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SERTLEŞMiŞ 
DON VE 

1. GENEL BAKlŞ 

ÇiMENTO 
ÇÖZME 

Beton yapılardaki çökmeler veya kullanılamaz 

hale gelmeler genellikle belonun hava şartlarına 

ve/ veya kimyasal etkilere karşı dayan ı ksızlığından 

dolayıdır . Konstrüksiyon hataları daha sonra gel

mektedir. 

Poröz yapı elemanları suya doygun hale get i

rilirken donmaya tabi tutulursa, hacim g enleşmesi 

sebebiyle buz kristalleri arasında gerilmeler doğar. 

Bu olay don tesirinin gerçek sebebidir. 

Tesir faktörleri ilk önce yapı elemanının boş

luklarının yapısı, sonra da buna bağlı olan su ge

çirgenliği ile doygunluk derecesi ve basınç daya

nıırııdır. 

Burada esas olarak iki çeşit don etkis ini bir

birinden ayırmak gerekir. 

1) Tek taraflı don etkisi : 

istinad duvarları ve bina dış cephelerinde ol

duğu gibi tek taraflı don tesirinde, suyun donmaya 

bcışlaması ile kapiler boşluklarda doğan genleşme 

basıncı, donmanın zamanla iç kısırnlara doğru iler

lemesiyle henüz donmamış suyu içerilere doğru 

iter. Meydana gelen itme basıncını belli bir düzeye 

indirmek mümkündür. Ortaya çıkacak hidrostatik 

basınç ise relativ olarak düşüktür (Seki l 1 - a) . 

don tesiri 

Şekil : 1 Tek ve çift ta raflı etkiyen Don Tesirin in 

şematik olarak gösterilmesi 

ı·ı 'inş. Yük. Mülı . DSi Araştırma ve G eli ş ti rme Dairesi Bş k . 

Bu makale Betonwerk + Fertigteil - Techni k Heft 4·5/ 1979 
dan çev iri/miştir . 

VE AGREGA 
MADDESiNiN 

ÜZERiNDE 
TESiRi 

Yazan Dietbert KNÖFFEL 
Çeviren: Hasan F. ALBAYRAK ( * ) 

2) Çok yönlü don etkisi : 

Açı k hava koşullarında duran ko lonlar, duvar

lar ve köprü ayaklar ı nda olduğu gibi çok yönlü 

don tesirine maruz kala n yapı elemanlarının dış 

yüzeyinde suyun donması ile meydana gelen gen

leşma ba sıncı, yap ı elemanının iç kısımlarında ar

ton bir gerilme o l uşturur. Eğer burada su girmemiş 

gözenek veya hava boşluğu kalmamış ise, basınç 

düşmesi mümkün değildir. Meydana gelecek don 

tes iri de bu sebepten dolayı 1. dekinden daha şid

detlidir (Şekil 1 -b). 

Beton yüzeyinde dan tahribatı yüzey patlama

ları şeklinde ortaya çıkarsa, bu duruma ya ogrega 

ya da sertleşmiş çimento harcı sebebiyet vermiş

tir. Agrega don tesirine dayanıklı değilse ; agrega 

tanelerinin üzerinde lokal parçalanıp kopma lar ya 

nında ışınsal şekilde çatlaklar oluşur. Eğer sertleş

miş çimento harcı don tesirine dayanıklı değilse; 

patlamaların yoğunlaştığı yerler bariz değil, bütün 

beton yüzeyine eşit dağılımlar şeklinde gözlenir. 

Tahribatlar genel olarak çok sayıdaki Donma- Çö

zülme devrelerinden sonra ortaya çıkar. 

Aşağıda önce sertleşmiş çimento harcı ile ag

rega üzerindeki etk ilerden bahsedilecek, bunlara 

dayanarak don tesirine veya Donma -Çözülmeye 

dayan ı klı beton şartları açıklanacaktır. Daha sonra 

beton üzerinde Donma -Çözülme deneyi anlatıla

caktır . Buna ilôve olarak da sonuçta don tesirinden 

korunmak için belonun nasıl geçirimsiz hale get i

rileceği veya yüzeyin nasıl kaplanacağı belirtile

cektir. 

2. SERTLEŞMiŞ ÇiMENTO HARCI 

2.1. Suyun tesiri 

Saf, serbest su buz kristallerine . dönüşürken 
hacmin % 9,1 oranında genleşir . Bu demektirki; 
eğer gözenekli bir yapı malzemesinin boşluk yapısı 
lıacimce % 91 oranında su ile doldurulursa ve 
dondurulursa, kalan boşluklar büyüyen buz hacim-
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lerini olamazlar. Bu da gerilmeleri doğurur. Sert

leşmiş çimento harcı farklı büyüklüklerde boşluk 

lar ihtiva eder. En küçük boşluk jel boşluğudur 

(Boşluk çapı ,... < 5 pm). Adsarbsiyon kuvvet i se

bebiyle su, jel boşluğu ile beton yüzeyinin alt kıs

mını bağlar . Bu su ancak çok düşük sıcaklıkla rda 

donmaya başlar . Burada konu edilmiyecekt ir. 

Kapiler boşluğu (Boşluk çapı ,... < 50000 p m ; 

< 0,05 mm) ise, kimyasal vejveya fiziksel olarak 

bağlanmıyan fazla suyun buharlaşması ile ortaya 

çıkar. Grafik 1'de kapller başluk oranı Su / Çimento 

oranına (W/ Cl ve hidrotasyon derecesine bağlı 

olarak g österilmi ş ti r. 
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Kapılaf Boşluk oranı ( Hacimce 0/ 0 ) 

Grafik : 1 Sertleşmiş çimento harcının su geçirim

liliğinin Kapller boşluk oranı, Su/ çimen

to oranı (W / Cl ve çimento hidrolasyo

nuna bağlı değerleri 

Düşük Kapiler boşluğu elde etmek için, düşük 

su/çimento oranı (W / Cl ve yüksek h id ratasyon 

derecesi sağlanmalıdır. Düşük kapiler boşluğu , ge
çirgenliği düşürür (Grafik 1 üst). 
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Gec·irgenliği 20.10-12 cm / sn mertebesinde tut

maya gayret edilmelidir. 

Çimento, yaklaşık kendi ağırlığının % 40'ı ka

dar suyu alır (W/ C = 0.40) ve kimyasal veyahut 

fiziksel h id ratasyonunu tam yaparsa , bu W / C ora

nınd a teorik olarak hiç kapiler boşluk meydana 

gelmez. Fakat W / C oranı ne kadar artırılırsa , ka

piler boşluk o derecede artar. Dolayısı ile geçir

genlik artar ve boşlukların su ile dolmasıyla da 

doygunluk derece·sinin artma ihtimali yükselir. 

W/ C = 0,60 ve hidrotasyon derecesi= % 80 

olursa sonueta yaklaşık hacimce % 34 oranında 

kapiler boşluk meydana gelir. (Geç irgenlik yaklaş ı k 

45.10-12 cm / sn olur) . Bu kritik bir değerd i r . 

Kapiler boşluklarında bulunan suyun donarak 

buz kristalleri haline geçmesi sıcaklığa bağlıdır . 

Buz teşekkülü yukarıda anlatılan hacimsel genleş

meyi yapar ve tesirini gösterir. Bu esnada boşluk

larda donmamış su hidrostat ik basınç meydana 

getirir. Bu basınç en yakınındaki su dolmamış boş 

haldeki sertleşm i ş çimento harcı boşluklarına ge

çerse, düşer. Bu mümkün olamaz veya böyle boş

lukları bulamazsa, hidrostatik basınç, beton çekme 

dayanımını aşar, çatlaklara ve hasariara sebep 

olur. Su dolu olmayan boşlukla r arasındaki mesafe 

(k i bu boşluklar hidrostatik basıncı düşürüyor) , 

normal bir betonda çok büyüktür. Bu yüzden bazı 

biiinen durumlarda yeterl i hava boşlukları (yakla

şık çap; 0,1 - 2 mm) sertleşmiş çimento harcında 

sağla nd ı rı 1 ma ktadır. 

TABLO: 1 

Taze Beton Hava Miktarının Agrega En Büyük 
Tane Büyüklüğüne Bağlı Olarak Değerleri 

Agrega En Min. Hava Yüzdesi (%) 
Büyük Tane 
Büyüklüğü 

(mm) Tek Değer Ortalama Değer 

63 2,5 3,0 

32 3,0 3,5 

16 3,5 4,0 

8 4,5 5,0 

4 5,5 6,0 

2 6,5 7,5 

1 8,0 9,0 



2.2. Hava Boşlukları 

Yukarıda açıklandığı gibi, boşluk ve bilhassa 

kapller boşluk ve basınç dengeleyici boşlukların 

sayısı ve dağılımı, basınç dayanımı ve doygunluk 

derecesinin yanında esas olarak Donma-Çözülme 

dayanıklılığını belirler. Hava boşluğu olarak bili 

nen "Basınç Dengeleyici Boşluklar", taze betona 

katkı maddesi ilavesi ile üretilir. Hava sürükleyicisi 

katkı maddesi küçük mikro hava habbeciklerini 

stabil bir köpük ile izole edilmiş olarak üretir. Fi

ziksel olarak etki eder. Hava sürükleyici madde 

bütünü ile sertleşmiş çimento harc;na eşit olarak 

dağılan boşluklar meydana getirmeli bu boşluklar 

su ile dolu olmamalıdır. Bunun icin aşağıdaki 

şartların yerine getirilmesi gereklidir. 

