın uygulanması, özel ekipmanları ile ya

pılmıştır. Calışmalarda uygulama süresi 3 saat 
30 dakika ile 7 saat 15 dakika arasında değiş

miştir. Kanal icin gerekli toplam ilaç, uygulama 
süresi ve en yüksek doz sınırı (15 ppm) gözö
nüne alınarak, uygulama basıncı ve meme çap
ları bulunmuştur ) Anonymous 1979 a; Anonymous, 
1979) . 

Yabancıot türlerinin fenolojik durumları ve 
boyları ile ilgili olarak yapılan gözlemler sonu 
cunda kanallara . kanalın farklı kesimlerine ve 
vıllara göre bazı değişiklikler görülmesine karşı

lık genellikle; Characeae familyası türlerinin 

(Chara globularis Thuill ., Chara vurgaris L., Ni

tella sp . ve Nitella cf. gracilis (Sm) A.G) 50-60 

c:m bo'{unda, bir yandan vegetatif gelişmelerini 

sürdürürken aynı zamanda spor oluşturdukları, 

azeilikle Nitella spp.'nın Chara türlerine göre bi 

raz daha geç geliştiği; Potamogetonaceae famil

yası türlerinin (P. perfoliatus L. P. pectinatus L., 

P. nadosus Poir., Potamogeton Berchtoldii Fieb. 

ve P. pusillus L.) 75-200 cm boyunda oldukları 

çiçekleme öncesi, çiçeklenme ve tohum oluştur

ma döneminde bulundukları; Najadaceae familya

sı ndan Najas graminea DeL'in belirtilen diğer ya

bancıot türleri arasında en geç gelişen tür ol

duğu boyunun 25-100 cm arasında d eğiştiği be

lirlenmiştir . 

Deneme sonuclarının değerlendirilmesi nde. 

kanaldaki yabancıat durumunun saptanması icin 

kullanılan yöntem izlenmiştir . ilacın etki yüzde 

oranlarının saptonması ile ilgili gözlemler, genel

likle uygulomadan 1 hafta sonra yapılmıştır. Etki 

oranları EWRC'nin 1-9 skalasına göre belirlen 

miştir (Korosu, 1973). 

Uyguloma sonrası gözlemlere devam edile

rek, kanallarda sorunların yeniden oluştuğu ta 

rihler saptonmaya çalışılmıştır. 

SONUCLAR 

1979 Yılı Çalışma Sonucları : 

1979 ve 1980 yıllarında çeşitli suloma konal 
ları nda yapılan ocrolein uygulamalarında, kanal 
verileri ve il acı n etki oranları ile ilgili bilgiler Ci 
zelge 2'de toplu olarak verilmiştir . 

A. ASO-Yenice Sulaması Ana isale Kanalı : 

Ana isale kanalında 14.8.1979 tarihinde ya 

pılan uygulamanın uygulamadan 6 gün sonra 
(20.8.1979) saptanan etki yüzde oranları Çizelge 

2'de özetlenmiştir . 

Yabancıotlara toplanı etki oranları kanalın 

farklı kesimlerine bağlı olarak % 61 .8-91.8 orasın 

da değişmektedir. 

Bireysel etki oranları ise : Chara spp'ye % 

86.0-91.8; P. nodosus'o ve P. pectinatus'a % 

61.8-91.8 olarak belirlenmiştir . 

Uygulama kanaldaki balıkların ölümü ile so

nuçlanmıştır. 

Kanalda sulama mevsimi sonunda (23.10.1979) 
yapılan gözlemler, özellikle P. nodosus'un belirli 
kesimlerde, uygulamadon önceki örtü oranlarına 

ulaştığı göstermiştir. 

B. ASO-Yenice Sulaması TS-1 Sulama Ka-

nalı : 

TS-1 sulama kanalında iki ayrı istasyonda 
(2+ 300 ve 28+ 768 km) 15-16.8.1979 tarihinde ya

pılan uygulamanın, uygulamadan 5-6 gün sonra 
(20.8.1979) saptanan etki yüzde oranları Cizelge 

2'de verilmiştir . 

ilacın yabancıotlara toplam etki oranları 1. 
istasyonda % 76.7-81 .8; 2. istasyonda % 91 .8 ola 

rak saptanmıştır. 

Bireysel etki oranları ise; Choraceae famil
yası türlerine (Chara spp., Nitella spp.) 1. ve 2. 

istasyonlarda % 91.8-95.4; Potamogetonaceae fa 
milyosı türlerine (P. pectinatus, P. perfoliatus ve 
P. nodosus) her iki istasyonda % 86.0-91 .8; No-
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jadaceae familyasından N. graminea'ya 1. istas
yonda % 38.0-61.8, 2. istasyonda % 91 .8 olarak 
saptanmıştır. Sınırlı kesimlerdeki algler ilaeton 

% 95.4 oranında etkilenmiştir. 

ilacın etkili olduğu uzaklık 1. 

loşık 19 km (2 + 300-21 + 535); 2. 
laşık 12 km (28 + 768 - 40 + 279) 

muştur . 

istasyonda yak 
istasyonda yak 

olorak bulun -

TS-1 sulama kanalında yapılan gözlemlerde 
de kanaldaki çok sayıda küçük balığın öldüğü 

görülmüştür. 

Kanalda sulama mevsimi sonunda (23.10.1979) 
yapılan gözlemler toplam örtü oranlarının , uygu
lama öncesi düzeye yaklaştığını, ve P. perfolia
tus'un yaygın yabancıot olma özelliğini korudu 

ğunu göstermiştir . 

1980 Yılı Çalışma Sonucları 

A. ASO'-Yenice Sulaması Ana lsale Konalı 

Ana isale kanalında 25.7.1980 tarihinde yapı

lan uygulamanın, uygulamadan 5 gün sonra 
(31.7.19'30) saptanan etki yüzde oranları Çizelge 

2'de özetlenmiştir. 

Yabancıotlara toplam etki oranları, kanalın 

farklı kesimlerinde % 61 .8-95.4 olarak saptanmış

tır . 

Bireysel etk i oranları ise; Chara türlerine % 

76.7-95.4, P. nodosus'a % 61 .8-86.0 ve P. pectina
tus'a % 76.7 olarak belirlenmiştir . 

Uygulama sırasında kanaldaki balıkların öl
düğü görülmüştür. 

B. ASO-Doğankent Sulaması YS-1 Sulama Kana
lı : 

YS-1 sulama kanalında 1.8.1980 tarihinde ya 
pılan uygulamar:ıın, uygulamadan 5 gün sonra 
(6.8.1980) saptanan etki yüzde oranları Çizelge 
2'de verilmiştir . 

Bireysel etki oranları ise : Chara türlerine 
% 91 .8-99.1; Potamogeton spp.'ye 91 .8-97.7; dü
şük yoğunlukteki diğer türlere (P. perffoliatus ve 
Najas sp.) %86.0-99.1 arasında değişmektedir . 

Sınırlı kesimlerdeki alglere etki oranı % 97.7 ola
rak bulunmuştur. Uygulama sırasında, kanaldaki 

balıkların öldüğü bel i rlenmiştir. YS-1 kanalının 

bir bölümü, yerleşim alanlarından geçmektedir. 

Uygulama öncesi yapılan uyanlara rağmen uy

gulama günü halkın kanala girdiği izlenmiş ve 

yeniden uyarı yapılmak Z'orunluluğu doğmuştur . 
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Uygulamadan 3 hafta sonra (22.8.1980) yapı-

lan gözlemlerde, yabancıot gelişmesinin düşük 

dCızeyde kaldığı belirlenmiştir . 

C. ASO Yenice Sulaması TS-1 Sulama Kanalı : 

1980 yılında TS-1 sulama kanalının iki ayrı 

noktasında ve farklı tarihlerde iki ayrı uygulama 
yapılmıştır . 

1. Deneme : Kanalın 16 + 622 kın'sinde 

26.6.1980 tarihinde yapılan uygulamanın, uygula

mada n 7 gün sonra (2 .7.1980) saptanan etki yüz
de oranları Çizelge 2'de verilmişt ir . 

Yabancıotlara toplam etki oranları yaklaşık 

17 kın'lik kesimde (16+622-35 + 390) % 76.7-97.7 
olarak saptanmıştır. 

Bireysel etki oranları ise; Characeae famil
yası tü r lerine (Chara spp., Nitella spp.) % 
95.4-97.7; P. perffoliatus'a % 61.8-97.7; Potamo
geton spp. (Özellikle P. Berchtoldii) 'ye % 91 .8-

97.7 ve Najas sp'ye % 61 .8-97.7 olarak belirlen 
miştir . 

Gözlemler sırasında kanaldaki yabancıotlarla 

beslenen salyangozlarla, P. perfoliatus yaprakla 
rında beslenen böcek larvalarının öldüğü görül
müştür. 

2. Deneme : Kanalın 2+ 160 kın'sinde 27.7.1980 
tarihinde yapılan uygulamanın uygulamadan 4 
gün sonraki ) 31.7.1980) değerlendirme sonucları 

Çizelge 2'de verilmiştir . 

Yabancıotlara toplam etki oranları yaklaşık 

15 kın'lik kesimde (2 + 160-16+ 622) % 97.7-99.1 
olarak saptanmıştır. 

Bireysel etki oranları ise : Characeae tamil
yası türlerine (Ch ara spp., Nitella s pp.) % 99.1; 
P. pectinatus'a % 97.7; ve P. perfoliatus'a % 
95.4-99.1 olarak belirlenmiştir . 

Uygulamadan yaklaşık 1 ay sonra yapılan göz
lem lerde yabancıot gelişmesinin düşük düzeyde 
kald ığı görülmüştür. 

1979-1980 yıllarında yapılan çalışmalarda, için
de acro lein bulunan sulama suyu ile yapılan su
lamalardan sonra, kültür bitkileri üzerinde olum
suz bir etki ile ilgili olarak herhangibir sorun çık

mamıştır. 

TARTIŞMA VE KANI 

Sualtı ve yüzen yabancıotlara karşı 1979 ve 
1980 yıllarında, su akış hızları 0.3-0.9 m/ s, ya
bancıot yoğunlukları A-D arasında değişen çeşit

li sulama kanallarında, acrolein'in 1.5-5 .2 ppm 
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dozları ve 3.30-7.15 saatlik uyguloma süreleri ile 
yapılan denemelerde, ASO Yenice Ana lsole ka
nalı dışında, olumlu sonuçlar alınmış ve konallor
don istenilen ölçüde su geçişi soğlonobilmiştir . 

Acrolein'in suoltı ve yüzen yabancıotlara top
lam etki oranları, % 61 .8-99.1 orasında değişmek

tedir. Uygulanon dozların farklı yoğunluk ve tür-
deki yabancıotlar üzerindeki etkileri arasında. 

önemli etki farklılıkları gözlenememiş, yalnızca 

P. nodosus'to düşük etki saptanmıştır. 

ilacın suoltı yaprakları yanında, yüzen yap
rakları do bulunan yoboncıot türlerine etkisinin 
azaldığı (Anonymous. 1979 o; Bowmer ve Soin ty, 
1978), ayrıca kanaldaki yabancıatların büyük kü 
meler oluşturduğu durumlarda, ilaçlı suyun yo 
boncıotloro yeteri kadar uloşomodığının (Anony 
muos, o) bilinmesi, ASO Yenice sağ sah il ono 
isole konalındaki etki düşüklüğünün nedenlerini 
de oçıklomoktodır. 

ilacın yabancıotla ra bireysel etki oranları in
celendiğinde, olglerin (ipliksi yeşil olgler ve Cho
roceoe familyası türlerinin) en duyarlı bitkiler ol
duğu; P. perfoliotus, P pusillus, P. Berchtoldii ve 
Nojos gromineo Del:'in ilaçton kolayca etkilene
rek porçolondığı, P. pectinotus'un ilaçton daha 
güç etkilendiği, P. nodosus'to ise etkinin genel
likle yeterli olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlar, 
i lacın etkisinin doz ve uyguloma süresi ile yo
boncıot türlerine göre değiştiğini bildiren litero
tür verilerine uymakladır (Anonymous, 1979 o; 
Bowmer ve Sointy 1977; Bowmer et ol. 1979) . 

ilacın konolda etkili olduğu uzaklıklar 11.5.-
21.5 km. arasnda bulunmuştur. Ancak etkili uzak
lık içinde, toplam ve bireysel etki oranları ora 
sında farklılıklar da gözlenmiştir. Etkili uzaklı ğ ın 

3-41 km orasında değiştiği, su hızının daha dü
şük olduğu (0.09-0.86 km/ saat) Avustrolyo'do , hı 

zın yüksek olduğu A.B. Devletleri'ne (1 .9-2.8 
km/ saat) göre uzaklığın daha az olduğu koyde
dilmiştir (Bowmer ve Sointy, 1977; Bowmer et. ol. 
1979). Deneme yapılan konallarda su hızlarının 

A.B. Devletleri'ndeki değerlere yakın olduğu (1.0-
3.6 km/ saat). etki uzaklığınında literotürde veri 
len değerler orasında koldığı görülmektedir. 

Denemeler genellikle yabancıatların ileri ge
lişme dönemlerinde bulunduğu, yobancıot ve ter
tu nedeni ile debide önemli azalmaların ortoya 
çıktığı kanallara yapılmıştır. Uygulamolardan son
raki ilk hafta içinde özellikle TS-1 suloma kona 
lında yoboncıot parçaları ile birlikte tartunun do 
taşındığı belirlenmiştir. Gözlemler, uygulamadan 
genellikle 3-4 hafta sonra konolda yabaneıeı so
rununun yeniden oluştuğunu göstermiştir.Ancok 
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uygulomaların geç yapılmış olması ve bu dö
nemden sonra su gereksiniminin azalması nede
ni ile ikinci ilaçlamaya gerek kalmamıştır. 

ilacın , yabancıo lların erken gelişme dönem
lerinde uygulanmasının gerektiği , ancak dokunum 
etkili olmas ı yüzünden sorunların kısa sürede ye
niden oluştu ğ u belirtilmektedir (Anonymous, 1973; 
Bowmer et. al. 1979) . 

1979-1980 y ıllarında yapılan çalışmalarda , 

ilaçlama sırasında sulamaya ara verilmemiş ve 
pamuk, çeltik, sebze vb. ürünler sulanmıştır. Ay
rıntılı gözlem yapılmamış olmakla birlikte, bu 
ürünlerde herhangi bir zararlı etki görülmemiştir . 

ilacın önerilen dozlarda uygulanması durumun
da, ilaçlı su ile salma, karık ya da yağmurlama 
yöntemleri ile sulanan pamuk, fasulye, soya fa
sulyesi , mısır ve şeker pancarında zarar ve ürün 
kaybı na yol oçmodığı, ancak 5 ppm'den fazla 
ilaç yoğunluğunun çimlenmekle olan çeltiklerde 
zorarlı olabileceği kaydedilmektedir (Bruns et. ol. 
1964; Anonymous, 1972; Bowmer ve Sainty, 1979) . 
1964; Anonymous, 1972; Bowmer ve Sainty, 1978) . 

Çalışmalar sırasında, ilacın sulama konalla
rı ile, konolların tahliye olduğu kaynaklarda bu 
lunan, başta balıklar olmak üzere solyangozlor, 
kurboğa larvaları ve yabancıollario beslenen çe
ş itli böcek larvalarını öldürdüğü belirlenmiştir . 

Kaplumbağa ve kurbağa gibi canlıların ise suyu 
hızla terkettikleri gözlenmiştir. A.B. Devletleri'nde 
yapılan ve su canlılarını korumayı amaçlayan ça
lışmalar , yabancıotları etkileyen en düşük doz
ların , su canlıları icin öldürücü olduğunu ve doz 
düşürme olonağının bulunmadığını göstermekte
dir (Bo rtl ey ve Hottrup, 1975; Anonymous, 1976 b) . 
Balıklor için akut zehiriilik değerleri , türlere bağ
lı olarak (LC50,24 saat) 0.39-0.04 ppm orasındadır 
(Bartley ve Hattrup, 1975) Avustralya'da doğal 

su kaynaklarına ulaşan ilaçlı suda bulunacak 
ilaç miktarı 0.1 ppm olarak verilmektedir (Anony
mous. a; Bowmer. 1979) ı. Ancak bu değerin ba
lıklar için zehirli olduğu açıktır. 

ilacın, insanlar, diğer memeli hayvanlar ve 
k uşlar için aşırı derecede zehirli olduğu bilinmek
tedir (Anonymous, 1979 b) . insanlar ve özellikle 
uygulayıcılar üzerindeki olumsuz etkilerinin ön
lenebilmesi için; taşınması. depolonması ve uygu
l a nmas ı konusunda uyulması zorunlu kurallar ko
nulmuş ve ancak özel eğitim görmüş kişilerce 

kullanılması ilkesi getirilmiştir (Anonymous. 
1979 o; Anonymous, 1973). ilacın uygulama yer
leri ve ilaçlı suyun kullanımı ile ilgili olarakta ay 
rıntılı kısıtlama ve yasaklamola r (Anonymous, 
1973; Comes, 1979)2 konulmuştur. 