1) Hava boşlukları bir taraftan bariz olarak 

kapiiar boşluklardan büyük olmalı, diğer taraftan 

özellikle uygun oları hava boşlukları çapı < 0,3 mm 

(300 ,um; tan ı mlanması L30D) olmalıdır . Böylece 

betonun ısiatıiması durumunda su olmamalı, dola

yısı ile kapller su basıncını düşürmelidir. Tecrübe

lere göre, oluşan hava habbecikleri toplam hava 

boşluklarının yaklaşık yarısıdır . Teorik olarak da 

toplamı, boşlukların su ile kapatılan hacminin en 

az % 9'unu kapsar. 

MF =Mesafe Faktörü (mm) 

Şekil : 1 Hava boşluklu belonun şematik 

göı:;.terilmesi; 

L300 hacimce boşlukların ;> % 1,5 olmalıdır . 

erime halinde su tekrar kapller boşluklar tarafın

dan emilir. 
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2) Mesafe Faktörü (MF); sertleşmiş çimento 
harcındaki boşlukların statistik olarak bir noktaya 
göre hesaplanan en uzak ortalama mesafesidir ve 
< 0,2 mm olmalıdır (Şekil 1) . 

Kritik değere kadar hidrostatik basıncı artır

maktan kaçınılmalıdır. 

3) Be·tonda minimum da olsa bir hava hac
mine ihtiyaç vardır. Miktarı tablo 1'de verilmiştir, 

tabloda verilen bu hava miktarı değerleri, etki 
eden hava miktarı değil (L < 300 !'ml. toplam hava 
miktarıdır. Taze betonda toplam hava miktarını 

tesbit etmek daha kolaydır. Bu değerler sadece 
sertleşmiş çimento harcına ait hava miktarları de
ğerleridir, agrega gözönüne alınmamıştır, orada 
ııava miktarı ise yaklaşık hacimce % 15- 20'dir. 
Tabloda verilen değerler sertleşmiş çimento harcı 

ile, iri agrega arasında bir münasebet kurar. Bu 
münasebet sık sık, fakat herzaman geeerli değildir . 

Aşağıda taze beton hava miktarı, değerleri ince 
malzeme miktarına bağlı olarak verilmiştir. 

Toplam hava miktarı ve buna paralel olarak 
tesirli hava miktarı veya başka bir deyişle Hava 
Sürükleyici katkının tesiri b irçok faktörlere bağlı
dır, sayılabilecekler; 

- ince kum ve ince malzeme 

- Çimento tipi 

- Beton kıvamı 

- Karıştırma şekli ve süresi 

- Sıcaklık ve aynı anda kullanılan diğer katkı 
maddeleridir. 

Bu yüzden taze betondaki, işlenmaden evvel 
gercek hava boşluğu m i k t arının sürekli kontrolu 

TABLO: 2 

Taze Beton Hava Miktarm:n ince Malzerneye 
Bağlı Olarak Değerleri 

Uygunluk deneyin- Minimum Hava Yüzdesi 

deki ince malzeme Ortalama 
miktarı (Kg/ m,;) Tek Değer Değer 

350 den 400 3,0 3,5 
401 den 450 3,5 4,0 
451 den 500 4,0 4,5 
501 den 550 4,5 5,0 
551 den 600 5,0 5,5 
601 den 650 5,5 6,0 
651 den 700 5,5 6,5 
701 den 750 6,0 7,0 
751 den 800 6,5 7,5 
801 den 850 7,0 8,0 
851 den 900 7,5 8,5 
901 den 950 8,0 9,0 

5 



DSI TEKNIK BÜLTEN'! 1983 SAYI 54 

kaçınılmazdır. Hava miktarı tayini, basınç denge
leme metodu ile hava ölçer aletinde yapılır. Ayrıca 
sertleşmiş betonda do, zor bir calışma metodu 
olan ince kesit alınarak, mikroskopik inceleme -ile 
de tesbit yapılabilir. 

Birçok çeşitli tesir faktörleri ve buna bağlı 

olarak ortaya çıkan zorunlu kontrollar bir çözümü 
ortaya getirmiştir. Hem sürüklenen hava boşluğu 

miktarını ve hem de onun ortalama çapını tam 
olarak tesbit etmek gereği hasıl olmuştur. Bu 
yönde atılmış bir adım, geliştirilmiş Boş Mikro 
Küre'lerdir (BMK) (Ticaret ismi Kleenopor SA; ve 
yapınıcı firma Akzo Chemie, Holland). Bu küre
leri n çap!arı 20- 40 11 m arasındadır. Copolymer 
Vinylidenchlorid - Acetonitril'den meydana gelmiştir. 
Küreler (cidar kalınlığı ,.., 5 11m). stabildir ve be
ton karışımı esnasında zarar görmemektedirler. 
Sommer'in çok sayıdaki deneylerinin neticesi gös
termiştir ıki, hava sürükleyici katkı maddesi ile 
yapılan Donma -Çözülmeye dayanıklı betonu, bu 
BM Küreler ile de yapmak mümkündür. Kafi de
recede küçük Mesafe Faktörüne erişmek ve aynı 
anda yeterli büyüklükte basınç düşürme odacıkları 
hasıl etmek için, yaklaşık olarak kütlece (çimen
toya göre) % 1 oranında verilmesi kafidir. Bu 
miktarda verilmesi lıalinde sertleşmiş çimento har
cında hacimce % 2,8 hava yüzdesi sağlar. Böyle 
bir beton 100 Donma -Çözülme devresine hasar 
görmeden dayanır. Buna paralel olarak, normlara 
uygun 'hava sürükleyici katkı maddesi ile denenen 
beton da aynı sonucu vermektedir. 

Düşük yüzdeli -katkılı (örneğin % 0,3) betonda 
Donma-Çözülme devrelerine dayanıklılık göster
me, ancak düşük sayılarda (örneğin 20 devre) 
Ilasar görmeden mümkündür. 

Boş Mikro Kürelerin önemli faydaları : 

1) Katma dozu; Beton kıvamı. Çimento tipi , 
Sıcaklık v.b. faktörlere bağlı değildir. 

2) Beton yapımı esnasında sıkı kontrola ge
rek yoktur. 

3) Bununla betonda, Hava Sürükleyici katkı 

maddesine nazaran. daha düşük hava miktarı, fa
kat yararlı, etkileyici hava boşluğu oluşacağından. 
basınç dayanımı düşmesi çok cüzi (katkı madde
liye nazaran yarısı kadar) olacaktır. başka bir 
ifade ile. bugüne kadar kullanılan Hava Sürükle
yici katkı maddelerine göre. bu malzeme ile da
yanım relativ olarak artmaktadır. 

4) Boş Mikro Küreler laboratuvarda yapılan 
Kıvam, Hava Miktarı, Birim Ağırlık ve Dayanım 

deneylerinde Hava Sürükleyici katkısız betonda 
olduğu gibi neticeler vermektedir. Dolayısı ile Hava 
Sürükleyici katkılı betona nazaran daha lıomojen 
dağılını sağlamaktadır. 
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Boş mikrokürelerin beton içinde yüzmeleri dü
sük ve Hava Sürükleyici kalkılı beton ile kıyasla
~abilecek düzeydedir. ince Malzeme miktarının 
yaklaşık 30- 60 l<g j m3 artırılması halinde, Hava 
Sürükleyici kalkılı betondaki gibi iyi bir bağlantı 

sağlanabilir. Boş Mikro Kürelerin miktarını tesbit 
için bir deney öne sürülmüştür. Bu deneyde taze 
betondan boş mikro küreler yıkanıp ayrışt;rılacak

tır. Sertleşmiş belonda da mikroskapik inceleme 
ile deney mümkündür. Bununla beraber boş mikro 
kürelerin miktarının tayininde belonun toplam hava 
~Tiktarına göre en az % 1,5 unu kapsadığının is
pat edilmesi gereklidir, çünkü ince kesit yapılması 
esnasında küre çapları değişebileceğinden daha 
fazla bir hacim gösterebilir (ölçülen % 1,5 = yak
laşık % 1 gerçek). Boş mikro kürelerin önemli 
bir mahzuru, hava sürükleyici katkı maddesine 
nazaran çok pahalı olmasıdır. 