15 
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iyi bir su yabancıotu ilocının ucuz olması, su
do hızla porcolonnıosı, insanlar hayvanlar, su can -

lılorı ve kültür bitkileri icin zorarsız alnıası gerek

nıektedir [Bill, 1971; Robson, 1973; Robson, 1978). 

Acrolein, halen kullanılmakta olon iloçlaro gö
re ucuzluğu, etki oranının yüksekliği, kalıcılığının 

azlığı ve kültür bitkileri icin zorarsız olusu gibi 
nedenlerle, suoltı ve yüzen yabancıotlara karşı 

kullanılabilecek en iyi ilaç olarak ileri sürüınıek

tedir [Bownıer et. ol. 1979). Bu görüşe dayanı 

larak, ilaç Avustralya'da suloma ve drenaj. A.B. 
Devletleri'nde ise suloma konollarında uygulan
maktadır. 

Ancak ilacın iyi yonları yanında, önemli kö
tü yonlarıda bulunduğu, uygulayıcılar ve çevre 
üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile gelecekte 
yasakloma ya do kısıtlamoların söz konusu ola
bileceği, bu yüzden şimdiden ocroleinin yerini 
olabilecek yeni ilaçlarla çalışmalar yapıldığı bi 
linmektedir [Bowmer ve Sointy, 1978; Bowmer 

et. ol. 1979) . 

1979-1980 yıllarında suloma konollarında ya-
pılan calışmalar sonucunda, aşağıda belirtilen 
nedenlerle ilacın Türkiye'de kullanılması uygun 

görülmektedir. 

1. Acrolein'le ilgili toksikolajik veriler, ilacın 

insanlar, diğer memeli hayvonlar ve tüm su can
lıları için cak zehirli bir madde olduğunu göster
mektedir. ilacın suoltı ve yüzen yabancıotlara 
karşı kullanılması sözkonusu olduğunda bu ko
nuda calışanlar iki gruba ayrılmaktadır. 

Suyun tarımsol üretimde sınırlayıcı bir etken 
ve konolların temel işlevinin serbest su geeişini 

sağlamak olduğunu ileri süren grup, belirli sınır

Ioma ve kısıtlamolara uyulması kaydı ile, ocra· 
!ei nin kullanılması nı savunmaktadır. Bununla bir
likte bu araştırıcılar do, ilacın kullanımı ile ilgili 
yeni sınırlama olasılıklarını dikkate olarak, deği 

şik ilaçlarla çalışmalarını sürdürmektedirler. 

ilacın uygulayıcılar, diğer su conlılorı, kanal 
suyunun suloma dışındaki omaciario ku llanıldığı 

yerlerdeki insan ve memeli hayvonlar üzerinde 
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zorar lı olabileceğini düşünen diğer grup ise. kul 
l anınıının yasaklanması gerektiğini ileri sürmekte
dir. 

il ac ın 1960'1ordon buyana kullanını olonları
nın sınırlandığı ve uyguloma dozunun düşürüldü

ğü, son yıllarda ise kullanımının yasaklanması 

olasılığının bulunduğu görülmektedir. Bu durum
do, ocroleini kullanmak yerine, değişik ilaciario 
çalışmalara ağırlık verilmesinin uygun olduğu dü
şü nülmektedir. 

2. Acrolein'in kullanımı ile ilgili kısıtlama ve 
yasaklanıolar incelendiğinde, bunların büyük bir 
bölümünün ülkemiz şortlarında uygulanamayaco
ğı sonucuno vorılnıoktodır. Örneğin, Cukurova'da 
kanallara girmenin ve kanal suyunun çeşitli 

anıoçlorlo kullanımının önlenmesinin hemen he
men olonaksız olduğuna inonılmoktodır . Yönerge
lere bu konuda kesin sınırlamolar konulsa bile, 
bunların geniş bir olanda izlenmesi mümkün gö

rülmemektedir. 

3. Türkiye 'de suloma konollarında tortu soru
nu ile yoboncıot sorunu birlikte bulunmaktadır. 

1977-80 yıllarında yapılan gözlemler sonucunda, 
yoboncıot sorununun kimyasol yol ile çözümlen
mesi durumunda do, kanaldaki tortu icin meka
nik temizliğin zorunlu olduğu sonucuno varılmış 

tır . 

Mekanik temizlik icin makina olonaklarının sı

nırlı olduğu bilinmektedir. Drenaj kanollarındaki 

suüstü yabancıotlarının kimyasol savaşıma ağırlık 

verilmek yolu ile, makina tasarrufu yapmak ve 
makinaları suloma konollarında kullanma olana
ğı nı aroştımıok , bir çözüm yolu olarak düşünüle

bilir. 

4. ilacın taşınması ve depolonması ile ilgili 
zorluklor bulunmaktadır. ilaç prospektüsünde bu 
konuda bir kayıt bulunmamakla birlikte, Avustral -

ya'da olduğu gibi 6 aylık depolama süresinin ko 

bul edilmesi. cak zorunlu olmadığı halde ilaç kul

lanımına ya do bir miktar ilacın imhasına neden 

olabilecektir. 

• 
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sel Koplama Fen Heyeti Müdürlüzü , Ankara . 

13 - 17 Haziran 1977 Tarihleri Arasında Bur
sa 1. Bölge Müdürlüğünde Tertiplenen «Ko
nal Zorarlı Otları ile Mücadelede Yeni Uy
gulama Metodla rı» Konulu 9. Ot Kontrolu 
Semineri ve Balıkesir (Sındırgı) Suloma Sa
hasında Su Otlorıno Karşı Yen i Herbi'-it ilac
lorının Deneme Tatb i kalına Ait Rapor. 

(9) 4.6.1979 - 15.6.1979 Tarihleri Arasında Antol -
ya DSi XIII . Bölge Müdürlüğünde Düzenle

nen XIII. Yoboncıot Savaşıını Semineri ve 
Acrolein Bileşinıli (Mognocide H) ilaç ile 
Yapılan Uygulaınalara ilişkin Rapor. 

(10) 11 .6.1979 - 15.6.1979 Tarihleri Arasında An 
talya DSi XIII . Bölge Müdürlüğünde Düzan
nen XIV. Yaboncıot Savaşıını Semineri ve 
Acrolein Bileşinıli (Mognocide H) ilaç ile 
Yapılan Uygulaınalara ilişkin Rapor. 
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HASANÇELEBi DEMiR YATAGININ YERALTISUYU 
DRENAJ iNCELEMESi 

Yazan Nuri KORKMAZ (*) 

ÖZET 

Bir çok maden ve inşaat projesi kazı alanlarında yeraltısuyu clrenajı problemi 
ile karşılaşılmaktadır. Bu tip kazı çukurlarına gelen su miktarı akiferin hidrolik 
katsaydan kazı hızı ve boyııtları.na bağlı olarak çok değişiklik gösterir. Gelen 
su, çalışm~ılan aksatabilir ve pompalama ile suyun saha dışına atılması maliyete 
tesir eder. Bu nedenle bu tip problemierin olduğu sahalarda, çalışmaları aksat
mayacak ve maliyeti düşürecek en ııygun yeraltısuyu drenaj metodu uygulanması 
gerekir. 

Bu çalışmada Malatya- H ekimhan-Hasançelebi Demir Yatağının işletilmesi 

halinde açık işletme çukuruna gelebilecek su miktarı değişik metodlarla hesap
lanmıştır. ilgili böliimlrede detaylı olarak verilen metotlarla, bu tip problemierin 
olduğu her büyüklükteki maden işletme veya inşaat kazı çukuruna gelebilecek 
ve saha dışına atılması gereken su miktarı hesaplanabilir. 

1. GiRiŞ 

inceleme sahası Doğu Anadolu'da Malatya 
ilinin Hekimhan kazasına bağlı Hasançelebi Buca
ğı yerleşim merkezinin güneybatısında yer alır . 

Maden yatağının güneybatı-kuzeydoğu istikame
tinde uzunluğu 4 km genişliği ise değişik olup 
300-900 m arasında değişmektedir. Maden yatağı

nın drenaj alanı ile birlikte toplam alanı 11 nı2 

civarındadır . Hasançelebi yağış rasat istasyonu

na göre ortalama yıllık yağış 387.0 mm ve gün
lük muhtemel maksimum yağ ış 65.5 mm dir (4 ). 

Üst Kretase yaşlı serpanlin ve ultrabazikler 
bölgedeki en yaşlı kayaç/ardır. Bunlar gabro ve 
do/erit serisi tarafından örtülmüşlerdir. Daha üstte 
olan üst Kretase flişi konglomera, kumtaşı, silt

taşı, şeyi ve kireçtaşı münavebesinden ibaret olup 
yer yer trakit, tüf ve aglomera ihtiva eder. Bun
ların üzerine Paleosen yaşlı jipsler çökeimiş ve 
daha üstte ise transgresif olarak Eosen çökelle
ri görülmektedir. Hekimhan-Hasançelebi arasında 

E-W doğrultu/u ters tay hattı boyunca serpantin-

(') Jeolojl Yük. Müh. DSI Jeotek. Hiz . ve Yeraltısular ı Dairesi 
Başkanlığı 
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ler kuzey yönünde ltilmişler ve bunların altında 

kalan sedimanlar ve bazik kayaç/ar basınç ve ısı 

etkisiyle skapolitfels haline dönüşmüşlerdir. Böl 
ge daha sonra genç Tersler sedimanları ile kap
lanmış ve bunların üzerini Pliosen volkaniıma ört
müştür. Kuaterner yaşlı alüvyonlar Ulu dere ve 
Köy dere yatakları boyunca ince şeritler halinde 
bu/unmaktadır(9 ) . 

Maden yatağı nı n farklı bölge ve seviyelerinde 

5 adet araştırma galerisi açılmıştır. Bu galeri/erin 
bir kısmı sulu, bir kısmı ise tamamen kurudur. 
Maden yatağının 4 ayrı yerinde hidrojeoiojik etüd 
gayesiyle 4 adet pompaj ve 13 rasat kuyusu ol
mak üzere toplam 17 sondaj kuyusu açılmıştır 

(Harita : 1). 

inceleme sahasında yerolan skapolitfels ve 
seviyeleri yeraltısuyu ihtiva etmektedir. Maden ya
tağının doğu bölgesinde (Ulu derenin doğusu) 

akarsu seviyesinin altı sulu, üstü kurudur. Batı böl
gesinde ise (Ulu derenin batısı) akarsu seviyesi
nin alt ve üstündeki tay zonları kırık ve çatlak 
sistemleri suyu depolama ve iletme özelliğine sa
hiptirler. Bölgedeki trakit/er ise skapolitleşmeğe 

uğradığı oranda hidroleolojik yönden skapolitfel-
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se benzer özellikler gösterirler. Ulu dere vadisi 
boyunca dar bir şerit halinde bulunan alüvyon 
ise yeraltısuyu taşımakla beraber ince ve az ya
yılımlıdır. H

0
-120 ve H. -109 sondaj guruplarında 

yapılan 72 saatlik sabit debili pompa tecrübele
rinden foydalanılorak akiferin iletkenlik katsayı

sı (Transmisibilite) ve depolama katsayısı (S) he-

saplanmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda aki

ferin iletkenlik katsayısının ( T) yöne bağlı olarak 

değiştiği görülmüştür. Kuzey-güney doğrultusunda

ki iletkenlik katsayısı değerleri doğu-batı doğrul 

tusuna ait değerlerden büyüktür. Akiferin tüm ya

yılım alanında her iki doğrutuva ait iletkenlik kat

sayısı değerleri genel olarak küçük olup ortalama 

olarak T=200 3/gün/ m dir. H. -120 gurup kuyular 

bölgesi için depolama katsayısı S= 0.02 hesaplan

mıştır. Akiferin tüm yayılım alanı litolojik ve ya

pısal yönden bu kuyu bölgesi ile aynı özellikleri 

Besienim 
Demir Besienim Miktarı 

Yatağının (1()6 m3/yıl) 

Batı Yağıştan 

Bölümü Süzülme 0.45 

Doğu Yağıştan 
0.39 Bölümü Süzülme 

Toplam Besienim 0.84 

Demir yatağının drenaj alanının dışından ge
len Ulu dere ve bunun bir kolu olan Köy dere
sidir. Demir yatağında aç ı k işletme yapılması 

na imkôn sağlamak gayesi ile, bu derslerin su
yunun bir kısmını proses suyu olarak kullanmak 
üzere depolayıp, ortan suyun da maden işletme 

sahası dışına atılması için Ulu dere üzerinde Ha 
sançelebi-1 ve Köy deresi üzerinde Hasançele
bi-ll barajı inşaa edilmesi ile ilgili etüdler yapıl 

mıştır . Daha sonra yapılan çalışmalar neticesin
de, Hasançelebi-ll baraj aksının maden işletme sa
hası içinde kalacağı gerekçesi ile bu barajdan 
vazgeçilmiştir . Demir yatağının yan dereleri ve 
yağış alanları Harita : 1 'de belirtilmiştir . M aden 
işletme safhasında bu yan dere kollarının bir 
kısmı maden kazı sahası içinde kalacaktır . Ma
den işletme çukurunun çevresinde bu yan dere
lerden gelebilecek taşkın debilerini işletme saha
sı dışına okıtabilecek kanal ve çevirme tesisler i 
inşaa edilmesi gerekmektedir. Etüd bölgesi için. 
8 saat süreli maksimum günlük efektif yağış 
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gösterdiğinden akiferi temsil eden ortalama depo
lama katsayısı S=0.02 alınabilir(S ) . 

Maden yatağının bölgesinde ve Ulu dere va 
disinde açılmış olan derin maden rezerv sondai
ları nda yüzeyden itibaren kademe kademe kuyu 
derinliği boyunca basınçlı su tecrübeleri yapılmış 

tır. Bu tecrübelerden elde edilen bilgiler yardı 

mıyla her kuyu civarını temsil eden permeabilite 
katsayısı (k) değerleri hesaplanmıştır(S) . 

inceleme sahasında yeralan formasyonların 

tay, yarık ve çatlak zonlarından; maden yatağı 

ve drenaj alanına düşen yağışın bir kısmı yeral 
tına süzülmektedir. Maden yatağının batı bölü
münde yeraltısuyu Çökeç deresi, G-3, G-4 galeri
leri ve küçük debili kaynaklarla boşalır. Batı bö
lümünde ise yeraltısuyu Ulu dereye boşalmakta 

dır. Ortalama değerlere göre demir yatağının ha
lihazırdaki yıllık yeraltısuyu bilançosu şu şekil

dedir(S). 

Boşalım 

Boşalım Miktarı 

(106m3/yıl) 

1 - Çökeç deresine 0.16 
2 - Galerilerle 0.34 
3 - Kaynaklarla 0.06 

Ulu Dereye 0.39 

Toplam 
0.95 

Boşalım 

65,5 mm olarak hesaplanmıştır. Maden işletme 

çukuru alanı yaklaşık 3,7 . 106ın2 dir. Bir günde 
i şletme çukuruna düşen yağıştan , 0 = 0.24. 106ınJ 

su gelebilecektir(418) . 

2. YERALTISUYUNUN DRENAJ! : 

Maden yatağının batı bölümünde tabii yeral 
tısuyu boşalıınına ilôveten G-3, G-4 galerileri ve 
H.-109 artezyen kuyusundaki beşalımlardon dola
yı su seviyesi zamonla sürekli olarak düşmekte

dir. Düşük katta daha uzun yeni galeriler açılma 

sı halinde, toplam yeraltısuyu boşalıını artacak 
ve su seviyesi bu galeri katiarına kadar belli bir 
sürede düşürülebilecektir . Buradan, maden yatağı

nın bu bölümünün akarsu seviyesine kadar belli 
sayı ve uzunlukta galerilerle drenajının mümkün 
olabileceği neticesine varılmıştır . 

Maden yatağının doğu bölümü akarsu katu
na kadar kuru olduğundan, bu bölümde akarsu 
katuna kadar yeraltısuyu drenaj problemi yoktur . 



Akarsu katunun alt ında, maden işletme cukuru
na gelebilecek su miktarı farklı metotlarla ayrı 

ayrı hesaplanmış ve bulunan değerlerin birbirle
rine çok yakın olduğu görülmüştür (B). 