3. AGREGA 

Agrega Donma- Çözülme dayanıklılık deneyin-
de ölçülebilir tesir faktörleri şunlardır: 

1 - Su emme 1 Porozite 
ll- Dayanım 

lll - Tane büyüklüğü 
IV - Tane Dağılımı 

Burada su emme ve dona dayanıklılık sertleş
miş çimento harcındaki gibi birbirine bağlıdır . Açık 

boşluklar ile bunların dağıilim ve yapısı su emme 
derecesin i tayin eder. Porozite tabii olarak mey
dana geld i ği gibi, ilave olarak oluşan ve gen i şiiyen 

çatlaklar ve oyuimalardan da ortaya çıkabilir . Bun
lar su girişini kolaylaşt ı rırlar. Bünyesinde çok fazla 
küçük boşluklar biJiunduran agrega, büyük boş

luklar bulunduran agregaya nazaran daha çok don 
kaybına nıüsaittir . Çünkü ·kapiler kuvvet büyük rol 
oynamaktadır. Yaklaşık boşluk çapı < 0,05 mm ol
ması durumunda kapiler su yükselir. Doğal taşta 

su emme kütlece < % 0,5 olması halinde dona da
yanıklı kabul edilir. Su emmenin artması, kütlece 
> % 1,0 olması durumunda dona dayanıklılık dü
şer . Bilhassa bu don kaybı Donma -Çözülme da
yanıklılık deneyinde doygun halde iken fazladır. 

Yüksek dayanımdaki agregalar daha iyi direnç gös
terirler. Doygun haldeki bir taşın min. 1500 Kg j cm2 
(150 N/ mm2) basınç dayanımı vermesi halinde, 
tecrübelere göre Donma-Çözülme dayanıklıl ı k de
neyine yeterli bir direnç gösterir. 

ince malzemenin (,.., < 2 mm). beton un don 
dayanıklılığına fazla bir tesiri yoktur. Buna naza
ran iri agrega yüksek bir iç basınç ve yıpranmaya 
sebep olur. 

Podvalny, sertleşmiş çimento harcı ve agre
ganın göstermiş olduğu çeşitli genleşme katsayı

ları ile ortaya çıkan gerilmelerin bir agrega tanesi 



üzerindeki etkisini i hesaplamıştır. Hasara ve yıp

ranmaya sebebiyet verebilmektedir. 

Dona dayanıklılığı düşüren kısımlar mika , ag
rega tanelerine yapışık haldeki kil topakları, şist 

ve marn. bazı kumtaşları ve kirec taşlarıdır . Bun
ların kendileri zaten dona dayanıklı değildir . 

Doğal olarak elde edilen kum ve çakıl ile bun
lardan oluşan agrega , menşeilerine göre ya hiç 
ya da az don kaybı veren taneleri ihtiva eder. Çün
kü önceden tabiatta tabii bir ayrışmaya uğramış
tır . Kırma agregada su emme kütlece > % 0,5 ve 
küp basınç dayanımı < 15CO Kgjcmı (150 N/ mm2 ) 

ise don kaybı hesaba alınmalıdır . 

4. DONA KARŞI DAVANlKULlGI YÜKSEK BETON 

Setonun dana karşı tavrı, su miktarı porazilesi 
ve dayanımı veyahut karışını elemanları ve Donma
Çözülme devrelerinin sıklığı veya hızına bağlıdır . 

Dona karşı dayanıklılığı yüksek beton : 

- Dona dayanıklı agrega; W/ C= 0,60 
- Geeirimsiz beton [su girme derinliği < 5 cm) 
- iyi sıkıştırma , iyi kür etme [yüksek lıidra -

tasyon derecesi) büyük yapı elemanlarında = 

- W/ C = 0,70 artı Hava Sürükley ici katkı 

maddesi 

5. DONMA-ÇÖZÜLME DENEYi : 

5.1 . Genel imkônlar: 

Daııma - Çözülme deneyi, prensip olara k aşa 

ğıda belirtilen yollarla mümkündür. 

1) Suda don ma ve çözülme (numune daha 
önce suda bekletilmiş). 

2) Havada donma ve çözülme (suda da çö-
zülmeye bırakma mümkün. Numune daha önce 
suda bekletilmiş) 

3) ic patiatma basıncının kristalleşen malze
me ile oluşturulması, örneğin Na2S04 . 10 H20 ile 
(numune daha önce benzer tuz solüsyonunda bek
letilmiş . ) 

Sonuc hakkında söz söyliyebilmek ancak çok 
kere tekrarlanacak deneyierin sonucunda mümkün
dür. 

Kristalleşen tuz ile iç patiatma basıncı oluş-

turma deneyi T.S ...... "Beton Agregalarında Dona 
Dayanıklılık Tayini" adı altında verilmiştir. Bunun 
dayandığı sebep : Susuz (Na2S04 ) Sodyumsülfat 
32,7 • c de sıcaklıkta ve nemlenmede zamanla 
Sodyumsülfat- Dekanhydrat'a (Na2S04 . 10 H

2
0) 

dönüşür. Bu esnada oluşan hacimsel büyüme 1 : 4 
oranındadır. Bu da patlamaya sebebiyet ver ir. Tab ii 
Donma - Çözülme deneyinde, suyun kristalleşerek 

buz durumuna geçmesi olayında bu oran ise 1 : 1,1 
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dir. Görüldüğü gibi kimyasal metot (Sodyumsülfat) 
ile don deneyi daha şiddetlidir. Fakat doğol taşlar 

üzerinde bu iki deney arasında açıkca bir uyuşma 
tesbit edilemediğinden, B. Almanya da beton ve 
agrega üzerinde kimyasal metot uygulanmaktadır. 

önceden suda bekletilm i ş numunenin, çok ke
reler havada dondurulup suda çözülmesi metodu 
daha yumuşak etki yapan bir deneydir. 

Normal bir don tesiri icin bu deney yeterli ir
deleme ve kontrol verir. Şiddetli don tesirinin 
kontrolunda ise suda bekletilmiş numune suda 
dondurulur ve cözülür. Bu deneylerde en etken 
rolü numunen in doygunluk derecesi oynar. 

5.2. Betondaki Deneyler : 

Burada iki farklı metottan bahsedilecektir : 

Birincisi olan " Daldırma metodu" nda, numu
neler (örneğin 10 x 10 x 10 cm'lik küp) tam ola
rak tuz solüsyonuna daldırılır (solüsyon % 3'1ük 
veya doygun). donduktan sonra suda tekrar cö
zülür (genellikle, - 15'ten + 2o• c·ye). Don ma
Çözülme devre sayısı değişkend i r [yaklaşık 25 
devir veya daha fazla). Deney sonucunun irdelen
nı es i gözle görerek veya lıac i mce veya ağırlıkça 

kaybın tesbiti ile olur. 

ikinci metot olan " Yüzeye serpme nıetodu "nda, 
beton plaka, üst kısmında duran bir çerçeveye 
kenarlarındon tokılır ve deney alanı olon ploka 
üzeri yeterli kolınlıkto bir su tabakası ile örtülür. 
Beton plako su tabakası ile beraber dondurulur. 
Donmuş su tabakası üzerine (buz üzerine) homo
jen şeki lde tuz serpilir, bu beton yüzeyine bir so
ğuk şok uygular. Çözülme sırasında bir tuz so
lüsyonu hosıl olur. Tekrar dondurmadon önce tuz 
solüsyonu alınır ve saf su ile işlem tekrarlanır . 

Değerler tablo 3'te toplu halde verilmiştir. 

Setonda bu deneylerin , tabiatta olon gercek 
olay ile ilişkisini sağlıyan bir metod henüz bulu
namamıştır. 

5.3. Agregadaki Deneyler : 

Şiddetli don tesirine karşı beton ogregosı üze
r inde yap ıl an deney; Kuru bir ogrega numunesi 
(örneğin ; tane sınıfı 8/ 16 mm) ölçüleri bilinen bir 
teneke kutuya konur ve üzeri yaklaşık 1 cm kolın

lıktc su (20 · cı ile örtülür. 24 soat suda bekle
tildikten hemen sonra teneka kutu içinde dondu
rulur. Aşağıda verilen sıcaklık değişimi devreleri 
agregada 10 defa uygulanmalıdır. 