2.1 . Hendekte Ani Su Düşümü Hali 

Permeabilitenin üniform olarak dağıldığı ko
bul edilerek, maden işletme cukurunda su sevi 
yesi ani olarak ( 6 D) kadar düşürülürse ; cukuru n 
birim uzunluğundan kendi halinde gelebilecek su 
miktarı (Çukura boşolım) (1) bağınıısı yardımıy

la hesaplanır (Şekil : 1. o) 

Ob = 2 6 
Da j S . T (1) 

ywtY 

Ob = Moden işletme cukurunun birim uzunlu 
ğundan gelen su miktarı 

6 D = Düşüm 
T = Tronsmisibilite 

S = Depolama katsoyısı 

t-= Boşalım süresi 

Akiferin muhtelif lokosyonlarıno ait (T) ve 
lS) değerlerinin ortalamoları dikkate alınorak ; 

S = Depolama katsoyısı = 0.02 (ortalama) 
T = 200 mJ/gün/ m (Ortalama) 

işletme çukurunun birim uzunluğundan gelebile
cek su miktarının hesobı için (1) formülü ; 

6 D 
o b = 2,25 --= 

yt 
şeklini alır . 

(2) 

Moden işletme safhasında su seviyesinde dü
şümün kazı hızına paralel olarak ayda1-2 m ola

cağı kabul edilmiştir. 

6 D = 1 m düşüm halinde t = 1 ve t = 36 gün 
devresinde işletme cukurunun birim uzunluğundan 
gelebilecek toplanı su miktarı (0,) : 

36 

o ,= 2,25. 6 D f t-ı;2 dt 

36 

o ,= 4,5. 6 D [ t ı /2 ] = 22,5 mJ 

1 

t = 36 gün icin O, = 22,5 mJ 

olarak ve, 

Ortalo ma akını = oorı = 

lu nur. 

22,5 

35 
= 0.64 mJ/gün bu-
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Bu durumda maden işletme çukurunda su se
viyesi 1 ın. düşürüldüğünde cukurun çevresinde 
her metre genişlikten gelebilecek su miktarı orta
lama olarak 0.64 m3/gün, su seviyesi 2 nı düşürül

düğünde ise 1,28 m3/gün olabilecektir. 

2.2. Serbest Akiferdeki Hendek Hali : 

Bu metod ile cukurun uzunluğundan gele
bilecek su miktarının (işletme cukuruna boşolım) 
tayini için (3) bağınıısından istifade edilmekte
dir (Şekil : 1-b) . 

(3) 

k = Permeabilite 
Ob = Moden işletme cukurunun birim uzunlu

ğundan gelen su miktarı 

Moden işletme cukurunda 1 nı kazı halinde (su 
seviyesindeki düşünı 1 m) cukuro birim uzunluk
ton gelebilecek su miktarı (Ob) : 

y2 = 400 m 

Yı =399 m 
6 D = 1 m 

k = 0.5 m3/gün /m2 (ortalama) 

2 o b 
4002 - 3992 = -- (950 - 400) 

0,5 

Ob = 0.36 mJ/gün 

2 m kazı hali icin Ob: 

y2 = 400 m 

Yı= 398 m 
6 D = 2 m 

k = 0,5 mJ/gün/m2 

20 
4002-3982 = __ b (950-400) 

0,5 

Ob = 0.73 mJ/gün 

2.3 Kısmi Penetrasyonlu Kuyu Hali : 

2.3.a) Tabanı Geçirimli Yan Cidarları Geçi-
rimsiz Eksik Kuyu Hali : 

Maden işletme cukuru eksik bir kuyu gibi kabul 
edilerek (4) bağınıısı yardımıyla işletme cukuru
na gelebilecek toplam su miktarı (0,) hesaplano
bilir (Şekil : 1-c) . 

o, 
H-h=--

4 kr 

H = 400 ın 

(4) 

h = 398 m (yani düşüın ( 6 D) = 2 ın) 

o, 
400 - 398 = ----'----

4.0,5. 400 
O,= 1600 mJ/ gün 
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h 

Geçirimsiz temel 

. ---- - -
Şekil - 1 - a : Hendekte Ani Su Düşümü Hali 

Statik su seviyes ı 

Yz ~ .. --- r 

Şekil- 1 - b Serbest Akiferdeki Hendek Hali 

1 
Statik suııe v ıyo3 ı 

ı . ~ 1 ~ f 
t ı 1 . j 
7/7 7 // 7 ? 7 /7 7 ) 7 7 7? 7777".?7 / / // / 7 / 7 7 7 / / / / / 7 } J 7 7 7 7) /// 7 

[_ r -.,f Geçirim~ i z temel 

Şeki l - 1 - c Tabanı Geçirimli Yan Cidarları Geçirimsiz Eksik Kuyu Hali 
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r = 400 m yarıçaplı bu işletme cukuru 
birim kesitinden boşalım (Qb) (5) bağınıısı ile he
saplanır . 

1600 
Ob = -----

2.3,14.400 

a b = 0.63 m3/gün 

Netice 

(5) 

Bu üç ayrı metodla ınaden işletme çukuruna 
birim genişlikten gelebilecek su mimtarlarının aşa 

ğıdaki s ınırlar arasında olabileceği hesaplanmıştır. 

Oüşüm ( l'-. 0) = 1 m ise Ob = 0,36 - 0.64 m3/ gün 

Oüşüm ( 6. 0) = 2 m ise Ob = 0.63 - 1,28 m3/gün 

L 
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Maden işletme çukurunun boyut! ıra1200 X 800 
m alınırsa çevresi yaklaşık 4000 m olmaktadır. 

Buna göre maden cukuruna gelebilecek yeraltısu 

yu miktarı : 

1 m düşüm ( 6. 0) 

halinde en az 

1 m düşüm ( 6. 0) 

1400 m3/gün = 17 lt/sn 

halinde en fazla : 2560 m3/gün = 30 lt / sn 

2 m düşüm ( 6. 0) 
halinde en az 2520 mJ/ gün = 29 lt/sn 

2 m düşüm (6.0) 

halinde en fazla : 5210 m3/gün = 60 lt/sn 

2.3.b) Kısmi Penetrasyonlu Kuyunun Tabanı 

Geçirimsiz ve Cldarları Geçirimli Olma
sı Hali: 

Böyle bir tesisin verimini, tam kuyunun veri 
mi ile mukayese etmek suretiyle hesaplamak müm
kündür (Şekil : 2) . Bu hal için (6) formülün ü 
uygulayabiliriz. 

~ ·· t:ı:ıh--- H 
77 777 77777 7 777777 7 ~ /7 L)/7777777?7717 

Geç irim s iz Temel 

Şekil - 2 Cidarları geçirimli tabanı geçirimsiz eksik kuyu 

OH= ,/ L .4v 1 
ok V h L 

2- 
h 

(6) 

OH = Tam penetre kuyunun debisi 

Ok = Kısmi penetre kuyunun debisi 

L = Faal geçirinıli kısmın uzunluğu 

H = Akiferin ka lınlı ğı 

h = Geçirimsiz temelden itibaren kısmi 

kuyudaki su seviyesi yüksekliği 

h = 1000 m 

L = 10 m alınması halinde 

h 
- = 100 

L 

Bu değerler için kısmi ve tam kuyu verimleri 
arasındaki ilişki 

OH 

0 = 8.4 (7) olarak hesaplanır. 
k 

1. Dengeli Rejim Hali : 

K (H2 - h2) 
OH = 1,366 

Log R/r 

K = 0,2 mJ/ gün/m2 
H= 1000 m 
h= 990 m 
R = 1500 m (Tesir yarıçopı) 

r = 500 m (Çukur yarıçapı) 

(9) 

Değerleri icin tom kuyuya boşalı m (8) bağınıısın 

don : 
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OH= 1,366 
0,2 (10QQL 99Q2) 

log 1500/ 500 

OH = 11300 m3/gün 

Kısm i bir kuyu gibi d üşünebileceğ im iz maden 
i ş letme cukuruna boşalım ise : 

11300 
o k= - - = 1345 m3/gün = 16 lt/sn bul unur. 

8.4 

2. Dengesiz Rejim Hali 

o 
6 D =- - w (u J 

4 7T T 

0 = 
12,56. T.6 0 

W (u] 
(10) 

r = 500 m. (Çukur yarı capı] 

T = 200 mJ/gün/ m 
s = 0,02 
t = 100 gün 

(9) 

r2 S 
U = --

4Tt 

6 0 = 10 m (t = 100 gün ic in düşü m] 

5002.0,02 
u = ----- = 6,2.10-2 

4.200.100 

U = 6,2. 10-2 icin W (u) = 2,26 (U-W (u] 
Tablosundan] (10) bağ ınıısından tam kuyuya bo
şalım ; 

12,56.200.1 o 
O = 11000 m3/ gün 

2,26 

Bu halde de k ısm i bir kuyu gibi düşü nebi le

ceğimiz maden i ş letme cukuruna boşalım : 

11000 
o k = --= 1300 m3/ gün = 15 lt / sn 

8.4 

Dar-Geniş Çaplı Kuyu Mukeyesesi 

Kuyu No 
Derinilk 
St. Sv. 
On. Sv. 
Debi 
Düşüm 

24798 
250 m 
15,3 m 
49 m 
10 lt/ sn 
34 m 

T = 200 m3/gün / nı 

s = 0,02 

Bu bölümde dengeli rejim halinde dar ve ge
niş çaplı kuyuya boşalım miktarları hesaplana
caktır. 

1. Tam Penetrasyon halinde, çuku r ve ku
yuya boşalımı veren bağ ıntılar : 

H2- h2 
Çukuryarı çapı =rç= 500 m 0 ç= 1.366 lc;g R/ r (111 

ç 

H2- h2 
Kuyu » =rk= 0,1 nı 0 k= 1.366 - - - (12) 

log R/ rk 
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2. Kısmi Penetrasyon Halinde Çukur ve Ku

yuya Boşalım : 

Maden işletme cukuru 10 m olunca penetras
yon yüzdes i 1/ 100 ve ; 

o 
_ç_= 8.4 old u ğ undan bu haldeki debi; 
o çk 

Oc H2- h:2 
Ock = -·- = 1.366 ----

. 8.4 log R/ rç 8.4 
(13) 

24798 No.lu sonda j kuyusunun penetrasyon 
yüzdesi % 25 dir. Bu durunıda tam ve kısmi ku
yu veri mleri arasındaki ilişki (6) bağınt ı sından, 

o k 
-- = 1.74 (14) 

o k k 

(14) 

olarak hesaplanı r . 

Bu halde sondaj kuyusunun debisi ; 

o k H;ı - h2 
o kk = -- = 1.366 ----

1,74 log R/ rk 1.74 
(15) 

olur. 

(13) ve (15) bağıntılardan , 

Oçk log R/ rk 1,74 

---o;:- = log Rl r, 8,4 
(1 6) 

elde ed ilir. 

R =Tesir yarıçapı = 1500 m 

rç = Çukur = 500 m 

rk =Kuyu » = 0,1 m ise 
log R/ rk = log 1500/ 500 = log 3 = 0.48 
log R/ rk = log 1500/ 0.1 = log 15000 = 4,176 bu 

değe r l e r (16) bağınıısında yerlerine konulduğu 

tak tirde : 

o ,k 4,176.1.74 
- - - - ----

o kk o,48.8.4 

o 
_ _ çk_= 1,8 

o k k 
bulunu r. 

(17] 

Yan i cukurd a, kuyudakine eş i t bir d üşüm oldu
ğu nda , çukurdaki debi kuyudakinin 1,8 katı ola
caktır . 

24798 sondaj kuyusundaki tecrübenin değer
lendirilmesinden T = 200 m3fgün/ m ve s = 0.02 
bul u nmuştur. Bu kuyuda 1 gün icin hakiki düşüm 
5 m uzun süre icin düşüm (100 gün alındı) 6,5 m 
olarak bu l u n muştur. 

o k 6 Dkk 
--~--= 1,74 
Okk 6 Dk 

(18) 

6 Dk = Tam penetrasyonlu kuyuda düşüm 
6 Dkk = Kısm i penetrasyonlu kuyuda düşüm 
6 Dkk = 6,5. 1,74 = 11 ,5 m bulunur. 



Yani kuyudaki 11 ,5 m düşüme karşılık 10 lt/sn 
su alı nd ı ğı bulunur. 

Bu durumda maden işletme çukurunda 11,5 nı 

düşüme karşılık (17) bağınıısından ; 

o çk = 1,8. 10 = 18 lt/sn 

su çekileceği bulunur. işletme çukurunda 10 m dü 
şüm halinde ise gelecek su yaklaşık olarak 
16 lt/sn dir. 

Bu calışmalarda 

1 - Halihazırdaki durum incelenmiş olup ba
rajlorların. derivasyon tünellerinin ve potlayıcı 

ların muhtemel tesirleri dikkate alınmamıştır. 

2 - Akifer yatay ve düzey yönde onizotro

piktir. Bilind iği gibi aklforlerde düşey permeabi
lite yatay permeabiliteden genellikle küçüktü r. 
Bu çalışınada basınçlı su tecrübeleri ile bulunan 
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permeabilite (geçirgenlik) değerleri kullanılmış, 

düşey permeabilitenin küçük olması dikkate alın 

momıştır (B). 

2.4. Ulu Derenin Derivasyonu 

Ulu derenin barajlo tutulması ve tünelle de
rivasyonu yerine doğu çukurunun batısından açık 

bir konolla derive edilmesi düşünülebilir. Bu hal
de Ulu derenin yeni yatağındon nıaden işletme 

cukuruna gelebilecek su miktarı aşağıdaki me
metodlarla tayin edilmiştir . 

2.4.a) Ulu Derenin Yeni Yatağından Maden 
işletme Çukuruna Gelebilecek Su Miktarı 

Moden işletme çukurundan 20 lt/sn'lik pom
pai yapılması halinde Ulu derenin yeni yatağındon 
ponıpoi etkisiyle ne miktar suyun alındığının tes
bi t edilmesi gerekir. (Şekil : 3) 'de ponıpoiın ya-

U lu da re 
( eskı) 

E 

--,~-- -+--- --t .:_ -~='~~~-Jr+----
-\Hayali Maden (ı Maden " . ,... '-(şletme çukuru / 

\._----- _j 

500 m 
1 , 500m • ı. 500m ·1 . 500m 

Şekil- 3 Uluderenin Doğu cukurunun batısında açık bir kanal ile derive edilmesi 

pıldığı işletme çukuruno karşılık. akarsuyun öbür 
yanında ve işletme çukurundan akarsuya olan 
uzaklığın aynı uzaklıkta tasarlanmış bulunan bir 
beslenme çukuru görülmektedir. Hakiki maden 
işletme cukurunda panıpai etkisiyle meydana ge-

lecek su seviyesi düşünıüne karşılık, hayali çu

kurdan akiferin beslendiği ve bunun sonucu ola

rak da akiferin bu kısmında su seviyesinin yük

sekliği kabul edilir. işletme Çukurundan çekilen 

su miktarı kadar hayali kuyuda do narmal su se

viyesinin yükseldiği tasarlonır. Bu suretle akarsu 

boyunca su seviyesi düşünıü meydana gelmez. 

Maden işletme çukurundan 20 lt/sn'lik pom

pai yapılması halinde, Ulu derenin yeni yatağın 

dan ne miktar suyun alındığı aşağıdaki metod

larla tayin edilmiştir (B) . 

2.4.a.1. Glover - Balmer Metodu 

Akarsudon pompoi ile alı non su miktarı Glo

ver-Balmer tarafındon hazırlanon grafikle tahmin 

edilebilir (Şekil : 4) . 

0 9 

08 

03 

0 .2 

o 1 

0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 15 

Şekli : 4 

o / v 4 Tt/ s 

o = Pompoj kuyusunun akarsuya mesafesi (m) 
S= Depolama katsoyısı (%) 
T = Transmisibilite (m3fgün/m) 
t = Zaman (gün) 

0 5 = Akarsudon gelen su (lt/sn) 
O = Pompoj debisi (lt/sn) 
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a 

v 4 Tt/s 

a = 500 m (Maden işletme çukurunun 
akarsuya mesafesi) 

T = 200 m3/gün / m (Transmisibilite) 
S = 0,02 (Depolama katsayısı) 

t = 1000 gCın (Pompaj debisi) 
O = 20 lt/sn (Pompaj debisi) 

500 =========== = 0.083 v 4.200.1 ooo1o.o2 

a 

v4 Tt/s 
= 0.083 için~ ~ 0.9 

o 
Akarsudan Çekilen Su (0,) 

O, 
- =0,9 
o 
O,= 0,9.20 
O, = 18 lt/sn. 

2.4.a.2. Theis Metodu 

(Şekil 4) 

Bu metodla akarsudan pompaj ile alınan su 
miktarı Theis tarafından hazırlanan grafikle tah
min edilebilir (Şekil : 5) . 

a2 s 
Fı=4Tt 

5002 . 0,02 
Fı = 4.200.1000 = 0.006 

F1 = 0.006 için Pr = 90 (Şekil 5) 

P = _o~·-· _1 o_o_ 
r O 

Akarsudan çekilen su (0, ) 

Pr . Q 
o=--

s 100 

90.20 
o= - -

s 100 

o,= 18 lt/sn. 

(19) 

2.4.b. Yeraltısuyunun Derinde Olması Halin
de Ulu Derenin Yeni Yatağından Süzülme 

Horton'a göre süzülme (f) 

f = fe + (fo - fe) e - kt 

olarak ifade edilir. 

f = Başlangıçtaki süzülme 
t = Süzülme kapasitesi 
k = Sabit katsayı 
t =Zaman 

Süzülme ilk anlarda yüksek iken, t değeri 

(zaman) büyüdükçe bir azalma gösterip bilahare 
takriben sabit bir değere (fe) ulaşır. Bu değer 

ise akarsu yatağının cinsine göre değişmektedir. 
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Şekil : 5 Yakındaki bir akarsudan pompaj kuyusu 
ile alınan su miktarını bulmak Için kul
lanılan grafik (The is, 1941) 

Pr: Os .tOO 
Q 

a = Pompoj kuyueunım akarluya 

mesafesi (m) 

S = D1polama 11e»tH1ts• (o/0 ) 

T = Tronsmısıbılite (m /gürf/mJ 

t = Zaman (gün) 

05 = Akarsudan gelen su (lt /sn) 

Q = Pompaj debisi (lt /sn) 



Uzerinde herhangi bir bitki örtüsü olmayan çıp

lak killi, kumlu millerde süzülme değeri takriben 
3,5 mm/ saat civarındadır[') . 

Daha genel tasnif şöyledir : 

12,5 - 25 mm/ saat cok geçirgen 
2,5 - 12,5 )) orta ıı 

0,25- 2,5 » az » 
Bu çalışmada bir emniyet faktörü de dikkate 

alınarak süzülme Ulu derenin müstakbel yatağ ı 

(ki basınçlı su testleri ve normal pompalama de
neyleri geçiri msiz sayılabileceğini göstermiştir . ) 

icin; 

4 mm/ saat = 96 mm/ gün = 0.096 m/ gün kabul 
edilmiştir . 

Ortalama akımı 2,5 m3/ sn olan Ulu derenin 

normal şartlarda 1 km uz unluğundaki yeni yata
ğında 10 m lik bir şerit boyunca akacağı (taş

kın l ar hariç) kabul edi l miş ve yatak boyunca sü
zülme alanı 1.103 m 10 m = 1.104 mı tahmin edil 
mişt ir . Süzülme değeri ise 0.096 m/ gün alınır ise 
bir gün içindeki süzülme 960 mJ veya ortalama 
süzülme 11 lt / sn bulunur. 

3. NETiCE : 

Demir yatağında açı k i şl etmeye imkôn sağla

mak gayesiyle Ulu dere. Köy deresi ve yan dere
lerle drenaj alanından maden işle tme çukuruna 
gelebilecek yüzey suları muhtemel toplam taş kı n 
debisini işletme sahası dışına okıtabilecek kapa
sitede çukur çevresinde kanal ve çevirme tesis
leri inşaa edilmesi halinde bir gün içinde işletme 

cukuruna maksimum günlük efektif yağıştan di 
rekt olarak 0,24.106 mJ su gelebilecektir. 

Maden yatağının doğu bölgesinde akarsu se
viyesine kadar (Ulu dere ve Köy deresi) yeraltı -
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suyu drenaj problemi yoktur. Maden işletme cu 
kurunun akarsu seviyesinin altına inmesi halinde 
cukura gelebilecek yeraltısuyu miktarı : 

a. Yeraltısuyu seviyesinin bir yılda 10 m dü
şü rülebilmesi için saha dışına atılması gereken su 
miktarı 15-30 lt / sn tahmin edilmiştir. Sahanın 

yıll ı k yağ ış ta n beslenmesi dikkate alınırsa (12 
lt / sn) saha d ı şına atılması gereken su miktarı 
27-42 lt/sn'dir. 

b. Ulu deren in maden işletme çukurunun ba
t ısında n acılacak bir kanal ile derive edilmesi ha
linde bu kanaldan maden işletme çukuruna 18 
lt / sn su süzülebilir. Bu durumda maden işletme 

çukurundan saha dışına atılması gereken su mik
t a rı 45-60 lt/sn değerine ulaşır. 

Demir yatağının doğu bölgesinde açılan 

24788 No.lu sondaj kuyusundan 10 lt/sn su çe
kilmiş olması. bu bölgede kuyularla drenajın di 
ğer drenaj metotlarının yanında düşü nülebileceği · 
ni göstermektedir. 

Demir yatağının batı bölümünde tabii yeraltı 
suyu boşalımına ilôveten G-3. G-4 galerileri ve 
H. - 109 artezyen kuyusundaki boşalımıardan do
l a yı su seviyesi zamanla sürekli düşmektedir. Da
ha d üşük katta ve daha uzun yeni galerilerin acıl
mas ı hali nde toplam yeraltısuyu boşalımı artmış 
olacağından su seviye bu galeri katıarına kadar 
belli bir sürede düşürülebilir . Buradan. demir ya
tağ ının bu bölümünün akarsu seviyesine kadar 
d renajının belli sayı ve uzunlukta yeni galerilerle 
mümkün olabileceği neticesine varılmıştır. 

Genel olarak sondaj kuyuları dışında bütün 
sular sulama suyu yönünden CıSı ve C

3
S

1 
sınıfın

dandı r. H-120 kuyusu, G-4 galerisi ve K-1 kayna 
ğ ı sularının betona etkisi yönünden az koroziftir . 
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KOROZVON 

Yazan Güngör GÖZPlNAR ( '' ) 

ÖZET 

Teknik açıdan, metalZere özgü bir deyim olarak kullamlan lcorozyon; paslnn
ma, çürüme, aşınma aıılammdadır. 

Nitelik olarak mekanik ve kimyasal olarak smıflandırılabilir. 

Metalik korozyon, akside- rediiksiyon ve çözeltilerin elek/rolizi teorileriyle 
açıklanabilir. 

Korozyonu /u zlandıran çeştli etkenler vardır. Bunların, korozyon olup bittik
ten sonra değil, önceden kestirilmesi önleyici tedbirler açısından çok önemlidir. 

Korozyoııdan korunma yolları; uygun metal seçimi, koruyucu kaplamalar kul
lanılması ve kataelik koruma biçiminele sağlanabilir. 

Korozyonu önlemek için yapılması gerekli ön çalışma lar içiilde jeolojik ve 
jeofizik yöntemler biiyiik önem ar-:.eder. 

Tanımı 

Koroıyon geniş anlamlı bir sözcüktür. Sözlü k 
anlamı, «paslanma, aşınma , çürüme, bozukluk, çü
rüklük» şeklindedir. 

Teknik açıdan ise, önceleri sadece metailere 
özgü bir deyim olarak kullanılmış , sonraları en 
sert taşlarla, tahta v.b. malzemenin de koroıyo

nundan bahsedilir olmuştur . 

Sınıflandırılması 

Korozyon, nitelik olarak mekanik ve kimya sal 
olarak sınıflandırılabilir; Mekanik korozyonda sür
tünmeden kaynaklanan aşınma, dolayısıyla madde 
kaybı söz konusudur, maddenin özelliğinde değ iş

me olmaz sadece şekil bozukluğu olur. Kimyasal 
korozyonda ise, madde değişerek özelliğini yitir ir. 
Metalik kökenlidir. 

Metalik korozyonda , metal, kimyasal ve 
elektrokimyasal reaksiyonlarla iyon haline geçe
rek metalik özelliğini yitir ir. Bu tür koroıyon meta
lin, doğada bulunduğu hale dönme eylemi olarak 

(') Jeofizlk Y. Müh . DSI VI. Böl ge Müdürlüğü 
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tan ı m lanır . Metaller, doğada saf halde bulunmazlar, 
genellikle oksit, sülfür ve karbonat cevherleri vardır. 

Bu cevherler, metallerin en kararlı durumlarıdır, an
cak metal. saf haldeyken kendisini cevherden arın
dırmak iç in harcanan enerji kadar bir enerjiyi 
geri vererek hızla doğada bulund uğu cevher 
durumuna dönmeye meyleder. 

Kimyasal korozyon, normal ve elektrokimya
sa l olarak iki kısımda yorumlanabilir. 

Normal kimyasal korozyonda, herhangi bir 
elektrik akımı yoktur. Tekdüze reaksiyonlar sonu 
cu kimyasa l kinetiğin temel yasalarına uygun ola 
rak, dış etkenler nedeniyle metal yapılarda oluşur. 
Yüksek sıcaklık ortamında kuru gazların neden 
olduğu koroıyon buna örnektir. Ayrıca asid kulla 
nan veya üreten endüstri kollarında da kimyasal 
korozyon çok görülür. 

Elektrekimyasaı korozyonda ise, mutlaka bir 

elektrolit ve elektrik akımı vardır . Nemli havada 
toprak ve su altı yapılarında oluşan koroıyon bu
na örnektir. 

Elektrokimyasal koroıyon su ve elektrik gibi 
göm ülü boru hatlarına büyük zararlar verir. Örne-



ği n yeraltındaki metal su borularında sızıntılaro ve 
patiokiara sebep olur. Sonuçta, işletmede durmo, 
onarım zorunluğu, iş gücü ve porasal kayıplara 

yol açar. 

Elektrokimyosol korozyono genellikle galvonik 
koroıyon do denir. Zira, korozyono sebep olon 
akım dışton değil , pil oluşmas ı ndan hosıl olmak
tadır . Pil. bilindiği gibi bir elektrolit içine doldırıl 

m ış anat ve kotoddon oluşur. Anot ve kotod bir 
il etkenle birbirine bağland ığı nda akım geçer ve 
o noıto koroıyon hosıl olur. Eğer anat, bir yapının 
veya metal bir iletim hattının bir bölümünü olu ş

turuyorsa, sistemde büyük bir koroıyon oluşur. 

Elek trik ener ji tesislerinin çoğunda bu duru m 
görü lü r. Bu tesislerdeki metal bölümler onot, ko
tod ve bağlantı iletgeni gibi davranabilir. Toprak 
içindeki su veya nem, pil devresini tamamlayon 
elektrolit olur. Böylece yapı, doğal bir korozyon 
pili gibi davranır . 

Demir boruların suyla temas ettiği bir arta nı

do, Fe++, + 2 değeriiki i katyon şeklinde solüs
yono geçer, arkasında 2 elektron bırakır, diğer 

katyonlorlo yer değiştirir . Örneğin saf suda H+ 

iyonlorıylo yer değiştirir. H + iyonl arı elekironlarla 

birleşerek H2 gazını meydana getirirler. Fe ++ kat 

yonunun solüsyondon ayrılması korozyonu doğu 

rur 

2 Fe" + + 11202 + H20 + 40H + 2Fe [OH) 3 
= F20, n H20 

Koroıyon hızı, genellikle hidrojenin çözülmüş ok
sijenle birleşmesi yani sudoki çözülmüş oksijen 

konsantrasyonu ile ilgilidir. 

Dem iri olmoyan metoller de benzer şekilde ko
rozyono neden olobil irlerse de çoğunun oluştur

d uğu oksit veya karbonotlar metoli koroıyondon 

korur. örneğin, ol iminyumun kalın bir oksit taba
kası, bakırın ve çinkonun karbonatları gibi. 

Koroıyon mekanizması Okside-Redüksiyon 
(Redoks) ve çözeltllerin Elekıralizi teorileriyle ga
yet açık olarak izah edilebilir. 

Korozyon Teorilerı 

- Okside-Redüksiyon Teorisi : 

Redaks diye de adlandırılan okside-redüksi
yon teorisi maddenin atom yapısına bağlı bir ku
rom üzerine kurulmuştur. 

Maddenin özelliğini taşıyon en küçük parçası 

olon atom bir çekirdek ve elekıronlardan oluşur. 

Çekirdek pozitif, elekıronlar Ise negatif elektrikle 
yüklüdürler. Elektriksel bakımdon nötr olon atom 
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bazı etkiler sonucu elektron ver ir veya alır böy
lece iyon haline dönüşür ve etektran vermişse po
zitif , olmışso negatif olur. Birinci durumda oksi 
dasyon yani yükseltgenme, ikincı halde redüksi 
yon yani indirgenme söz konusudur. Oksidasyon 

durumunda, 

Fe-)>- Fe++ + 2 e-

Metalik dem ir iki elektron koybederek pozitif iyon 
haline geçer. Bu iyon do, karşılaştığı bir negatif 
iyonlo b irleşerek çözel t iye geçer. Böylece demir 
korozyono uğramış olur. Redüksiyon durumunda 
ise, 

Fe++ + 2 e---;.- Fe 

demir iki elektron ola rak metalik demir haline dö
ner. Görüldüğü üzere metal koroıyonuno engel 
olmak içi n elektron kaybının önlenmesi zorunlu 
,dur. 

ll - Çözeltiterin Etektrelizi Teorisi : 

As it, boz ve tuzla rın sulu çözeltileri ıçıne dal
dırı lan ve bir iletkenle bağlanan iki metalden akım 
geçirildiğinde, çözeltiyi oluşturan madde pozitif 
ve negatif iyaniarına ayrılır . 

Poziti f elektrik yüklü iyonlar akımın elektro 
litten çıktığı katod , negatif yüklü iyonlar ise akı 

mın elektrolite girdiğ i anod den ilen metal tara 
fından tutulurlar. 

Katod tarafından çekilen ( + ) iyonlar yani 
katyonla r, kaynak tarafındon yayılan (-) etekt
ronlarla b irl eşerek nötr olur. Yan reaksiyonlar 
olmazsa katadda bir metal birikmesi veya hidrojen 
çık ışı olur. Katodun madde durumu değişmez . 

Anod tarafından çekilen [-) iyonlar yani on 
yonlar elektron kaybederek nötr olurlar. Kaybe
dilen elektronlar elektrik kaynağına dönerler. Böy
lece elektrolit onodun madde kaybına karşı yeni 
leşir ve anod korozyona uğramış olur. 

KAT O C 
( ko r ozyon 

yok \ 

Şekil Elektroliz Prensibi 

ANOD 
(k e r o zyon 
var) 
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KOROZYONA SEBEP OLAN ETKENLER 

1°. Metallerin elektrod potansiyellerinin fark
lı olması nedeniyle, sistemde birbirinden farklı 

metal kısımların bulunması halinde potansiyeli 
daha negatif olan metal bölümü iletkenlek sağ 

landığında anat diğeri katod olur. Örneğin bakır
çelik, bakır-font bölümleri olan bir metal yapıda 

pil oluşarak korozyona yol açar. 

2°. Aynı cins bir metalin bileşiminin tekdü 
ze olmaması yani metal yapısındaki saf olmayan 

bölümler, alaşım bileşiminde yer yer farklılıklar, 

metaller içinde çeşitli artık maddelerin bulunu ş u. 

fabrikasyon kusurları, metal yüzeyindeki koruyucu 
kaplama veya oksit tabakasının her yerde aynı 

olmayışı pil oluşumuna sebep olarak korozyon ha
sıl ederler. 

3°. Metalin hazı rlanması es nasında yapılan 

işlemlerde farklılıkla r, tavlama, temizleme, parlat
ma , cilôlama gib i. 

4°. Zemin in değişen kimya sal yapısı ; oksi 
jen veya nem miktarındaki değişmeler, litolojik 
yapı farklılığı, mikrobiyolojik organizmaların işlev 

leri gibi nedenlerle korozyon kutupları oluşur. 

5°. Elektrolit (zemin suyu veya yeraltısuy u) 
iç indeki farklı konsantrasyondaki çözünmüz tuz
lar, gazlar elektrolitin akış hızında farklılıklar , s ı

caklık değişimleri, erimiş oksijen miktarı, suyun PH 
değeri, alkalinitesi, karbondioksit içeriği gibi çeş itli 
etkenler korozyona sebep olabilir. 