Sıcoklık 

+ 20 · c den o • c ye 
O · c de bekleme 

Süre 

2 ila 3 saat 
3 ila 4 saat 

O •c den -15 • c ye 2 ila 3 saat 
- 15 • c den -20 • c ye 4 saat (bekleme zamanı 

da dahil) 
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TABLO: 3 

Beton icin Donma - Çözülme Deney Metotları 

Daldırma Metodu Yüzeye Serpme Metodu 
--- - - -

VDZ Beton Tek- Ö NORM VDZ Beton Tek. 
nik Bülteni 1977 B 3306 Bülteni 1977 

Numune Şekli Küp Plakalar olabilir Plakalar 

20 X 30 X 5 30x30x8 

Boyutlar (cm) 10 X 10 X 10 Her plokan ın Her plakanın 

yüzey alanı yüzey alanı 

60 c mı 90 cm ı 

-

KÜR ŞEKLi 
ı 

Suda bekletma (gün) 8 7-14 8 

Havada bekletma (gün) 
(20°C'de % 65 bağıl rutubettel 48 7 + 14 47 

Numunenin deney başında yaşı 56 28 56 

Ön bekletma sıvısı % 3'1ük NaCl 3 mm kalınlıkta 3 mm kalınlıkta 

solüsyonu % 3'1ük NaCl su 
solüsyonu 

Süre (saat) 24 8 120 

Dondurma sıvısı % 3'1ük NaCl % 3'1ük NaCl Su 
solüsyonu solüsyonu 

Min . Sıcaklık (OC) - 15 - 20:::ı: 2 -15 

Süre (saat) 15,5 16 15,5 

Soğutma Hızı (°C/ h) -3 5 -3 
(8g NaCI/plaka 
üzerine serpme 
sonra 1 saat 
- 15 derecede 
bekletme) 

Çözme sıvısı Su % 3'1ük NaCl % 3'1ük NaCl 
solüsyonu solüsyonu 

max. Sıcaklık (oC) + 20 +15 den+22 ye + 20 

Süre (saat) 8,5 8 7,5 

Isıtma Hızı ( °C) - 5 -5 - 5 

Donma-Çözülme Devre Sayısı ( < 200) 25 ( < 100) 

irdeleme Kriterleri Gözlem e, Ağır- Gözleme Gözle nokta de-
lık Kaybı ile Foto ile ğerlendirmesi 

Nokta üzerinde 
ölçüm metodu ile 
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Sonra kutular 5 saat süre ile +2o•c lik suda 
çözülür. Netice elek onolizi sonucunda (örneğin; 
Tane sınıfı 8/ 16 mm olon ogrego 4 mm elek üze
rinde elenir) tesbit edilir. (Yaş eleme yapılıyorsa. 
numune ağırlık sobitliği için daima kurutulmolıdır.) 

Elekten geçen malzeme (parçalanmış malze
me). başlangıçtaki toplam ağırlığa oronlonır ve 
kütlece % kayıp olarak verilir. Setonda yoğun 
ogrego durumunda şiddetli don tesirine karşı ka
yıp, kütlece % 4'ü geçmemel·idir. Bu değer sık sık 
tekerrür eden ve şiddetli olon Donmo - Çözülme 
olaylarında geçersizdir. Başka bir ifade ile; bir 
ogregodo deney sonu kayıp kütlece % 4 den az 
aşağıda olması halinde bile, betonun sık sık te
kerrür eden ve şiddetli olon Donmo-Çözülme 
olaylarında hasar görmesi muhtemeldir. 

Setonun sadece vosot nemlendirme sonucu sık 
sık tekerrür eden Donmo -Çözülme deneyine tabi 
tutulması halinde. havada donmo metodu, ogrego 
nın yeterliliği için kafidir . Agrego başlang ı ca göre 
kütlece % 4 den az kayıp vermesi durumunda da
yanıklı kabul edilir. 

Bir diğer Donmo -Çözülme deney metodunu 
VOGLER geliştirmiştir. Otomatik kontrollu dondur
mo alet-ine bir Tane sınıfındon (örneğin; 8/ 16 mm) 
alınon malzeme, dondurulocak sıvı ile önceden 
dayurulmuş halde plastik bir şişeye konur. Su ile 
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veya çözme maddesi ile (örneğin, % 3 lük NaCl
solüsyonu) üzeri koponocak şekilde doldurulur ve 
dondurulur. Aşağıda verilen ogregodoki sıcaklık 
değişim devreleri ile 20 defa deney tekrarlanır . 

S:caklık Süre 

+ 20 • c den -25 • c ye 1.5 saat 

-25 • c de 1 saat 

-25 · c den + 20 · c ye 0,25 saat 

+ 20 · c de 1 saat 

Donduruldukton sonra numuneler alt tane bü 
yüklüğünden bir küçük göz oçıklıklı elekten yaş 

elenir. Sonra bu malzeme kurutulur. ilk toplam 
ağırlığa oranlanorak kütlece % de kayıp bulunur 
ve bu do ogregoyı tanıtmo değeri vazifesini görür. 
Donmo - Çözülme deneyinde bugüne kadar maksi
mum koyıbo müsode edebilecek bir sınır değer 

tesbit ed i lememiştir. Toplam deney süresi, otoma
tik aletin de kullanılmasıyla, standord deneyle kı 

yoslondığındo yarıdon do aza inmektedir. Bu me
tot ogrego rutin deneyleri içine henüz g i rmemiştir. 

Agrego deneyleri, beton deneylerine nazaran 
daha öneml idir; çünkü bugüne kadar betondo ge
nel olarak her yerde kabul edilebilecek bir metot 
veya standord geliştirilememiştir . 

Agrego için Donmo-Çözülme Deney Metodu 
Tablo 4 de verilmiştir. 

TABLO: 4 

Agregodo Donmo - Çözülme Deney Metodu 

DIN 4226 Fo. 1, Torbodo dondurma Doldırmo suretiyle şok 
Kı s. 3.5.1 . (Şiddekli deney i metodu 
don tesiri durumu) (Löffler'e göre) 

Deney Numunesin in ı Çapı (mm) Örneğin ; 8/ 16 8/ 10 Örneğin ; 8/ 16 
Kütlesi (g) 2000 (sıkışmış) 1800 )) 400 

Ağırlık değişmarnesi durumuno kadar kurutmo 

ilk işlem 24 saat suda bekletme Va kum altında suya Dondurma sıvısı ile 
deneye hazırlama) dayurma va kum altında doygun 

hale getirme 

Dondurma 
Sıvıdo su su % 3 ltik NaCl solüs. 
Kop Ten ek e kutu Plastik torba Plastik şişe 

mox./min. 
Sıcaklık r · cı + 20 1- 20 + 25 1- 20 + 20 1- 25 

Soğutma hızı 7 30 
( · c ; soat) (artı 3 ila 4 saat o· c 

de tutma) 

Devre Süresi (saat) 18 8 4 

Devre Soyısı 10 20 20 

Karar verme kriterleri Alt Tane büyüklüğünden bir küçük göz oçıklıklı elekle eleme 

Toplam Süre (gün) - 7-12 ı - 14 ı Otomatik sistem ile 

-3 - 4 



DSI TEI<NiJ< BÜLTENI 1983 SAYI 54 

6. EMPRENVE ETME (Geçirimsiz Hale Getirme) 
VE KAPLAMA SURETiYLE KORUMA : 

Emprenye oldukça derinlere kadar tatbik edil
melidir. Fakat bu işlem esnasında boşluklar tıkan

nıamalı, yüzey kaplanmamalı ve diltuzyon olayı 

engellenmemelidir. Kaplama suretiyle korumada ise 
kaplama; poröz yüzeyin üzerinde aderansını sağ

lıyacak derinliğe kadar uygulanmalıdır. Bu metotta 
yüzey tamamen kaplanıp geçirimsiz hale getiril

mektedir. Teorik olarak kaplama metodu ile iyi 

koruma önlemi sağlanabilir . Yeterli bir aderans 

sağ lamak için yüzeyin yeterli derecede temizlen

miş olması (örneğin; kum püskürtme v.s. gibi me

tod larla) öngörülmektedir. Devamlı aderans elde 

etmek için kaplamanın arkasına belonda kapilarite 

olayı sonucu oluşacak nemlenmenin önlenmesi 

gerekir. Komplike ve zor çalışmalar gerektiren ve 

masraflı olan bu önleme işlemi yerine emprenye 

metodu daha uygundur. 

10 

Emprenye metodunda basınçsız suyun belona 
sı zınası önlendiği gibi. 0,2 mm civarındaki kılcal 

çatlaklardan da girmesi engellenebilmektedir. Kap
lama metodunda bu sorun vardır . Tabaka altında 

su toplanmaktadır. Don tesirine karşı ne zaman 
Emprenye etmek uygun görülür? 

Donma -Çözülme olay ına karşı bugüne kadar
ki en em in yol, hava boşlukları oluşturmaktı. Fakat 
beton eldeı olmayan sebeplerle hava sürükleyici 
katkısız olarak yapılmışsa, Donma -Çözülme tesi
rine dayanıksız olacağından emprenye etmek (ör
neği n; Silanen ve Silicon veya Keten Tohumu Yağı] 
koruyucu bir önlem getirecektir. Emprenye uygun 
durumlarda sadece birkaç (mm] derinliğe kadar 
tesi r eder. Belli zaman aralıklarında (bilhassa çok 
aşınmalarda sık sık olarak) yenilenmelidir. Çok 
iyi yapılmış hava sürükleyici bir betona uygulama 
gerekmez, fakat hava sürükleyici kalkılı bir beton, 
dökümünden kısa bir süre (b ir iki hafta] sonra 
Donıııa- Çözülmeye maruz kalacak ise emprenye 
etmek uygun olur. 