PH 

•O ,..----------=.- ı l _ - --- - ---, 

K erozyonun 
ol.a b ıl ( c r 9ı 

\ o rt a rnl ar 

M uhım koroıyon ort~ m ı 

50 ıoo ı )Q 200 

A l k~ ını! t ( mq/! t ı 

150 JOO l 50 

Şekil :2 PH değerleri ve alkalinite'nin korozyona 
tesiri 

Görüldüğ ü üzere metal yapılarda özelike suy
la temasteki metal yapılarda, korozyona neden 
olabilecek parametreler çok çeşitlidir. Bu nedenle, 
korozyonu önceden görmek ve ayrıntılı inceleme 
yapmadan gideril me yöntemini tesbit etmek çok 
güçtür. 
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Şekil 3 Karbondioksit miktarı ve alkolinitenin 
korozyono tesiri 

Korozyonun ortaya çıkışı, basit olarak geneı
de bir pasianma veya metalin bazı yerlerde deli
nerek uniformluğunu kaybetmesi, lokal çukurlan 
nıa , yaprakianma şeklinde belirir. 

KOROZYONDAN KORUNMA YOLLARI 

Yapının bulunduğu çevredeki doğa şartlarını 

değ i ş tirmek genellikle mümkün olmadığı için, ko
rozyon'u önleme veya geciktirme yolları araştırılır . 

Bu konuda birinci adım çevre şartıarına dayanıklı 
metalin secimidir. ikinci yöntem metalin bir ko

ruyucu ile kaplanması yani çevreye karşı izolasyo
nu, üçüncü yöntem ise katadik koruma yapılma
s ıdır . 

UYGUN METAL SEÇiMi 

Metal seçimi, işin rantabilitesi ile ilgili olduğu 
iç in her yeraltı ve sualtı yapısı için özel alaşım
l a rın kullanılma s ı beklenemez. Bu nedenle bu yol 
la koroıyondan korunmak her zaman mümkün de
ğ ildir. 

Yeraltısuyu temini için açılan sandaj kuyula 
r ında kullanılan filtre boruları değişik zemin, sı

caklık ve kimyasal içeriği değişik su katmanlarını 

kestikleri için korozyona uğrama ihtimalleri de ol 
dukça fazladır . 

50 yıl kadar önce American Brass Company 
t a rafından geliştirilen Everdur, korozyona çok da
yanıklı bir alaşımdır. % 96 bakır, % 3 silicon, % 1 
nıangenez ihtiva eden bu alaşımın korozyon re
zi s tansı herhangi bir pirine alaşımından daha faz-



!odır, zira çinko ihtiva etmez. icindeki manganez 
celiğin gerilme diraneini arttırır . Siliken ise ala
şınıı kaynak tutar hale getirir. 

% 18 den fazla krom, % 8 den fazla nikel, 
% 72 kadar demi r, 0,08 den az karbon ihtiva eden 
304 paslanmaz celiği de kuyu filtresi olarak gü
veni lir bir alaşımdır. 

Ancak çözünmüş oksijen muhtevasının nor
malin üzeri nde olduğu bilinen akiferlerde pas
lanmaz çelik kuyu filtrelerinin kullanılması uygun
dur. 

KORUYUCU KAPLAMALAR 

Koroıyondan korunmak için metalin koruyu
cu kaplamalar ile kaplanarak çevre ile yapı ara
s ında az veya çok yo lılkan bir engel oluşturmak 

daha ekonomik bir yoldur. 

Kaplamaların kalitesi elektriksel dirençleri ile 
ilgi li olup, 10000 ohm/ mm2 den büyük dirençliler 
koroıyo n acıs ından uygundur. 

Kaplama lar, malzemelerine göre 1 o - Meta
lik 2° - Organik 3° - inorganik olmak üzere üç 
gruba ayrılabilirler . 

Bu kaplamalardan hangisinin seçileceği, ko
runacak metalin cinsine, biçimine, boyutuna ve 
çevre etk ileri ne ve de şüphesiz ekonomik şartla 

,ro bağlıdır . 

1977 yılında Adana-Ceyhan BOTAŞ Bölge 
Müdürlü ğü nün DSi F-31 / 20578 Nolu kuyusundan 
beslenen bitum benzeri bir izolasyon maddesi ile 
ka plı , 17 km lik 8" kapalı çelik boru ile kapalı 
bir su tankına verilen suyun, bu maddenin suda 

cözü nmesi sonucu kesif H2S zuhuruna neden ol
duğu yaptığım inceleme sonucu ortaya konmuş

tur. Şebeke hatalı kaplama nedeniyle iptal edil
miş d urumdadır . 

Koplomalarda kullanılan malzemeler 

Metalik koplamalar : 

Demiri kaplamak icin kullanılan metallerin ba
şında çinko gelir. Daha sonra nikel, kolay, kadmi
yum, kurşun ve aliminyum kullanılır . 

Organik koplamolar : 

Asfa lt ik boyalar, maden kömürü zifti, apoksi -
resin boyaları , klorlanmış sert lastik, polietilen 
kullanı llır. 

inorganik kaplamalar : 

Asit, baz gibi kimyasal maddelerin taşınma

sında inorganik enamel kaplamalar uygundur. Ge
nellikle feldispat, kaolen , boraks, soda ve litari ka
rışımı kullanılır . 
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Enamel kaplamalar mükemmel kaplama özelli -
ğ i vermelerine karşın, mekanik çarpmalarda ve 
sıcaklık değ işmele rinde çabuk kırılabilirler. 

KATODiK KORUMA 

Katadik korumaya gelince, ilk kez 1824 y ı lın

da Humphry Davy'n in bulduğu, elektrokimyanın 

ilk mühendislik uygulamasıdır. Davy, bu yöntemi 
harp gemilerinin bakır bölümlerinde deniz suyu
nun hasıl ettiği korozyona mani olmak icin çinko 
metalinin anat olarak kullanılmasını önererek bu 
konuda ilk adımı atmıştır. 

Daha sonra uzun süre uygulanmayan bu yön 
tem, yirminci yüzyılın başlarında petrol boru hat
ları, yeraltında veya su altında gömülü akaryakıt, 

gaz, su tankları, boruları, enerji nakil hatları, te
lekominikasyon kabloları, yüzer köprüler, daklar ve 
gemileri n koroıyondan korunması icin kullanılmış 
tır . 

Bu yöntemin ana prensibi, herhangi bir elektro 
lit içindeki bir metal yapının korunması gerekli 
bölümlerin in yapay ola rak katot haline getirilme
sidir. 

KOROZVONU ÖNLEMEK iCiN YAPILMASI GE· 
REKLi ÖN ÇALIŞMALAR 

Tesisi, muhtemel bir koroıyondan korumak 
için gerekli önlemlerin koroıyon başladıktan son
ra değil de, önceden bilerek alınması çok daha 
kolay ve ekonomiktir. 

Bu nedenle, tesisin yer veya güzergôhının jeo
lojik haritasının yapılması; tesisi etkileyecek zemin 
bölümlerinin litolojik özelliklerinin, değişik zemin 
birimlerinin derinlik ve kalınlıklarının bilinmesi 
korozyonu oluşturabilecek durumların önceden be
lirlenmesi açısından son derece önemlidir. 

Jeolojik harita yapımı genel jeolojik yöntem
lerle birlikte, iki boyutlu görünür araziye jeofizlk 
yöntemlerle üçüncü boyutunda sağlıklı biçimde 
katılmasıyle gerçekleşt irilir. 

Zemini oluşturan kayaç birimlerinin jeofizik
Rezistivite kesitinin cıkarılmasıyla zeminin koro
zif olup olmadığı belirlenir ve gerekirse çok sorun
lu olacak yerlerden kocınılabilir veya koruyucu 
önlemlerden uygun olanına başvurulur. 

On etüdlerde tesisle ilgili gerek zemin gerek
se her çeşit su oluşuklarının korozif olup olma
dığını belirleyecek en önemli faktör jeoflzlk re
zistivite değeridir. 

Rezistivite, elektrolitin konsantrasyonunu ve
ya başka bir deyişle kimyasal ve elektroklmyasal 
iyon değiştirme şiddetini gösterir. 
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Rezistivite ile korozivite ters orontılıdır. Ge

nelde zeminler (p ) rezistivitelerine göre şöyle yo
rumlonobilirler 

p < 500 ohm cm çok korozif 

500 < p < 2000 

2000 < p < 10000 

10000 < p 

)) korozif 

orta korozif 

az korozif 

Bu değerlendirmenin yüksek rezistiviteli ze-
minlerde korozyon olmayacağının kesin bir ölçü
sü olmadığı bilinmelidir. Korozyono neden olabi
lecek diğer şortlar var ise gözden kocırılmomolı

dır . Bu, sadece zeminin bünyesinin korozif olma
dığını gösterir. 

Rezistivite sıcaklıkla ters orontılıdır. Bu neden
le ölçüler belli bir referans derecesi icin değerlen 
dirilir. 

Zemin rezistivitesinin ölçülmesinde basit ola
rak Shepord, daha teknik olarak Wenner metod
ları uygulanabilir. 

Shepord metodunda, yere, oralarında a cm. 
kadar açıklık olan iki demir elektrod çokılarak Emv 
potansiyeli belli bir doğru akım tatbik edilerek A 
ampermetresinden okunon 1 mA akım şiddeti ol 

mak üzere aşağıdaki formülden zeminin p rezisti
vitesl hesabedilir. 

E 
p = 2':To -

1
-

Wenner metodunda ise aralarında a gibi eşit 

aralık bulunan 4 elektroddon dışta bulunan iki
sinden yere doğru akım verilir. Ortadaki iki 
elektrod arasındaki potansiyel okunur. Alet sabit
leri dikkate alınarak rezistivite hesaplanır. 

On etüdlerde yapıyla bağlantılı su oluşuklorı
nın kimyasol analizleri ihmal edilmemelidir. ör
neğin, göl, bataklık, turbalık ve yeraltısuyunun ko
litelerinin bilinmesiyle koroziflik özellikleri belirle
nebilir. 

Suyun, korozif olup olmadığı Longelier Denge 
Indeksi Metodu ile tesbit edilebilir. Bunun icin 
sudoki Co, C03 HC03 iyonlarının miktarı ile PH 
değerinin bilinmesi gerekir. 

Bu değerler, Kalsiyum Denge Diyagromı di

ye adlandırılan özel bir diyogromo yerleştirilerek 

suyun doygunluk PH5 değeri bulunur. 1 = PH- PH
5 

denge indeksi değeri hesaplanır. Bu değerin, + 0,1 

den büyük olması halinde su, kireçlendirici; + 01 

ile- 0,1 orasında olması halinde nötr,- 0,1 den 

küçük olması halinde ise koroziftir. 

Foto 1, 2 ve 3, soğutma ve püskürtme icin 

kullandıkları suyun korozif etkisi nedeniyle Çuku

rova yöresinde tesislerini yenilernek zorunda ko 

lon bir tekstil fabrikasının makina bölümlerini gö

rüntülemektedir. 

Foto 1 Dokuma salonu klima Santralı Vantilatör Gövdesi 
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Foto : 2 Basma Buharlama Makinası Dahili Hava Sirkülasyon Vantilatörü 
(Arka planda görülen, bu vantilatörün aşırı doymuş havayı üflediği kanal nihayetindeki 

seperatör elemanlarıd ı r.) 

Foto 3 Dokuma Salonu Klima Sa ntralı Seperatör elemanlarından korozyana 
uğrayanların stoku 
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TURBA ve BATAKLlK TOPRAKLARDA BETON KOROZVONU 

Derleyen Şenel ARTIRMA (*) 

ÖZET 

Yazıda, genel korozyonla ilgili çalışmalara ışık tutacak bilgiler ve organik 

menşe/i zeminlerde beton korozyomma sebep olan faktörler, korozyonu önleyici 

tedbirler aktarılmaya çalışılmıştır. 

Agresif bir ortamda batonun bozulması olayı 

genel olarak 3 grupta toplanır . 

1. Serbest kirecin ısianınası ile oluşan ısıan

ma korozyonundo, sertleşmiş çimento bileşenleri 

özellikle Ca (OH) 2 'nin ısianınası ile PH değeri kü
çülür. Sonuçta, hidroliz olayı ürünleri Siliko jeli 
alüminyum hidroksit jeli, ferri oksit jeli teşekkül 

eder. 

2. Bu tip korozyono sebep çözünen çimento 
bileşenleri ve agresif çözeltiler arasındaki değişim 
reoksiyonlorı'dır . Reaksiyon sonucu CoCI2• Mg 
(OH)

2 
gibi jeletinimsi çökeltiier boşlukları doldu

rur. 

3. Bu tip korozyonda sülfat reaksiyonları so
nucu oluşan jips ve kalsiyum Sülfo Alüminothid 
rot kristalleri boşluklarda büyüyerek şekillenirier . 

Bu esnada oluşan Içsel gerilim betonu tahrip eder. 

Beton korozyonu deniz yapılarında , kimyasol 
endüstri yapılarında ve yüksek derecede agresif 
yeraltı suyunu hôvi temeller üzerine oturmuş ya
pılarda görülür. Korozyon aşağıdaki şartlara bağ

lıdır . 

1. Kullanılan çimentonun fiziksel ve kimyasol 
özeliklerine, 

2. Beton ogregosının fiziksel özelikierine 
ve tane çapı dağılımına, 

3. Beton hazırlamak için kullanıian metoda, 
su 1 çimento oranına, çimento miktarına ve belo
nun yerleştirilmesine, sıkıştırılmosıno, betonun ya 
şına, 

(•J DSI XIV . Bölge Md . 

4. Agresif suyun etkilediği yüzeyin pürüzlü
lüğüne ve korbonizosyonuna, 

5. Agres if suyun bileşimine, bileşimdeki kon
santrasyonuno ve beton yapı ile temasta olan 
suyun hareketine. sıcaklığına kopiler yüksekliğine, 

6. Oksidosyono, 

7. Setonun boyutlarına, 

8. Beton yüzündeki buhorloşmoyo, 

9. Su basıncındaki değişmelere . 

Beton korozyonu ile ilgili araştırmalarda ge
nel olarak, 

Yeraltı suyunda 

1. PH değeri 

2. Toplam kuru kolıntı 

3. Silisik asit miktarı 

4. Kalsiyum iyon u miktarı 

5. Magnezyum iyon u miktarı 

6. Kalıcı ve geçici sertlik 

7 . Sülfat iyon u miktarı 

8. Klorür iyonu miktarı 

9. Serbest ve bağımlı karbonik asit miktarı 

Zeminde ; 

1. Organik muhtevası tôylni, 

2. Suda ve hidroklorik asit içinde çözünen 
tuzların tôyini. 

3. Toprağı n PH değerinin tespiti 
yapılır . 
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Korozyonun derecesi ; 

1. Görerek, test numunelerini muayene ede
rek, 

2. Numunede kimyasal değişimleri tôyin ede
rek, 

3. Dayanımlardaki değişimleri tespit ederek, 

4. Uzunıu: ; veya hacimdeki değişiklikleri tes
pit ederek, 

5. Elastisite modülündeki değ işimie r in da-
yandığı sebepleri bularak, 

6. Difüzyon sabitini ölçerek, 

7. Hesap metodu ile 

tôyin edilebili r. 

Bataklık zeminler muayyen şartlarda serbest 
halde kireç ihtiva ederler. Buralardaki bataklık 

suları da kireçlidir. Seyrek olarak bataklıklar ser
best sülfirik asitle kireci birarada bulundururlar. 

Bataklık toprağının ve suyunun agresifliği, 

içindeki zararlı maddenin konsantrasyonuna, su
yun durgun veya hareketli oluşuna bağlıdır. Ze
minin veya yeraltı suyunun asitli ği ve PH 'ı değ i

şik turba oluşuml a rında değişik değerler göste
rir. Çünkü kireç yoksa tu rba ortanıdaki H2S04 , 

kalsiyum tuzlarını oluşturanıayacağından nötr ha
le geçemez. Turba topraklarda yeraltı su tabla s ı

nın değişmesi ile PH 5-6 arasında oynar. 

Bataklık ve turba topraklardaki zararlı faktör
ler sunlardır : 

1. Serbest asit, sülfirik asit, agrezif karbo
nik asit, hid rojen sülfür, hünıik asit, diğer orga
nik asitler. 

2. Çeşitli tuzlar; özellikle çözülmeye olduk
ça meyilli sülfat tuzları. 

3. Saf su, serbest tuzlu sular. 

Bataklık ve turba suları değişik miktarlarda 
kireç taşırlar . Yüksek oranda kireç doğal ola rak 
asitliği azaltır . Az kireçli sular ise yüksek asitli
dir. Bünyelerinde agrezif karbonik as it. daha az 
miktarda hünıik asit gibi organik asitleri bulun 
dururlar. Oksijen var olduğu sürece su içinde ve
ya nemli atnıosferde karbonik asit demir ve çelik 
için daima koroziftir. iclerinde zararlı tuzlar bu 
lunnıasa bile az kireçli asilik bataklık ve tu rba ze
minler, yeraltı suyunda yüksek çözülme gücünden 
dolayı, asilik korozyona sebep olurlar. Yüksek 

asitli bataklık zeminlerden geçirilen beton boru 

ların 1 yıl içinde tamamen tahribata uğradığı 

gözlenmiştir. 