KAR ST YERALTI SUYU GENEL AKIŞ ORTAMDA 
DENKLEMLERiN~N 
HiDROLOJiK BiR iÇiN 

1. GiRiŞ 

Gözenekli ortam içerisindeki akış bağıntıları 

Darcy Kanununun geçerliliği varsayılarak !üreti l
miştir. Heterojen lik arttıkça, kırıklar birleşip geniş

lediğinde kalker içerisiı;ıdeki su yollarındaki okış

larda Darcy Kanunu geçerliliğini koybetmektedir. 
Gerçekte, gelişmiş karslik kalker içerisindeki akış 
için tom olarak geçerli bir bağıntının belirlenmesi 
oldukca güçtür. Bu yönde yapılan çalışmalar ge
nellikle jeolojik veri ve yöntemlerden hareketle or
tamın hidrolik mekanizmasına açıklık kozandırmo

ya yönelik biçimde sürdürülmektedir. 

Günümüzde ise korst hidrolojisinde modern 
yöntemlerin kullanılması konuya külfetli arazi ça
lışmalarını önemli ölçüde azaltan yaklaşımlar yap
ma olanağını sağlamakta ; dolayısıyla hidroloj iden 
hidroliğe, buradan da jeoloji k yapıya ilişkin bilgi
ler elde etme yönünde gelişmeler kaydedilmektedir. 

Modern hidrolojik yöntemlerle su koynakları 

plônlomalorında kullanılan matematik- istatistik 
sistem modelleri korst yeraltı haznesini bir koro 
kutu olarak kabul etmekte; kutunun içindeki fizik
sel özelliklere girmeden, matematik sistem mode
linin kalibrasyonu girdi ve çıktı niteliğindeki sü
reçlere ait bilgiyle sağlanmaktadır. Matematik mo
dellerin fiziksel modeliere göre diğer üstün bir 
yanı do, fiziksel varsayımların hiçbir zaman tom 
olamayacağı ve fiziksel model parametrelerinin 
tahmininde yokınsaklık, optimalite ispatlarının çok 
güç olmasıdır (GRAUPE, ISAILOVIC, YEVJEVICH, 
1976) . 

Karslik ortamlardaki akımlar için yapılmış bir
çok çalışma korst ortamının karmaşık yapısından 
dolayı tom olarak kabul edilir nitelikte olmamıştır. 
Bu çalışmada ise, şimdiye kadar denenmemiş bi r 
şekilde ka rstik yörelerdeki hozne su seviyeleri ile 
bunlardon kaynaklanan koçok pınar akışları arası 

ilişki hidrolojik bir sistem yaklaşımı yardımıyla 

ve karst ortamının hidrolik yapısını yansıtan ba
ğ ıntılor kurulması yönünde incelenmiştir. Hidrolojik 
sistemde girdi olarak hazne su seviyesi, çıktı ola
rak kaçok pınar akışları alınmıştır. 

[") Dr. Müh . DSI 2. Bölge Müdürlüğü, 

BELiRLENMESi 
SiSTEM YAKLAŞlMI 

Yazan: Ahmet H. ALPASLAN ( * ) 

Girdi ve çıktı orası bağıntılar araştırılı rken ilk 
olarak sürecin iletim mekanizmasının bilinen hid
rolik ilkelere uyobileceği düşünülmekted ir. Bu hal 
de kaçok p ına r akışları dip sovok, dolu sovok, 
serbest veya basınçlı yeraltı suyu biçimlerinde or
taya çıkabilecektir . Sözü edilen ilişki biçimleri kar
maşık karsi yapısında münferit olarak veya ikili. 
üçlü, dörtlü, birleşimler halinde de oluşabilecektir . 

Değinilen tüm ilişkiler, hozne su seviyesi (gird i) 
ile kaçak pınar akışları (çıktı) orasında yapılan 

çoklu regresyonlar ile incelenmektedir. 

Ayrıca, hazne su seviyesi ile koçok pınar akış
ları arası ilişki, hidrolik kurallara uymayan birtak ım 
kapalı kutu n ite liğindeki bağıntılar yardımıyla da 
incelenebilir mahiyette düşünülmüştür. 

2. MEVCUT ÇALIŞMALAR 

Karst konusunda önceki calışmaları bazı ge
nel yayınlarda (LAMOREAUX, v.d ., 1970 : HERAK 
ve STRINGFIELD, 1972 : HERAK, v.d. 1973) bir 
arada görmek mümkündür. Ayrıca son yıllarda 

korst konusunda uluslarorası çalışmalar do yoğun 

luk kazanmışt ır . (IASH, 1971 ve 1973; YEVJEVICH, 
1976, 1980; lAH , 1977; ISK H. 1979) . 

Günümüzde karst formasyonlar birbirinden 
çok farklı yöntemlerle, örneğin deneysel çalışma 

larla yapısol bağıntılar (Ç IRAY ve BEKDiL, 1973), 
izleyiciler (ERTAN, 1975, KARACAOGLU, 1975, 
SIMPSON ve DUCKSTEIN, 1976), sürekli ortam 
yaklaşımı (BASMACI, 1976) paromeiri çekirdek 
fonksiyon lu doğrusal sistemler (USLU, 1978), ista
tist iksel mekanik yaklaşımı (OMAY, 1979) ile, ay 
rıca büyük pürüzlülüklü mecralarda akımdon daha 
ziyade petrol mühendisliğinde ele alınan iri çatiakiı 
akiferlerin hidrodinomiğine kadar, çeşitli biçim
lerde araştırılmıştır. An cak bu çalışmalarla elde 
edilen sonuclar çeşitli karslik yörelerde yapının 

aşırı heterojenetisinden ve herbirinde var olan özel
leştirici sınır şortlarından ötürü genel anlamda bir 
akış bağınıısı vermekte güclük cekilmektedir. 

3. YÖNTEM 

Karst yörelerin karmaşık yapıs ında hidrolik 
sistem elemanlarının fiziksel özellikleri ve bunlar 
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arasındaki bağıntıların fiziksel yasalarla incelen
mesiyle. elemandan sisteme giden türnevarım şek

linde matematik model kurulması kuramsal yön
den tatmin edici olmakla birlikte, uygulamada de
ğerlendirmekten henüz uzaktır . 

Günümüzde karst yörelerle ilgili olarak yapı

lan çalışmalarda, karmaşık sistemin bütünselliğin

den ayrıntıya inişle, çözüme daha başarılı biçimde 
varılmıştır. 

Bu düşünceden hareketle, karslik bölgelerdeki 
hazne su seviyeleri ile bunlardan kaynaklanan ka
çok pınar akımları arasındaki ilişkiden yararlana
rak karst ortam için genel anlamda akış bağıntıları 
oluşturulmaya çalışılmışt ı r. 

Hazneden pınariara kadar suyun ulaşımı In 
celenirken ilk olarak hazne su seviyesi ile pınar 

verimleri arasındaki iliş·kinin hidrolik ilkelere uya
bileceği düşünülmüştür. Bu halde, hazneden pınar
Iara kadar suyun ulaşımı serbest yeraltı suyu 
akışı, dipsavak akışı, basınçlı kuyu akışı ve yeraltı 
yapısındaki doğal engellerden dolu savak akışı bi
çimlerinde olabilecektir. 

Karmaşık karst yapısı içerisinde akışın, bu 
dört akış tipinin hepsinin veya bazılarının karışı

mı biçiminde olabileceği de düşünülerek yukarıda 
sözü edilen bağıntılar ikili, üçlü, dörtlü birleşimler 

şeklinde araştırılmaktadır. 

Hidrolik ilkelere dayandıniabilen bağıntılar ge
nel bir modelle : 

O = f (Hl /2, H,H3/2, H2) ( 1 ı 
biçiminde fonksiyonel olarak tanımlanabilir. Bu 
ifadenin daha açık biçimde ve çoklu regreasyon 
bağınıısı şeklinde gösterilmesi ise : 

O = b
0 

+ b1 Hl /2 + b2H + b3 H3/2 + b4 H2 (2) 
olmaktadır. Bu bağıntıda O kaçak p ı nar debilerini. 
H su yükünü, bi'ler ise bilinmeyen parametreleri 
göstermektedir. Parametrelerin etkinl ik derecesi 
kısmi F sınaması ile incelenip, su yükünün hangi 
fonksiyonunun bağıntıya daha fazla etkin olduğu 

ortaya koyulabilecektir. 

ik inci yaklaşım olarak alışılagelen hidrolik ba
ğıntılardan farklı ve bugün için amprik sayılan 

üste! bağıntılar ile karst ortamda yeraltı suyu akışı 
incelenmektedir. Böyle bir yaklaşım önerisi karslik 
yörelerde hidrolik acıdan turbulanslı akım oluşu

mu. hızının zaman ve uzayda büyük farklılıklar 

göstermesi, suların izlediği yolun karmaşıklığı. 

faydalı boşluk hacmının akifer malzemesinin top
lam hacmına oranla küçük olması ve erime boş

luklarından ötürü karstik formasyonların önemli 
su tutma kapasitelerin in bulunması gibi nedenlerle 
açıklanabilir . Bu şekilde hazne su yükü ile kacak 
pınar akımları arasında düşünülen regresyon ba
ğıntıları aşağıdaki bicimlerdedir. 
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O = A +B . e l-i 

O= . A +B . In H 

O = . eA + B . In H 

4. UYGULAMA VE BULGULAR 

4.1. Veri!er 

(3) 

(4) 

(5) 

Sunu!an yöntem örnek olarak kacak pınar 

akımlarının önemli boyutlara ulaştığı Keban Bara
jında uygulanmıştır (Şekil 1) . 

4 Kasım 1973 tarihinde barajda su tutulmaya 

başlanmış. su seviyesinin yükselmesiyle barajın 

2.5 km mansa'bında sol sahilde Keban deresi üze

rinde çeşitli pınarlar ortaya çıkmıştır. (ERGUVAN

LI ve YÜZER, 1974; AK LAN, 1976, ICOLD, 1976). 

Haziran 1976'da haznede gözle görülecek seviyede 

oluşan varteksler sonucu kaçak pınar debileri top

lam 21 .0 m3 j sn yi bulmuştur (Şekil 2) . 

Kaçak pınar akımları Keban deresi üzerinde 

Devlet Su işleri tarafından 1974 yılından itibaren 

ölçülmeye başlanmıştır. 1.5.1974 ila 1.5.1977 döne

minde hazne su seviyeleri ile aynı zamanlarda öl

çülen pınar akımları 144 veri çifti oluşturmaktadır 

(.L\LPASLAN v.d. 1977) . 

Keban deresi pınarları çeşitli katlarda yüzeye 

c ı kmakla birlikte, yoğunluk kazandığı yükselti 

765 m, Keban Barajında azami hazne su seviyesi 

845 m, talveg kotu 700 m'dir. Keban deresi ile 

kaçakların oluştuğu saptanan giriş 

arası ise ortalama olarak 2.4 km'dir 

1976, ALPASLAN, v.d ., 1977) . 

ağızlarının 

(AK LAN, 

Hazne su seviyesi ile pınarların çıkış kolu 

olan 765 m arasındaki fark tüm bağıntılarda su 

yükü (H) olarak tanımlanmaktadır. 

4.2. Su yükü ile kacak pınar akımları arası 
zaman farklılığı 

Zaman farklı kros korrelogram uygulamasıyla 

su yükü ile kacak pınar akımları arasında zaman 

farkı araştırılmıştır . Pınar boşalım hidroğrafına gö

re yükselme dönemi için 20 gün, aleolma dönemi 

için 31 gün, tüm değerlerin bir arada alınmasıyla 

29 gün zaman farkı bulunmuştur. Esas araştırma 

her üç zaman farkı için de yapılmış almakla bir

likte, alealma döneminde DSi'ce kaçak ıslôh ça

lışmalarına başlanmış olması dolayısıyla, bu yazı

da yalnızca 20 gün farka göre sonuclar verilecektir. 
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4.3. Hidrolik ilkelerle açıklanabilen basit 
form bağıntılar 

O kaça k pınar akımları ile H1/ 2 ( dipsavakl, 

H (basınçlı kuyu), H3/2 ( dolusavakl , H2 (serbest 

yeraltı suyu) arasında basit lineer regresyon mo

delleri uygulanmıştır; 20 günlük zaman farkına 

göre elde edilen bağıntılar Şekil 3'de verilmek

tedir. 

4.4. Hidrolik ilkelerle açıklanabilen birleşik 

form bağıntılar 

H su yükü ile O kaçak pınar akımları arasında 

hidrolik ilkelere uyan dört basit türdeki ilişki H1/ 2, 

H, H3/2, H2 nin ikili, üçlü, dörtlü birleş im leri halin

de çoklu regresyon modelleri ile araştırılmıştır ; 

Sonuclar Şek i l 4'de verilmektedir. 

4.5. Hidrolik ilkelerle açıklanamayan kapalı 

kutu bağıntılar 

Üste! , yarı logeritmik ve çift üste! bağıntılar 

araştırılmıştır; Sonuclar Şekil 6'da verilmiştir . 

4.6. Karstik ortamdaki yeraltı su hızının 

saptanması 

Su yükü ile kacak pınar akımla rı arasındaki 

zaman farkı olan 20 gün ulaşım zamanı, hazne 

ile pınar cıkışiarı arası mesafe (2.4) yol olarak 

alındığında izafi olarak elde edilen su hızı 0.14 

r.m j sn bulunmuştur. 

5. BULGULARlN iRDELENMESi 

5.1. Hazne su seviyesi ile kaçak pınar 
akımları arası zaman farklılığı 

Hazne su seviyesi ile kacak pınar akımları 

arasında tüm veriler kullanıldığında 29 günlük, pı

nar boşalım hidroğrafının yükselme devresi icin 

ortalama 20 günlük, alealma devresi icin 31 gün· 

lük zaman farkı elde edilmektedir. 

örneğin , gerçekte ölçülmüş değerler incelen

diği nde , Mayıs 1976 do hozne su seviyesi 843.0 m 

iken 11 .0 m3jsn mertebesinde olan kacak pınar 

verimleri Haziran 1976 da su seviyesi 839.0 m ci· 

varına inerek 22.0 m3/sn ye cıkması korst siste· 

ınin içinde yayılmanın önemli bir gecikme ile mey· 

dana geldiğini doğrulamaktadır. 

Hazne ile kaçak pınar akımlarının oluşt u ğu 

tahmin edilen yörenin ağırlık merkezi arası mesafe 
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yaklaşık 2.4 km, hazne su seviyesin in kaca k pınar 

ak ımını etkilema süreleri 29,20,31 gün olduğuna 

göre karstik yapı içerisindeki yeraltı su hızları 

0.10 cm / sn, 0.14 cm j sn, 0.09 cm / sn olmaktadır. 

Ancak, burada ortoya koyulan hızlar yeraltı su

yunun zahiri dalga yayılma hızı o lmaktadı r. 

Türkiye'de Sarıkız pın arları icin 0.13 cm / sn 

(3 aylık zaman farkı ve 10 km mesafe). Eşençay 

pınarları icin 0.60 cm / sn (2 aylık zaman farkı ve 

30 km mesafe), Ma navga t'ta ise 3.5 cm / sn (20 

gün zaman farkı ve 60 km mesafe) (ÖZiS ve 

KELOGLU, 1976) zahi ri dalga yayılma hızları he

saplanmıştır . 

Keban örneğinde elde ed ilen yeraltında dalga 

yayılma hızı, buradaki yeraltı akımı n ın büyük boş

luklardaki ötelenmeler sonucu çok hızlı olmayan 

bir yeralt ı akımı niteliği taş ıd ığ ını ortaya koym ak

tadır . 

5.2. Hidrolik ilkelerle açıklanabilen bağıntılar 

Kuramsal ola rak, birlesik form bağıntılarının 

temel alışüneesi karmaşık karst yapısında karstik 

pınar veriminin yeraltı suyu, dip savak; dolu sa

vak basınçlı kuyu akımının birleşimi şekl i nde oluş

mas ı dır . Yapılan hesaplamalar sonucunda, dörtlü 

ve üçlü b irl eş ik form bağıntılar doğal olarak birerli 

ve ikiş erl i bağıntılara oranla daha yüksek korre

losyon katsayıları vermektedir. Ancak, ücüncü ve 

dördüncü terimferin pınar debilerinin varyansını 

tanımlamadaki payları kısmi F sınamalarında ista

tistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemekte, 

her iki grupta da ba ğınt ıdan birer terim atıldığın 

da bağ ıntının anlamlıl ığı geçerliliğini korumakta; 

ancak iki terim yerine tek terim ka ldığ ı nda fark

lılık önem kazanmaktadır. 

5.3. Hidrolik ilkelerle açıklanamayan kapalı 

kutu bağıntılar 

Şekil 6 da görülen üste! ifadeler istat istik yön

den oldukca anlamlı niteliktedir. 

Gün ümüze kadar yapılan çalışmalar sonucun

da elde edi len hiçbi r bağıntıyle tam olarak bağ

daşmayan karstik yörelerdeki yeraltı suyu akı mı 

icin ilerdeki çalışmalarda bu tür kapalı kutu tabir 

edilen bağınt ıların kuramsal esaslarının araşt ırıl 

ması yararlı sonuclar verebilecektir. 
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TABLO: 1 

Su Yükü ile Kaçak Pınar Ak:mları Arası Bağıntılar 

Bağıntı Korelasyon 
No. BAGINTI katsayısı 

6 O = - 12.75 + 2.453 Hı J ı 0.868 

7 O = 0.062 + 0.00167 H2 0.906 

8 O = 1.35 + 0,0161 H3/2 0.894 

9 O = 327 + 0.153H 0.781 

10 O = 4.23- 0.148 H + 0.00299 f-12 0.937 

11 O = 1.e4- 0.161 H + 0.0303 H3f ı 0.927 

12 O= 19.20- 0.139 H+ 4.388 H ı ;ı 0.887 

13 O = 35.10 + 0.648H3/2 - 7 .686H ı J2 0.929 

14 O = 6.73 + 0.00903 H2 - 0.0721 H3/2 0.929 

15 O = 21 .74 + 0.00428 H2 - 4.050 Hı Jı 0.929 

16 O = 4-8.74- 0.0044 H2 + 0.131 H3/2 - 11 .39 Hı /2 0.929 

17 O = 14.68- 0.112 H+ 0.00405 H2- 2.147 H ı Jı 0.941 

18 O= 27.29 + 0.0612 H3/2 - 5.577 Hı /2 - 0.111 H 0.941 

19 O = 6.79 - 0.113 H + O.OC66 H2 - 0.038 H3/:2 0.941 

20 O = 14.10- 0.116 H+ 0.0132 H2 - 0.139 H3/2 + 5.666 H ı /2 0.942 

21 O = 3.964 + 0.00280 e H ; ıo 

22 O = 23.51 + 7.1691nH 

23 O = e - 3.89 + 1.36 lnH 

24 O = .e - 3.07 + 0.87 lnH 

6. SONUÇLAR 

Karst ortamda yeraltı suyu akımı görgül mo
delleme tekniği ile hidrolik ilkelere uygun basit 
veya birleşik formlar ve kapalı kutu bağıntılar ile 
belirli ölçüde tanımlanabilmektedir. 