38 

Yapılan araştırmalarda her bölümde işe ya
ramaz hale gelen boru miktarları tesbit edilmiş, 

ilk muayenede az olan bu miktar daha sonrala
rı artmıştır. Yapılan çalışmalarla, beton karışım 

oranlarındaki değişimierin asit, mağnezyum, jips 
gib i zararlı maddeler ihtiva eden agrezif zeminler
deki değişimlerden daha etkili olduğu ortaya kon
muştur. 

Setonda çimento dozajı 300'den 400-500 
kg/m3'e yükseldiğinde, sağlam boruların işe yara
maz borulara oranının 0,6- 0,9'dan 1,2- 2,3'e 
çıktığı görülmüştür. Boru dayanımının, çimento 
miktarı ve beton yoğunluğu ile doğru orantılı ol 
duğu açıktır. 

Yüksek agresif topraklarda 5-6 yıl içinde bo
zuk kaliteli boruların tamamen tahrip olmasına 

karşı aynı periyot içinde iyi kaliteli belonun değiş
nıediği görülmüştür. 

Özellikle ince duvarlı betonlarda, betonun ag
res ifliğe dayanıklığında iyonların tesirinden çok 
çimento oranı rol oynar. Dayanıklık çimento ora
nının artması ile artar. Büyük blok betonlarda bu 
tesirler boyutlara bağlı olarak azalır veya çoğalır. 

Deneylerde en çok göze çarpan özelik, göze
nekli betonun kimyasal tesiriere daha az dayanık
lı olduğudur. Setonda tane çapı dağılımının birin
ci, çimento dozajının ise ikinci derecede rol oyna
dı ğ ı görülmüştür . 

Çimentonun agresiflik modülü 

A = C3S + C2S + C4 AF ____ _ 

Serbest CaO + 1,27 C3A + 07 Alkali+ CaS0
4 

olarak verilebilir. 

Burada 

dir. 

; Tri Kalsiyum Silikat 
Di Kalsiyum Silikat 
Tetra Kalsiyum Alümina ferrit 
Tri Kalsiyum alüminat 

A modülü 0-12 arasında değişir; yüksek de
ğerle r, yüksek direnci gösterir. Agresif zeminler 
içindeki beto n boruların bozulmasına sebep olan 
faktö rler şöyle sıralanabilir 

1. Asilik Zeminler ; 

a. PH değeri 6'dan aşağı, asilik reaksiyon 
gösteren zeminler, 

b. Nötra l reaksiyon gösteren, buna rağmen 

yüksek kapasitede hidrojen iyonu değişimine sa
hip, asitik derecesi 20'nin üstünde olan zeminler. 

2. Yüksek sülfatlı zeminler 



Hidroklorik asi tte tôyi n edilen S03 değeri, 

% 0,2'yi aşan zeminlerdir. 

3. Yüksek magnezyumlu zeminler 

Hidroklori k asitte tôy in edilen magnezyu m ok
sit değeri % 0,2'yi aşan zeminler. 

Normalitesi 1/ 10 olan 200 CmJ nötra l sodyum 
asetat çözeltisinin 100 gram zeminle muamele edil
mesi ile açığa çıkar . 1/ 10 normal asitin cm3 mik
tarı zeminin asitlik derecesi olarak tarif ed ilir. 

Genel ola rak sülfat miktarı S03 
S03'ün molekül ağırlığı 80, S04'ün 

ola rak veril ir. 
96 olduğuna 

96 
göre, so4 = - = 1,20 so3 veya 

80 

BO 
so3 = -= o.a3 

96 

Turba ve bataklık zeminlerdeki sular hidrojen 
süifür ihtiva ederler. Çoğu kez hidrojen sülfür mik
roorganizma hareketleri sonucu kimyasal değişime 
uğrar. Zayıf bir bileşim olmasına rağmen oksidas
yonla asitik bir ortamda, özellikle asitik tuzlar 
(NaH S04 vs.) içinde sülfirik asit veya sütfoto dö
nüşerek korozif hôle geçebilir. 

Kireçli bataklık zeminler içlerinde pirit bulun 
madığ ı sürece betona zararlı değildir . Çünkü bir 
süre sonra oksidasyonla pir it sülfirik asit ve 
jips'e dönüşür . Bataklık zeminler bazen az mik 
tarda serbest hümik asit taşırlar . Organik men
şali zeminler, içler inde sülfat ve magnezyum iyo
nu taşıdıklarında en zararlı durumda olurlar. 

Kireçli bataklık suları kalsiyum sülfatla doy
gun halde betonu tamamen bozarlar, % 0,5'ten 
daha yüksek miktarda jipsli zeminierin beton için 
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son derece zararlı oldukları görülmüştür. Batak
lık suları yumuşak sulardan sayılsalar da serbest 
asit ihtiva ederlerse zararlı olurlar. 

Batakl ık gazı olarak bilinen metan, beton için 
zararsızdır . 

Beton yapımında çimento hidrotasyonu es
nasında açığa çıkan bir kısım kalsiyum hidrok
sitin havadaki karbondioksit le birleşerek kalsiyum 
ka rbonatı oluşturması (karbonasyon olayı) koraz
yon açısından faydalıdır . Oluşan kalsiyum kar
bonat suda zor çözünür ve uzun zaman betonu 
kabuk gibi sararak korur. 

Setonun bataklık sularına maruz kaldığı hal 
lerde ; 

1) Yo~un bir beton yapılarak, beton içine 
za rarlı suların girmesi önlenmelidir. 

2) Yüksek miktarda kuvars kumu ihtiva eden 
agrega kullanılmalı. 

3) Düşük kireçli çimentolar tercih edilmeli. 

4) Çimantoya ilôve edilen tras miktarı uy
gun nispette olmalı. 

5) Yüksek sülfatlı bataklık zeminlerde cüruf 
çimentosu veya alüminyumlu çimento kullanılmalı . 

6) Yerinde dökülen betonlarda, dökümden 
önce konocak plastik kil gibi koruyucu bir tabaka 
ile beton tamamen sarılmalı, diğer kısımlar uy
gun bir boya ile boyanmalı, beton boruların hem 
içieri hem de dışiarına koruyucu boya uygulaya
rak dayanıklılıkları artırılmalıdır . 

7) Betonun karbonasyonu faydalıdır . 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

lmre Biczok Concrete Corosion, Concrete Pro
tection 
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ASiT TOPRAKLARDA BASlNÇLI BETON BORUNUN DAVRANIM I 

Yazan 

Çeviren 

Joe A. WILBERT 

Şenel ARTIRMA (•) 

ÖZET 

American Concrete Pressure Pipe Associatioıı (ACPPA) Basınçlı beton boru
larm asitli doğal topraklarda yerleştirilmesi içiıı gerekeni yapmaya devam etmek
tedir. Yapılan araştırmalarda yüksek asitlik, PH değeri olarak en çok, S, toplanı 

asit değeri olarak en düşük 25 meq /100 g. ile sınırlandırılmıştır. 

İki uygun hat seçilmiştir. Bu iki boru hatttııda yoğun araştırmalar yapılmıştır. 
Bu araştırmalarda ölçülebilen sadece karbondioksitli çözeltilerin sebep olduğu 

karbonasyon olayı ile bozulan harçlı kaplamalardaki bozukluklardır. Çözeltilerin 
en fazla 3.2 mm.'lik bir derinliğe kadar nüfuz edebildiği görülmüş; bununda önemsiz 
olduğu düşünülmüştür. 

Harçlı kaplamanm yoğun ve son derece sert olduğu, çelik bileşimierin korozyona 
karşı korunmaya devam ettikleri gözlenmiştir. Her iki hatta da toprak agresif ve 
korozif olduğu halde ne ön gerilmeli teZlerde, ne donatı çubuklarında ııe de çelik 
silindirlerde korozyon izine mstlamnıştır. 

Doğal olarak oluşan asitli topraklar içinde 
çimento-harç kaplı boruların uzun sürede maruz 
kaldıkları etkiler araştırmalarla ortaya konmuştur. 

Mevcut iki boru hattında hafriyat yapılarak top
rağın PH. toplanı asitlik ve rezistivite değerleri. 

bakır sülfat elektroduna karşı boru potansiyeli ve 
harç kaplama üzerindeki toprak asitinin yaptığı 

etkinin derecesi ölçülmüştür. 

Belirlenen herbir deney istasyonunda kapla 
ma açılarak çember donatı ve çelik silindir muaye
ne edilmiş; boru hattında yapılan araştırmalarla 

harç kaplamanın bozulmasının ve korozyonun be
lirlenemeyen özeliklerinin önemsiz olduğu görül
müştür . 

Doğal olarak oluşan asitli topraklar içinde 
basınçlı beton borunun davranışının incelenmesi 
oldukça gerilere gider. Agresif topraklarda uzun 
bir süre içinde kaplamanın yüksek alkalinitesi 
korozyonu etkisiz hale getirmiştir. Bu durum kap
lamanı n alkalinitesine bağl ı olarak değişir. Yüksek 
alkolinitenin asit tarafından azaltılması uzun sü
rede boruya zarar veren bir hal alır . 

(•) DSI XIV Bölge Md . 
Bu makale AWWA Journal Septenıber 1981 den çevirmiştir . 
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American Concrete Pressure Pipe Association 
(ACPPAı ya doğal asilik topraklarda asilin sebep 
olduğu problemlerle ilgili bir rapor ulaşmamıştır . 

Kantitatif bilgilerin yeterince kanıtlanmamış ol
ması nedeniyle konuya karşı tutucu bir tavır alın 

mıştır. 

TOPRAK ASiTLiGi ÖLÇÜMÜ 

Toprak asitliği, toprakta iyonize olabilen hid
rojene ilave olan (H + ı hidrojen iyon u varlığıdır . 

Topraktaki hidrojen iyonu konsantrasyonu olduk
ça düşüktür, bir oran veya bir kısım olarak acık

lanması güçtür. Bu yüzden PH değeri olarak hid
rojen iyon u konsantrasyonunun ( - ı logarilması 

bulunur. PH alkalilerde 7 den büyük. asitlerde 7 
den küçüktür. Pratik amaclar icin, toprakta PH 

değeri 6,5-7,5 arasında ise normal olarak nötr 

kabul edilmektedir. PH 6,5 dan klicükse asit top

rak, 7,5 den büyükse alkali toprak olarak kabul 

edilir. PH Jogaritmik fonksiyon olduğu için PH'ı 

5 olan. PH'ı 6 olandan 10 katı kadar daha asitik

tir. PH asit reaksiyonları icin geniş anlamlı bir 

toplam potansiyel ölçüsüdür. Hidrojen iyenundaki 

rölatif küçük bir kayıp PH'ı etkiler. 



Diğer bir asitlik ölçüsü, toplam asitlik diye 
bilinen. 100 gr. toprak veya çözelti icindeki hem 
iyonize hem de cözünmemiş fakat iyonize olabi 
len hid rojenin toplam miliekivalant cinsinden ba
ğı l sayısıdır . Bu değer asit reaksiyonları icin top 
lam potansiyelin geniş anlamda kullan ılan bir ö! 
cüsüdür. Toplam asit lik, herhangi bir asit nötro 
lizasyonuna engel teşkil eden iyonize olmayan 
hidrojen iyonlarının birikimini sağlayarak PH yo
ğ unluğunu tamponla r. PH ve toplam asitlik veri 
len bir toprağın asitliğini herhangi bir sınırlama 

olmadan olduğu gibi göstermelidir. Pratik amac
lar icin bu iki değer birbirinden bağımsızdır . Her
hangi bir toprak veya çözeltinin nümerik değer 

leri orasında ön korelasyon yoktur. 

National Bureau of Standards Soils un batak
lık turba ve benzeri topraklar haricinde yaptığı 

46 deneyin istatistiki analizi korralasyon sabitinin 
- 1 ile + 1 arasında değiştiğini göstermiştir . Ara 
daki sayılar tam bir korrelasyonu O ise, korrelas
yonun olmayışını ifade eder. 

Toprağ ın PH ı arazide veya laboratuvarda nü 
merik ölçüm yapan bir aletle basit olarak tayin 
edilebilir. Genel olarak suyun üstünde yüzen sı 

v ılarla cıvık çamur deneyleri arasında önemli de
ğişiklik görülmez. Toprakta nem yeterli ise dağ-

rudan doğruya deney toprak numunesi 
yapılabilir. Laboratuvar deneyleri en iyi 

üzerinde 
şekilde 

numuneler toplanır toplanmaz yapılır . Numunele
rin analizleri gerekirse depolama esnasında oksi
dasyona. PH'ta biyokimyasal olarak meydana ge-
lecek değişikliklere engel olunmalıdı r. Toplam 
asitlik ölçümü oldukca komplekstir; bu yüzden 
laboratuvarda yapılması gerekir. Elektrometrik tit
rasyon dahil, birkoc metod belirlenmiştir . Ewing 
Short metodu ve titrasyon en pratik metotlordır. 

ACPPA Araştırma Programı ; 

(American Water Works Association) 

Asitli topraklor içindeki basınçlı beton boru
nun davranışını ACPPA, uzun süreli olarak ara~ 

tırmıştır . Saha araştırmaları icin birkaç yer seçil
miştir. Uygun yer tayini için belirlenen kriterler 
şunlardır ; 

Endüstriyel atıkların, asltli maden 
kirlettiği doğal topraklar. 

PH ı 5 den aşağı topraklar, 

sularının 

Toplam asitliği 25 meg / 100 gr. dan daha yük-
sek olan kuru topraklar, 

Sahiplerinden araştırmalar ıcın ızın alınabilen 

daha eski ve daha iyi durumda olan basınçlı 

beton boru güzergôhlorı . 
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Bu kriteriere uymak güç olmuştur. Saha araş 

tırmalarında lokasyon seeiminde yardımcı olarak 
US Bureau of Standards'ın asit toprakların da
ğ ılımı ile ilgili bir yayını kullanılmıştır. Sıcak mev
k iler diye adlandırılan asit topraklı sahalar, ba
sınçlı beton boru yerleştirilen sahalar ile karşılaş
tırılmıştır. Öncel ikle her iki taraflada birkaç sene
lik periyotla, pekçok noktada PH ve toplam asit
lik ölçülmüş; tespit edilen kriteriere uyan sadece 
iki yer bulunmuştur. 

Gelecekteki saha araştırmaları icin şunlar öneril 
miştir : 

Boru hattının merkezine 60 metrelik bir kısmın
da en az olmak üzere 17 istasyon tespit edilir. 

Her istasyondan Wenner metoduna göre top
rağın rezistivite ölçümlerini alın . 

Her bir test istasyonunda boru boyunca, orııı

nal hendek derinliğinden de öteye bozulma
mış toprak derinliğine kadar borunun üstünde
ki toprakları hofredin. 

Her istasyonda hatrettiğiniz derinlikte hem bo
ruya yakın hemde örselenmemiş zonlardan top
rak numunesi toplayın . Her iki zondan aldığı

nız numunelerde PH'ı bulun. Plastik torbalar 
icindeki ikinci grup numuneleri nurnarolayın ve 
deney için laboratuvara gönderin. 

Laboratuvarda su muhtevasını, rezistiviteyi PH ı, 

toplam asitliği bikarbonat, sülfat, klörür gibi 
önemli anyon ve katyonları tespit ettirin . 

Üzeri görülecek şekilde açılmış, temizlenmiş 

her bir boruda açık çatlakları, korozyona uğ

ramış kısımları belirleyin. Yine bu açık kısım

larda cekicle vurarak aderansı kaybolmuş kap
lamanın yerini tayin edin . 

Her hatriyotta 20x20 cm2 lik bir ıksımda dona
tı ve ön gerilimli telierin üzerini açın . 

Kuvvetli bir asit damlatıldığında beton kapla
ma kesitindeki köpürmeyi not ederek korbonas
yon tesir derinliğini tayin edin . 

Açığa cıkardığınız teiierde, donatıda, çelik si
lindirde görülen korozyonu belirleyin; korozyo
nun boyunu ölcün; daha sonrada fotoğraflarını 

cek in. 
Telierin veya donatının potansiyelini doğrudan 
doğruya toprak yüzeyindeki borunun beton 
kaplaması üzerine yerleştirilmiş bakır sülfat 
elektrodu vasıtasıyla ölcün. 

Araştırmalar icin AWWa C 301 standardına 

uygun 900 mm. copında ön gerilmeli beton silin
dirlerle yapılan boru hattı ele alınmıştır. Deneyin 
yapıldığı hat inşaa adileli 7 yıl olmuştur. Zemin 
sağ taraf boyunca yüksek derecede organik, suya 
doygun, maviden siyaha kadar değişen yer yer 
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sarı renkli kil bantlıdır, dağınık halde göl menşali 

deniz kabukları taşır . Hat üzerindeki toprak örtü 
kalınlığı ortalama 1.2 m.dir. Sağda ölçülen zemin 
rezistivitesinin geometrik ortalaması 184.6 Ohm 
Cm. ve değişme sınırı 100-286 Ohm Cm. arasında
dır . Ortalama PH 6.14 değişme sınırı 3.70-6.82 
dir. Ewing methodu ile tayin edilen toplam asitlik 
6.4 den 114 Meq/ 100 grama kadar değişiyordu, 

geometrik ortalama 32 olarak bulundu. 

Borunun elekıriki potansiyeli, boru yüzeyine 
yerleştirilen bir bakır sülfat elekrodu ile 17 test 
istasyonunda -542.4 mV olarak ölçüldü. Bu öl 
çüm boruda iyonik bir elektronik akımının varlığı
nı net olarak göstermiş oldu . 

Her bir test istasyonunda beton kaplamanın 

karbonasyon izleri görülmüş maksimum penetras
yon izinin 3 mm.e kadar çıktığı tesbit edilmiştir. 

Toprak numunelerinin kimyasal analizlerinden 
şu sonuçlar alınmıştır ; 

Su muhtevası % 79.6, toplam çozunmüş katı 
7112 mg/ Kg, kalsiyum 13.2 meq/ 100 g, magnez
yum 14 .. 2 ıneq/ 100 9..:....;odyuın 3.8 meq/ 100 g po
tasyum bulunamadı, karbonat bulunamadı, bikar
bonat 0.2 meq/ 100 g. sülfat 33 ... 1 meq/ 100 g, klö
rür 153 meq/ 100 g, 

Ön gerilmeli teller ve silindirler bütün test 
deliklerinde hiçbir korozyon izi taşımıyordu ve 
çelikleri koyu mavi, siyah renkteydl. 

Saha çalışmaları ve laboratuvar testleri bir 
başka yerde daha yapıldı . Testin yapıldığı şe
hir şebeke sistemine 600 mm.lik ön gerilmeli, 
AWWA 303 e uygun beton silindir borular yer
leştirilınişti. Bu hamsu hattı 30 yıldır servisteydi. 
Güzergahın sağ tarafına ırı taneli kırmızımsı 

kahverengi topraklar batı tarafına üniform kır

mızı renkli topraklar hakimdir. Doğuda profil bo
yunca gri renkli damlalar ve merceklar göze çar
par. Örtü kalınlığı 1 m. cıvarındadır . Ölçülen or
talama toprak rezistivitesi 2450 Ohm Cm., sınır 

değerleri 680- 7600 Ohm Cm dir Borudan yakla 
şık 1 metre ötede örselenmemiş toprakta ölçülen 
ortalama PH 5.24, değişme sınırları 4.1-6.7 dir. is
tatistiki analizler örselenmemiş toprakta PH değe

rinin yaklaşık 3.5 civarında olma ihtimalinin % 
96 olduğunu göstermiştir . 
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Soruya yak ı n ölçülen daha yüksek alkalinite top
rakta iyonize olabilen hidrajeni gösterir. Bu iyon
ize hidrojen kaplamadan az miktarda toprağa ge
çen kalsiyum hidroksidi nötrleştirmek için yeterli 
değildir. 

Toplam asitlik Ewing Short methodu ile ta
yin edildi ve kuru toprakta 1.6 -31.4 ıneq/100 g 
arasında ve ortalama değer 12.38 bulundu . Nu
muneler örselenmemiş zondan toplandı. 

Ortalama boru potansiyeli bakır sülfat elekt
roduna karşı, elekıroda yakın civarda-388 mV 
uzakta-385 mV olarak ölçüldü. Böylece hat üze
rinde farklı havalanmanın sebep olduğu uzun hat 
akımının dışında boruda küçük bir galvanik okı · 

ının oluştuğu görüldü. Boru potansiyelinin -240, 
495 ınV sınır değerlerinde olması farklı anat ve 
katot alanlarının varlığını ve tamamen aktif ol
mayan bir boru hattının varlığını gösterir bunun 
pratik önemi, hidrojen iyonu dengesizliğinin ve 
oksijjen tesfiyesinden ibaret olan reaksiyonunun 
dışındaki demir korozyonlarına açıklık getirmesi
dir. Korozyon mühendislerince uzun hat akımları

na dayandırılan katadik koruma savunmasının 

yetersizliği çimento harç kaplı borular için is
patlanınış olur. 

Hattın her yerinde kaplama çok sert ve yo
ğ undu. Çubuklar üzerinde 13 yerde ölçülen orta
lama kalınlık 13.5 ınm.dir . Karbonasyan, kaplama
da yok denecek kadar azdı ve 1.6 mm.den büyük 
ize rastlanmadı. 

Toprak numuneleri üzerinae özel bir labo-
ratuarda yapılan kimyasal analizlerde kuru top
rak ve saf su 1 ; 5 oranında karıştırılmış; katyon 
ve anyonlar aşağıdaki değerlerde bulunmuştur. 

Kalsiyum 1.05 mg/ L, magnezyum 0.49 mg/L, sod
yum 14.8 mg / L, potasyum 1.55 mg/L, Bikarbonat 
13.8 mg/ L. Klörür 13.8 mg / L. sülfat 9.8 mg/L 
Nirat 0.24 mg/ L. 

Boru kaplamalarının üzeri açılarak elde edi

len 17 test yüzeyinde pasla ilgili olmıyan lekeler 

gözlendi. Ne çelik silindirde ne de donatı çubuk

larında korozyon izine rastlanmadı. B mm.lik çu, 

buklar pürüzsüz. parlak. koyu maviden mavi si

yaha kadar değişen renkte görünüyordu. 



DAMLA SULAMANIN HiDROLiGi ve ÜNiFORMLUK DERECESi 

Bir damla sulama sistemi doğrudan doğruya 

bitkinin kök bölgesine gerekli suyu iletmek icin 
tasarımianmış ana. alt ana. lateral hatlar ve bir
cak damlatıcıdan oluşmuş boru sistemi olarak dü
şünülebilir. Genellikle sistem 100 kN / m2 basınçtan 

daha düşük basıneta calışan bir sistemdir. Ana 
veya lateral hat boyunca basınç borunun eğimi 

ve borudak i sürtünmeye bağlı olarak değişir. Ba
sınç değişimi ise hat üzerindeki damlatıcılardan 

çıkan suyun debisini etkiler. ideal bir damla su 
lama düzeni üniform olarak sulamayı sağlayan 

yani herbir sulamada bitkiler tarafından gerek
sinme duyulan miktardaki suyu damlatıcılardan 

eşit olarak veren bir sistemdir. 

Damla sulama hattındaki akış, düzgün per
mena nt permanan üniform olmayan bir akış tü

rüdür. Sulama hattı boyunca akan suyun miktarı 

hat boyunca giderek azalır (Şekil 1). Şekilde n 
eşit bölüme bölünmüş bir hatta herbir bölümdeki 
cı kış debisi q; (i = 1,2,3, ... n.) olarak gösteril
miştir. Böylece herbir bölümden geçen su mikta
rı aşağıdaki gibi yazılabilir . 

n 

Q P = I q; 
l = p 

(1 ı 

Burada Q P, P'inci bölümdeki akış debisidir. Bo

ru başındaki toplam akış debisi ise, 

(2) 

Hat boyunca çıkış debisinde meydana gelen 
değişme nedeniyle enerji hattı bir doğru değil, fa
kat üslü tipte bir eğria ir. Eğer bir hat boyunca 

(") Atatürk Üniversitesi ZiraatFakültesi Kültürteknik Bölümü 
Öğretinı Üyeleri 
Bu makale Journa l of The Irrigation and Drainage 
Divlslon, Proceedings of ASCE. Vol 99, No: IR2 1973. 
den çevrilmiştir. 
Wu, I.P. ve Gltlin , M.H: , • Hydraul1cs and Uniformty 
for Drip Irrigation• 

Yazanlar 

Çevirenler 

Wu. I.P 

Gitlin, M.H 

Doç. Dr. Feridun HAKGÖREN (*) 

Doç. Dr. Ünal ALlCI 

enerji dağılımı bilinivarsa bu hattaki basınç dağı 

lımı da saptanabilir. Gartan, Beasley ve Sweeten 
ve Gartan (6) tarafından otomatik karık sulama 
yöntemindeki akı ş koşulları ve Van't Woudt (7) 
tarafından çok arifisli borularda bu tür akışın cı

kış debisi üzerine olan etkisi ile ilgili calışmalar 

yapılmıştır. 1972 yıl ında Myers ve Bucks (5) her
bir damlatıcıdan üniform debi sağlamak içi n cö
zümde kullanılmak üzere abaklar vermişlerdir . 

Kenworthy ( 4) ise mikro tüplerin uzunluğunu ayar
lıyarok her bir damlatıcıdan üniform debi sağla 

nıayı önermiştir. Yapılmış olan bu çalışmalar gös
termiştir ki bir hat boyunca basınç dağılımı sap
tonabiliyor ise üniform debide sağlanabilir . 

"ı "ı hn-l 11 n-2 11n-1 "n 
ı ı ı 1 1 ı 

1 " ı ı 1 ı ı 1 
ı.,~ ıq; ı ı ı ı ı ı 
ı lil 1 ı 1 ı ı ı 
ı ı 

_, __ , 
1 ---- - -ı ı ı ı ı 

ı 

I I ! ! ı ı 
1 
ı 

~ ll ı 'ln-l qn-2 qn-1 qn 

n 
-ıı= ı qı 

l:p 

Şekil 1. Damla sulama hattı boyunca basınç 

ve debi dağılımı 

Bu makale bir damla sulama hattı boyunca 
basınç dağılımını hesaplanıada basit bir yöntem 
önermekte ve herbir damlatıcıdan istenen debiyi 
elde edebilmek için damlatıcıların nasıl sıralana

cağı nı ve düzenleneceğini belirleyen bir koc yön
tem i vermektedir. 
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DAMLA SULAMA HATTlNDAKi ENERJi iLiŞKi 
LERi 

Chow (2) enerji ilkesini kullanarak açık bir 
kanalda azalan debili düzgün permanan üni

form olmayan bir akım akış için dinamik bir 
eşitlik çıkarmıştır. Damla sulama hattında akış 

debisi genellikle düşüktür. Bu nedenle de hat bo
yunca hız yükünün değişimi küçük olup, hız yükü 
ihmal edilebilir (1). Damla suloma hattındaki aza
lan debili düzgün üniform olmoyan akış için ve
rilen dinamik eşitlik bositleştirilerek aşağıdaki şe

kilde yazılabilir. 

d h 
- = S - S 
dl o f 

(3] 

Burada, S0 damlatıcı hattının eğimi Sf sür
tünme eğimi ve dh/dl uzunluğo göre basınçteki 
değişim veya basınç çizgisinin eğimidir. 

Eşitlik (3) basınç dağılımının, enerji eğimi ile 
damlotıcı hattının eğiminin toplamı olduğunu gös
termektedir. Bu makalede geliştirilen tekniğin ko
layca anlaşılması için S

0 
sıfır olarak varsoyılmı ş, 

yani damlatıcı hattının düz olarak konumlondırıl
mış olduğu kabul edilmiştir. 

d h 
d"L =- s f (4] 

Damla hattının pürüzsüz bir boru olduğu ka -
bul edilerek sürtünme katsoyısı için Blosius'un 
amprik eşitliği kullanılmıştır. 

0.3164 
f = - - 30oo L R =::; 1ooooo (5) 

R 0·25 

Eşitlik (5) eşitlik (4) 'de yerine konulup ge-
rekli kısaltnıalor yapıldığında, 

d h 
_ = _ KQ1 ·75 (6] 
dl 

3 58 uo.25 Ao.25 
K=-·----

g 7r2 D S.25 

Eşitlik (6), verilen bir dl uzunluğu boyunca 
enerji kaybını saptamada kullanılabilir . Eğer dl 
(uzunluk aralığı] sabit olarak alınırsa eşitlik (6] 
sayısal yöntenıle çözülebilir. 

(7) 

Burada, 6. hP p'inci bölümdeki sürtünme kay

bıdır . Toplanı sürtünme kaybı 6. H, 

(8) 
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BiR DAMLA HATTI BOYUNCA BASlNÇ DA
GILIMININ SAPTANMASI 

Eşitlik (6) basınç çizgisinin doğrusol olmadı

dı ğ ı göstermektedir. Çünkü borunun boş kısmın

daki bölümlerde sürtünme kaybı büyük debi ne
deniyle fazla olacaktır. Basınç çizgisi Şekil 2'de 
gösterilen tipte üssel bir eğri şeklindedir. 

-- ı.parço 
---2 " 
-----· 4 " 

E 

Basınç çizoisi 

Damla sulama hattı uzunlu§u1 m 

.Şekil : 2. Bütün bölümler, bir, iki, üç ve dört par-
cadaki ortalama debiler kullanılarak 

hesaplanmış basınç eğrisi. 

Basınç çizgisinin eğimi eşitlik (7] kullanılo 

rak hesap edilebilir. Başlık soyısının çok fazla 
alnıası nedeniyle hesaplama oldukça zaman alı

cı olacaktır. Hesoplamoda ortaloma çıkış debisi 
kullanılırsa bu işlem oldukca basitleştirilmiş ola
caktır. n bölüm için, yalnız ortaloma debi veya 
birkoc bölümün ortaloma debisi kullanılarak be
lirlenen basınç çizgileri Şekil 2'de gösterilmiştir. 

Herbir çıkış ağzından eşit miktarda su aktı

ğı yani 1. bölümdeki debinin nq, en son bölüm
deki debinin q olduğu kabul edilerek bir bölüm
deki enerji kaybı; 

6. hP = - K [ (n-p+1) q]l ·75 6. L (9) 

Toplam enerji kaybı ise, 

6. H = -kqı .?s [nı.7s+n-11 ·75+ ... 21 ·75 + 1] f> L (10) 

Ortalama debi kullanıldığında enerji kaybı 

_ ı.?s [ n + 1 ] ı . 75 
6 H1 - - kq - - . L 

2 
(11 ı 

n'in 1, den 1000'e kadar değerleri ıçın hesop
lamalar yapılmıştır . Ortalama debi kullanılarak ya
pılan enerji kaybı hesaplamalarında yapılan hata 



n arttıkça artmış fakat n= 100 değerinden sonra 
hemen hemen sabit kalmıştır. Bu hatanın son de
ğeri Şekil 3'de de görüldüğü gibi % 18 civarında

dır. 

o 
o 
~ 

20 

------------l.pon;o 

--------------------2~roo 

~==========: ~rro 
1 o liXI ıoo •oo 00 

Oo-Tılot ı cı soyısı , n 

Şekil 3. Ortaloma debi ve 2-4 parça için orto
lama debi kullanılarak yapılan hesaplo
molar sonucu ortoya çıkan hata miktarı. 

Yüzde 18 hata önemli bir hata olarak düşünül 

miyebili r. Ancak hat boyunca bölümlerin çoğun 

da özell ik le Şeki l 2'de gösterildiği gibi orta bö
lümlerde basın çteki değişimler % 18'den fazladır . 

Bu hata toplam hat uzunluğunu birkaç parçaya 
bölüp, herbir parça için ortalama akışı kullanarak 
o parçaya ilişki n enerji kaybını hesap ederek. 
aza ltılabilir . Bu şekilde yüzde hata büyük oranda 
azaltılmıştır . iki parça kullanıldığında yapılan ha
ta % 5. üç parça kullanıldığında %2, dört parça 
k ullanıldığında % 1 olmuştur. Bunların sonuçları 

Şekil 2 ve 3'de gösterilmiştir . Enerji çizgisini be
lirlemek için toplam uzunluğun 3 veya 4 parça
ya bölünmesinin enerji çizgisinin iyi bir tahmini 
d eğerini verdiği sonucuna va rılmış tır . 