Hidrolik ilkelere uygun bağıntıla r, karslik yö
relerde yeraltı suyu akımını serbest yeraltı suyu, 
dipsavak, dolu savak, basınçlı kuyu ve yarıklar

dan akış biç imlerinin birleşimi şeklinde tanımier

ken kurulacak modellerde bu terimlerden en az 
ikisinin bulunması uygun görülmektedir. 

18 

0.710 

0.812 

0.960 

0.980 

J<arst yörelerdeki yeraltı akımının alışılagelen 

hidrolik kurallara uymayan birtakım kapalı kutu 
niteliğindaki bağıntılar yardımıyla da incelenmesi 
daha da olumlu sonuclar vermiştir. 

Uzun süreli , yorucu, pahalı arazi etüdlerinden 
önce konulara önkestirim yapmada yukarıda belir
tilen bağıntılar yardımıyla yeraltında ötelenme, 
yeraltı su hızı gibi çeş i tli konular araştırılıp , başka 

örneklerle kıyaslama yapılarak, hidrolojiden hidro

liğe ve jeolojiye bilgi oktarımı mümkün olabile

cektir. 
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GÖKÇEKAVA BARAJlNDA DEFORMASYON 
ARAŞTIRMASI 

1. GiRiŞ 

Gökcekaya barajı, orta Sakarya havzasında. 

Eskişehir'in 60 km kuzeydoğusunda ve Sarıyar bo
rojının 50 km mansobında bulunmaktadır. Türki
ye'nin ilk beton kemer borojıdır. Borojın yapımı 

1968- 73 yılları arasında gerçekleştirilm iş ve 7 
May ıs 1973 tarihinde rezervuarında su tutulmaya 
başlanmıştır. 

Enerji üretimi amacı ile inşa edilen Göl<ce
koya barajı, 100 megowot!lık enerji ünitesine so
lıip olup, kuzeybatı Anadolu enterkonnekte siste
mine boğlı olarak çalışmaktadır . 

Borojın gövdesi değişik kol ı n lı k ta , değiş i k 

merkezli iki eğrili bir kemerdir. Kemer. aşağı kat
larda doğrudan yamaç kayasına. orta kollarda 
kemer ilkis inin zem ine dağılımını yans ıta n yastık 

betonuna ve en üsttek i 30 m.'lik kısımda ise mes
net bloklorına bağlanmıştır. Gövden in temelden 
yüksekl iği 159 nı. maksimum kalınl ığ ı 22.46 m. mi
numum kalınlığı 6 m. kret uzunluğu 493.66 m. 
kret kotu 393 metredir. Baraj gölü yaklaşık 50 km . 
uzunluğunda ve 0.450 km. gen i şli ği nde bir alanı 

kaplamoktadır. Maksimum su kolundaki reze rvuar 
hacmi 935 x 106 metreküptür. 

Baraj ı n yapımı esnasında gövdede ve mansap 
tarafında ki sağlam zeminler üzerinde jeodezi k sa
bit noktalar tesis edilmiş ve 1977 yılı Şuba t ayına 

kadar belirl i zamonlarda Devlet Su işl eri (DSi) 
personelince jeodezik deformosyon ölcme ~ eri ya p ı l

mıştır. 

Bu makale, "jeodezik ağ ölçmeleri ve bağıl 

güven elipsleri" yöntemine göre 1982 yılında yap
tığım bir bilimsel araştırmanın sonuclarını açıklo 

mak amacı ile yazılmıştır. 

2. GÖKÇEKAYA JEODEZiK AGININ TANITILMASI 

Gökçekaya barajında DSi Araştırma Dairesi 
Başkanlığı, DSi Gökcekaya ve lll. Bölge Müdür-

r · ı Doç. Dr., I .T.Ö. Jeodezl ve Fotogrametrl Mühend isliği Bölümü 

Yazan: Emirhan ALGÜL ( * ) 

ICkleri ve mü teahhit italstrade- Torna S.p.A. fi rma

sının ortak çal ı şmaları ile 7 adet kontrol noktası 

ve 35 adet obje (deformasyon) no k tasından olu

şa n jeodezik bir ağ inşa edilm iştir. Kontrol nok

taları ile kretteki 7 adet deformosyon noktası 1.20 

m yüksekliğ inde beton pilye olamk inşa ed il mişt ir 

(Şekil 1 J. Ayrıca her pilye üzerine teodolit ve göz

!eme i şa retleri icin birer otomatik merkezlendirme 

al t lığı monte edilmiştir . 

Ş:ekil : 1 Ölçme pilyesi 

Tüm kontrol noktaları gövden in mansap tara

f ında va kaya zeminler üzerinde tes is edilmiştir. 

Jeodezik ağın bir kısmı, başka bir deyişle pilye 

o larak inşa edilen ve üzerinde ölçme yapılan nok

ta ların olu şturduğu bölümü Şek i l 2'de gösterilmiş 

t ir. Şek i ld e noktaları bi rl e şt iren çizgiler karş ılı klı 

ölçülen doğrultulardır . 

21 
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ı- 7 
8-14: 

40 m 
KONUM: 1----; 

12 

KONTROL NOKTALAR! 
KRETTEK1 OBJE NOKTALAR! 

Şekil : 2 Pilyeli noktaların oluşturduğu kısmi jecdezik ağ 

Şekil 2'de gösterilen 1 - 7 numara lı ( * ) nokta 

lar jeodezik ağın kontrol noktalarıdır . Bunlardon 

1 vo 2 numaralı noktalar, borojın basınç olanı 

dışında ve gövdeden 250- 4·00 m. uzakta inşa ed il-

(') Jecdezik ağın tüm nokta numaraları bu çalışmada tarafı 

m ı zdan değişt i rilmiştir. Bu nedenle DSI'ce verilan numa
ralar burada gösterilenlerden farkl ıdır. 

22 

miştir. Bu iki nokta aynı zamonda jeodezik ağın 

"Yöneltme Noktalar ı " olarak düşünülmüş ve bun

lardon gövde yüzeyindeki obje noktalarına ölç

nıeler ya p ı lmamı ştır . 

Gövde yüzeyindeki obje (deformosyon) nok

taları aynı düşey doğrultularda ve değişik katlarda 

üç pa ralel sıra hal inde seçilmiştir (Şekil 3) . 
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Şekil : 3 Gövde Yüzeyindeki ve Kretteki Obje Noktaları 

Bu noktaıcra zemin işareti olarak 3 cm çapın
da şapkalı bronz çiviler yerleştirilmiştir . Noktaların 

kolay görüiE.bilmesi icin çevresi yaklaşık 60 cm 
çapında beyaza boyanmış ve yanına aynı büyük
lük te numarası yazılmıştır . 

3. JEODEZiK AGDAKi ÖLÇMELER 

Gökcekaya Barajı jeodezik deformasyon ağın
daki ilk ölçmeler ı973 y ı lı Nisan ayında ve rezer
vuar boşken yapılmıştır. Bundan sonraki iki per
yod ölçme birer aylık, diğerleri ik iş er aylık ora
lıklarlo ı977 yılı Şubat ayına kadar sürekli ve 
düzenli biçimde tekrarlanmıştır. Jeodezik ağ her 
seferinde tam bir acı ağı olarak ölçülmüştür. Ölc
melerde WILD- T3 presizyonlu saniye teodoliti kul
lanılmış, yatay doğrultular 4'er tam seri, düşey 

doğrultular ı 'er tam seri ölçülmüştür. Herbir doğ
rultu icin birbirinden bağıms ı z iki yöneltme ve 
ik i mikrometre okuması yapılarak ortolaması alın

mıştır . Tüm doğrultu ölçmeleri otomatik merkez
lendirme başlıklı pilyeler üzerinden ve atmosferik 
etkilerin az olduğu saatlerde ve deneyimli 2 alet 
operatörü tarafından yapılmıştır. Ayrıca, jeodezik 
ağa ölçek verebilmek için, barajın basınç alanı 

dışında bulunan ı ve 2 no.lu kontrol noktalarının 
oluşturduğu kenar, klôsik yöntemle boz olarak öl
çülmüştür. Barajda düşey yöndeki defarmasyon
ları belirlemek icin herhangi bir jeodezik calışma 
yapılmamıştır . 