DEGiŞiK BASlNÇ YÜKÜ AL Tl NDA ÜNiFORM 
AKIŞ 

Bir damla hattı (lateral veya alt ana) boyun
ca basınç değişimi hat boyunca üniform bir akış 
olduğu kabul edilerek saptanabilir. Bu nedenle 
hattaki farklı basınciarda eşit akış (q) elde et
meni n yolları n ı n bulunması gerekir. Üniform bir 
akış elde etmek için damlatıcıların büyüklüğü, 

d amlatı c ıdaki mikrotüpün uzunluğu, damlatıc ılar 

arasınd aki uzaklık uygun şekilde ayarlanmalıdır. 

Bu durum aşağıdaki şekilde analiz edilmiştir. 

Damlatıcıların Coplarının Saptonması : 

Herbir damlatıcıdan akan su miktarı damlatı

c ının büyüklüğü ve basınç yükünün bir fonksiyo
nudur. Süreklilik eşitliğinden aşağıdaki eşitlikler 

yazılabil ir. 
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q = a.v 

q = a.C y 2 g h 

veya 

C 'ii 
q = --y2 g d 2h1/2 

4 

(12) 

(13) 

Burada , a meme kesit alanı , C debi katsayı

sıd ı r. Eşitli k 13 aşağıdaki şekilde yeniden düzen
ıenebilir . 

4q 

c 7Ty2g 
(14) 

Eğ er q sabit ise d2h 1/2 nin diferansiyeli sıfıra 

eşit olacaktır . 

1 
- d2 h-1 / 2 d h + 2h 1/ 2 d. d (d) 

2 

Yeniden düzenlemeyle. 

dh d (d) 
= - 4--

h d 

ve integre edilince, 

Ln h = - 4 Ln d + C 

o (15) 

(16) 

(17) 

Eğer h ile d arasındaki ilişki bilinir ve aşağı -

da ki değerler ilk koşul olarak alınırsa, 

d = d
0 

h = h
0 

(18) 

integral sabitesi C şu şekilde bu lunabilir. 

C = Lnh
0

+ Lnd
0

4 (19) 

C'yi eşitlik 17'de yerine koyar kısaltına yapı-

lı rsa, 

(20) 

Böylece h
0 

ve d
0 

billniyorsa herhangibir h 
değeri icin d damlatıcı çapı bulunabilir. h

0 
ve d

0 

tasarla nan üniform akış için q'yu kontrol eden 
değerler olmaktadır. 

Lotero l hat 

Şekil 4. Loterol hatta bağlanmış olon mikro-
tüpteki enerji çizgisi. 
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Mikrotüp Uzunluğunun Saptanması : 

Herhangi bir mikrotüpten akan debi mikrotü 
pün uzunluğunu değiştirerek ayarlanabilir. Bu 
ilişki şekil 4'de gösterilmişt ir , bununla ilgili sür

tünme kaybı eşitliği aşağıdaki gibidir. 

L V2 L q2 

h= f-- = f-- (21) 
d 2g d a2 rg 

Mikrotüp 'ün uzunluğu saptanmak istendiğinde 

q. a ve f değerleri sabittir. 

h = C ı L 

burada 

f q2 
C ı = --'--- = sabit 

2 gd aı 

(22) 

Bunun anlamı ilk koşul olarak h0 • 10 bilini -
yor ise istenen debi elde edi lebiliyor demektir . 

h
0 

= C ı l o (23) 

Eşitlik 22 ile 23 karşılaştırılarak verilen bir 
bo sı ne icin mikrotüpün uzunluğu saptanabilir. 

h 

veya ; 

h 
1= -. 1 h o 

o 

(24) 

(25) 

Lateral hat boyunca bası n ç d eği şınesi büyü k 

ise ve rilen basınç için mikrotüpün uzunluğu çok 

büyük o labilir. Bu durumda daha küçük çapl ı mik

rotüp ku!lanılabilir . Akış miktarı, çap ve ba sı n e i eı 

ilgili bilgiler l<onworthy (4) tarafından topicnmı ş 

ve yayınlanmıştır. 

Damlatıcılar Arasındaki Uzaklığın Saptanmas: : 

Daıntatıcıların aral ıkları her birim uzunluktak i 

çıkış debileri sabit olacak şeki lde ayarlanabilir. 

Bu durum matematiksel olarak aşağıdak i şekilde 

yazılabil ir. 

_ q_o_ = _q_ı _ = _ q_2 _ , ........ = _ q_, _ 

D. Li 
(26) 

D. L 

Herbir ç ıkışteki debiyi (q) ve aralıkları sabit ka 

bul ederek Şekil 5'deki gibi basınç çizgisi belir 

lenebilir . Toplam basınç kaybı dikkate alın arak 

basınç çizgisi birkaç parçaya bölü n müş ve her

bir bölüm için Şekil 5'de kalın çizgi ile gösterilen 

ortalama basın ç hesaplanmıştır . 
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Par~alar 

2 3 
1,7 s 

Ortaloma bas ı nç 

~ 0,50 
lll 

~ 0,25 

o 15 30 i. S 60 75 
Damla hattı uzunluğu, m 

Şekil 5. Damla hattı boyunca basıncın değişi

mi ve değişik parçalarda ortalama bo
basınç (Myers ve Bucks (5)) 

Seeilen bir damlatıcı içi n h1 • h2 h5 de-
ğe rl eri biliniyor ise o damlatıcı hattın 5 ayrı par
çası için (J = 5) çıkış debileri q 1 • q2 ...... q5 he
sa planabilir. 

Herbir bölümde damlatıcılar arasındaki uzak
lık eşitlik 26'dan bulunabilir. 

D. L; = ( :i) D. L (J = 1,2 .. .. .. 5) (27) 

Birim uzunlukta damlatıcıdan çıkan akış sa 
bit old uğunda n lateral hattın her bölümü nün üst 
baş ı nd a ki toplanı debide sabittir, veya herbir bö
lümdeki ortalama debiler orjinal koşul olarak ve
rilen q ve !'\ L ile aynı değerdedir . Bu nedenle 
b as ı ne eğim hattı değişın iyecek tir. 

MÜHENDiSLiK UYGULAMASI 

Bunda n önceki bölümde verilen q ve D. L de
ğer l e ri için basınç eğim hattının hesaplanabilece
ği gösterilmiştir. Bu durumda üniform akış şu üç 
şe kilde sa ğ l a nab ilini r. 1) Meme ça pını değiştire 

rek , 2) Mikrotüpün uzunluğunu değiştirerek ve
ya farklı meme çapı ve mikrotüp uzunlu ğ u bir 
arada kullanılarak, 3) Damlatı c ılar arasındaki 

uzaklığı değiştirerek . 

Bu tekniğin uyg ulanıa s ı ile ilgili aşağıdaki ör
nek seçilmiştir. Kullanılan bu örnek Myers ve 
Bucks (5) tarafından verilmiştir. Bu örneğe ilişkin 

değerler : Hat uzunluğu 76 nı. Plastik boru çapı 

19 ının. damlatıcılar arasındaki uzaklık 0,6 nı ve 
damlotıc ı debisi 5,7 L/ h'dir. Hat boyunca basınç 

dağ ı l ı mı Şekil 5'de gösterilmişt ir . Bu verilere göre 
üniform bir sulama için yapıl ması gerek li tasarı nı 

aşağıdad ır . 



Damlatıcıların Çapının Tasarımı 

Verilen bilgiler L= 76 m, q = 5,7 L/ h 6. L = 

0,6 m ilk koşullar h
0 

= 1,4 m d
0 

= 0,74 mm. Ba
sınç dağılım hattı basınçteki düşüşe göre birkoc 
parçaya bölünür. Herb ir parça iç in ortalama ba
s ın ç saptanır . Eğer 1. parçadaki basınç ve dam
l a tıcı ça pı i lk koşul olarak alınırsa , h1 = h

0 
= 1,4 

m ve d
1 

= d
0 

= 0,74 mm. olacaktır. 

( 
ho )

0
·
25 

ik inc i parçadaki da mlatı c ı çapı d2 = -- d 
h . o 

(~)Ms .0,74 = 0.76 mm'd ir. 
1,2 

Di ğer parçalar için capla r, eşitl ik (20) kulla 
nılarak d

3 
= 0,78 mm, d4 = 0,80 mm, d5 = 0,83 mm 

olarak elde edilir. 

Myers ve Bucks (5) tarafından verilmiş olan 
abakle elde edil en sonuclar ise aşa ğıdaki şekilded ir. 

d 1 = 0,74 mm, d2 = 0,76 mm, d3 = 0,78 mm, 
d4 = 0.,81 mm, d5 = 0,84 mm'dir. Bu değe r l e r he
sapla bulunanlara yak ı n d ır . 

Mikrotüp Uzunluğunun Tasarımı : 

Verilen bilgiler L = 76 m, q = 5,7 L/ h ve 6. L 
= 0,6 m ilk koşullar h

0 
= 1,4 m, 1

0 
= 71 mm, Şe

ki l 5'de gösterilen basınç hattının her bir pa rças ı

na ili ş k i n ortalama basınç için eşitlik 25 kullanı 

larak her parçad aki mikrotüp uzunluğu saptana
bi l ir . Bir inc i parçadaki değerler ilk koşuldur. 

h,= ho= 1.4 m ve ı = 1 = 71 
' •O 

mm ikinci 

parçadaki ın ik to t üp uzunlu ğ u 12 = 
1,2 

- . 71 = 64 
1.4 

ının , 3- 4 ve 5'inc i parçad ak i mikrotüp uzunlukla

rı da sıras ı y ı cı 13 = 56 ın ın , 14 = 51 ının , 15 = 45 
nı nı 'dir . 

2,50 

2,25 

2,00 

E 1,7 5 
:.' 
c 1,50 :> ... 

: :> 1,25 "' :> 

"' 1,00 
U • 

!: 0,7 s 
"' o 

0,5 0 m 

0,25 

o 

Damlotıcı çapı 

0,076 mm 

0,6 0,9 1,2 1,5 
Damlatıcı dtbısı, il M in 

Şekil 6. 2 nolu damlotıcı için, Yük-debi ilişkisi 

(My ers ve Bucks (5) ) . 
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Damlatıcılar Arasındaki Uzaklığın Tasarımı 

Verile!) bilgiler L = 76 nı, q = 5,7 L/ h, 6. L = 
0,6 ın 'dir. Myers ve Bucks tarafından verildiği gi 
bi çapı 0,76 nını olan 2 nolu damlatıcının seeil 
diğini kabul edelim. Bu danılatıcıya ilişkin akış 

yük ilişkisi Şekil 6'da gösterilmiştir . Herbir parça 
icin damlat ıc ı !ar arasındak i u zaklık eşitlik 27'den 
hesaplanabilir. Bi ri nc i parcadeki başlıklar orası 

uzaklık L = 610 mm, q = 5,7 L/ h, h1 = 1,4 m, 

( 
1,56) q

1 
= 5,7 L/ h ~ve 6. L = -- . 61 0 = 640 mm. 

1 1,50 

ikinci parçadaki damlatıcı aralığ ı h2 = 1,2 m, 

( 
1.45) q2 = 1,45 Llh. 6. L2 = -- 610 = 580 mm. Aynı 
1.50 

hesapla ma şek li ne dayanılarak 3.4 ve 5. parcalar
daki damlatıcıları şu şekilde hesaplanabilir. 

6. ~= 560 mm, 6. L4 = 530 mm ve, 6. L5 = 480 mm. 

EGiMLi ARAZi ÜZERiNDE YERLEŞTiRiLMiŞ 
DAMLA SULAMA HATTlNlN TASARIMI 

Eğim a~ağı veya yukarı yerleştirilmiş bir dam

la sulama hatt ı boyunca basıncın dağılımı eşitlik 

3 kullanılara k saptanabilir. Basınç eğimi (dh/ dl) 
enerji eğ im i Sf ile, hattın eğim i S

0
'un toplamıdır. 

Yani düz bir hat boyuneo hesaplanmış olon ba 
sınç dağılımına hattın eğimi eklenerek yeni du
rum icin basınç dağılımı elde edilebilir. Bu du
rum Şekil 7'de gösterilmiştir. Eğer damla sulo
ma hattı eğim aşağıya doğru ise S

0 
pozitif, eQim 

y ukarı doğru ise S
0 

negatif işoretlidir. Hat boyun
ca basınç dağılımı elde edilince daha önce an
l atılmıŞ olon üc oyarlamadon herhangi biri kul· 
l a nıl a rak hat boyuneo damlatıcılardon üniform 
bir akı ş debisi Icin gerekli hesoplamolar yapıla· 

bilir. , 

Basınç çizgi si 

Damkı hottı uzu nlu 9u , m 
; c fl ' • ,. 

Şekil : 7. Damla Sulama hattı boyunca basınç, 

enerJI ve es'jlm hatları. 
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ÖZET VE ÖNERILER 

Bu çalışma lateral bir hat boyunca basınç 

dağılımının 3 veya 4 bölüm icin ortalama akış 

debilerini kullanarak hesaplanmış olan hat eğimi 

ve yük kaybı yoluyla hesaplanabileceğinl göster
miştir. Bu tür bir hesaplama herbir damlatıcı ara
sındaki bölümü alarak yapılan basınç eğim hattı 

hesaplamasıyla karşılaştırıldığında % 2'den daha 
az bir hataya neden olmaktadır. Hesaplama dam
latıcıların akış debisinin üniform olması ve ara 
larındaki uzaklığın sabit olmasına göre yapılmış

tır . 

Eğer hat boyunca basınç dağılıını herbir dam
latıcıdan sabit akış debisi olacak şekilde saptan
mış ise üniform bir sulama, değişik büyüklükte 
damlatıcılar farklı uzunlukta veya çapta mikrotüp 
kullanılarak ve damlatıcılar arasındaki uzaklığı 

ayarlayorak sağlanabilir . 

Bu çalışına öncelikle lateral bir hat boyunca 
üniform sulama sağlamaya yönelik olarak yapı! -

mıştır . Fakat aynı teknik alt ana hat boyunca ba
sınç dağılımını hesaplamoda kullanılabilir. Yalnız 

gerekli ayarlama alt ana hattın kendisinde yapıl

malı, alt ona hat boyunca nisbeten üniform bir 
basınç sağlamak icin farklı çapta borular kullanıl
ınalı veya doğal eğiın i n sağladığı avantajdan ya
rarlanılmalıdır . 

Sürtünme kat sayısının saptanmasında Bla 
sius eşitliğinin kullanılması aşağıdaki nedenlerden 
dolay ı bazı hatalar doğuracaktır. 1) Borunun alt 

böl ümlerinde Lanıiner akış koşulları artaya çık

makta, 2) Boru içerisine yerleştirilmiş olan belli 
türdeki damlatıcılar fazla sürtünmeye neden ol 
maktadır. Bu tür hataları azaltmak icin farklı tip

teki danıla sulama hattında akış koşulları ile sür
tünme katsoyısı arasındaki ilişki lerin labaratuvar 
deneylerinde saptonması gereklidir. 

Bu calışına bir damla sulama hattındaki temel 
enerji ilişkilerini vererek damla sulama sistemin

de daha iyi bir üniformluk sağlamanın birkoc 
yolunu göstermekted ir. 
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KULLANILAN SEMBOLLER 

A = Boru kesit alanı, m2 

o = Damlatıcının kesit alanı , ın2 

c= Eşitlik 12'deki debi sabitesi 

C1 = Eş i tlik 22'deki sabite 

D = Boru çapı, m 

d = Damlatıcı çapı, cm 

d
0 

= h
0 

basıncındaki damlatıcı çapı, cm 

f =Sürtünme katsayısı 

g = Yercekim i ivmesl, cm/ s2 

h = Borudaki basınç yükü, m 

h
0 
= Başlangıçta k i basınç yükü, m 

h = Verilen boru uzunluğundaki ortalama ba

sınç, m 

K = Eşitlik 6'daki sabi te 

L = Boru uzunluğu, m 

1 = Mikrotüp uzunluğu, m 

1
0 

= h
0 

yükü altındaki mikrotüp uzunluğu, mm 

n = Damlatıcı veya bölüm sayısı 

O = Borudaki toplam debi, I/ dk 

QP= P'inci bölümdeki (P=1.2,3 .. . n) toplam de

bi , 1/ dk 

q = Damlatıcı veya mikrotüpün debisi, 1/h 

Q; =i inci damlatıcının (i=1,2,3 ... n) debi-
si , 1/ h 

R = V.d/v Reynolds sayısı 

S1 = Enerji eğimi 

So = Arazi veya boru eğimi 

V = Mikrotüp veya damlatıcıdaki ortalama 
hız, m/ s 

6 H = Toplam enerji kaybı, m 

6 H1 = Ortalama debi kullanılarak saptanan top
lam enerji kaybı, m 

6 hP= P inci bölümdeki enerji kaybı, m 

6 L = Damlatıcılar arasındaki uzaklık, cm 

v = Kinematik vizkozite, m/s2 
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