Ölçme yapılan günlerde göldeki su seviyesi 
eşel (moregraf) okumalarından bellidir. Jeodezik 
ağdaki tüm ölçmeler ilk yıl barajdaki teknik ele
manlar. daha sonra DSi lll. Bölge Müdürlüğü ele
manları tarafındon yapılmış ve ölçmeler artalama 
5'er günde tamamlanmıştır. 

4. DEFORMASYON ANALiZi YAPILACAK 
PERYODLARIN SEÇiMi 

Gökce:kaya Barajı'nda Nisa n ıS.73 il e Şubat 

ı977 tarihleri arasında top:am 25 peryod jeodezik 
dE-formasyon ölcmesi yapılmıştır . Barajda su tu
tulmadan önce yapılan ilk ölçmeler (Nisan ı973 

peryodu) ile. su seviyesi yüksaimeye başladığında 
değiş i k katlarda yapılan iki peryod ölcmeye il i ş

kin veriler tüm aramalara karşın bulunamamıştır. 

Dckümanları bu lunabilen ilk ölçmeler "Haziran 
ı97~-" peryoduna ilşikindir ve bu çalışmada ilk 
peryod o!orak seçilmiştir . Anal iz çalışmalarında 

farklı koşulların oluşturacağı yanıltıcı etk ilerden 
o lurunca sakınmak icin : 

a) Her iki peryodda ölçmelerin yaklaşık aynı 
atmosferik koşullarda (özellikle aynı hava s:cak
lığında) yapılmış olması , 

b) Aynı ölcnıe plônının uygulanmış olması 
ve yaklaşık aynı presizyonda olması , 

c) Rezervuarındak i su seviyelerinin yaklaş ı k 

aynı olması , 

d) Be:toıı bir barajda saptonabilecek olası de
formasyonların beklendiği zaman aralığının · bulun
ması . 

hususları dikkate alınarak "Haziran ı976" ölçme
leri ikinci peryod olarak seçilmiştir. 

Baraja su tutulmadan önce yapılan ilk ölçme
ler ile değişik su katlarında yapılan müteakip iki 
ölçme peryoduna il i şk i n dökümanlar bulunamadı 

ğından . baraj gövdesinin "Boş- Dolu" ya da " Boş 

Değiş ik Yüklenme" durumlarına ilişkin deformes
yon analizleri yapılamamıştır . Ayrıca. barajın 

23 
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enerji üretiminin aksamaması için rezervuarı, Sarı· 

yar Barajı'nın günlü·k deşarjları ile sürekli olarak 
dolu tutulduğundan, 22 peryod içinde gövdenin 
çok farklı yüklendiği bir peryod da bulunamamak· 
tad ı r. Bu nedenle Gökçekaya Barajı'nda farklı 

yüklenma durumlarına ilişkin deformasyonların 

araştırılması da yapılamamıştır. 

5. iKi ÖLÇME PERYDDUNUN KARŞILAŞTIRILMASI 

Deformasyon araştırmalarına esas alınan Ha· 
ziran 1974 ve Haziran 1976 ölçme peryodla rı nda, 

arazi çalışmaları aynı ekip tarafından, aynı ölçme 
plônına göre ve aynı teodolit (WILD • T3

) ile ya
pılmıştır. Her iki ölçmenin yapıldığı tarihlerde ha
va sıcaklığı ve göldeki su seviyeleri yaklaşık ay
nıdır (Çizel ge 1 J. 

Her iki peryoda ilişkin ölçüler ağ dengeleme· 
sine sokulmadan önce, a priori presizyonların be· 
lirlenmesi ve test edilmesi. kaba hatalı ölçülerin 

ayıklanması ve ölcülerin ağırlıkl a rının belirlenmesi 
icin aşağıdaki araştırmalar yapılmıştır . 

5.1. Ölçmelerin (a priori) Presizyonlarının 
Belirlenmesi 

Her iki ölçme peryoduna ilişkin doğrultu ölç
melerinin ağ dengelemesinden önceki presizyonla · 
rını belirlemek için, ölçme yapılan 14'er istasyon 
noktasında (7 kontrol noktası + 7 kretteki obje 
noktası) en küçük kareler yöntem ine göre "istas
yon Dengelemesi" yapılmıştır (*) . 

Daha sonra her peryodda 22'şer üçgen kapan· 
masından yararlanarak Ferrero'nun; 

V[WW] 
m, = :ç: -- (W. üçgen kapanma hatası) 

6n 

bağıntıs ı na göre doğrultu ölçmelerinin dış presiz· 
yon değerleri hesaplanmıştır. Bu iki ön presizyon 
araştırmasının sonuçları Çizelge 1'de peryodlara 
göre özetlenmiştir . 

CiZELGE : 1 

PERVODLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Rezervuardaki Ort. Su K otu 

Ölçme Sürecinde Ort. Hava Sıcaklığı 

istasyon Dengelemelerinden 
(a priori) 

Üçgen Kapanmalarından 

( Ferrero'ya göre) 

Bağlı Ağ Dengelemesinden 
(a postriori) 

Serbest Ağ Dengelemesinden 
(a postr iori) 

Çizelge 1'deki presizyon değerleri incelendiğ i n· 

de. her iki peryod icin istasyon dengelemelerinden 
bulunan ve ölçmelerin iç presizyonunu yansıtan m, 
ile üçgen kapanmalarından elde edilen dış presiz· 
yon değerleri arasındaki farklılığın, jeodezik defar
masyon ağının özel yapısından kaynaklandığı söy
lenebilir. Zira daha sonra iki değişik biçimde ya
pılan kesin dengeleme hesaplarından elde edilen 
m

0 
değerleri ile Ferrero formülüne göre bulunan 

m, değerlerinin uyuşum içinde oldukları açıkca 

görülmektedir. 

(") Dengeleme hesapları. Fortran IV programlama dil inde ta
rafımdan hazırlanan bir programla ·iTÜ Hesap Biliml eri 
Enstitüsü 'nde yapılmıştır . 

24 

m, 

m, 

mo 

mo 

ı. PERVOD ll . PERVOD 
(Haz. 1974) (Haz. 1976) 

383,82 m 384,73 m 

28°C 28°C 

cc cc 
max :± 3.28 max: ± 2.52 

min :± 0.90 min :± 1.23 
ort :± 1.83 ort :± 1.88 

max: + 20.8 max: + 21 .5 

min : + 0.2 min : + 0.2 

ort :± 3.9 ort : ± 3.4 

cc cc 

± 3.52 ± 3.57 

cc cc 

± 3.88 ± 3.58 

5.2. Presizyon Değerlerinin Test Edilmesi 

a) Münferit Değerlerin Test Edilmesi 

Her iki peryoda ili ş k i n ölçmeler aynı koşul· 

larda yapılmasma karşın. istasyon dengelemele· 
rinin noktalara ilişkin m, değerlerinde farklılıklar 

görülmüştür. Aynı peryod içindeki ve peryodlar 
arasındaki bu farklılıkların hangi hatalardan kay
naklandı ğ ını belirlemek, başka bir deyişle birbirin· 
den bağ ı msız çok sayıda doğrultu karesel ortala
ma hatalarının (m,) birbiri ile uyuşumlu olup ol· 
madığ ı nı belirlemek gerekmiştir. Bunun icin ayrı 

ayrı her iki peryod için "BARTLETT Testi" yapılmış 
ve sonuclar Cizelge 2'de özet olarak gösterilmiştir . 
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CiZELGE : 2 

TEST GRUB ı KARŞILAŞ . 

BARTLETT Testi BÜYÜKLÜ. SAVISI KRiTERi TEST SONUÇLARI 

TB k xı 

Haziran- 1974 TB > X2 

(tüm noktalar) 36.9 25 36.4 (Sıf ı r Hipotezi geçersiz) 

Haziran- 1974 TB< X2 

(10 no.lu nokta hariç) 30.2 24 35.2 (Sıfır Hipotezi geçerli) 

Haziran- 1976 

ı ı 
TB< X2 

(tüm noktalar) 30.5 25 36.4 (Sıfır Hipotezi geçerli) 

Ho 
2 2 2 2 

E{m
1 

}=E{m
2

}= ... E{mk}=m , Sıfır H ipotezi : 

Çizelge 2'de özetlenmiş değerlerden görüleceği 
gibi , her ~ki peryoda ilişkin doğrultu ölçmelerinin 
istasyon dengelemeleri ile bulunan karesel orta-

lama hataların kareleri (deneysel varyansları m 
2 

) 
r 

Haziran- 1974 peryodundaki 10 no.lu istasyon dı -

şında , S = % 95 istatistik güven ile uyuşumlu ol

dukları ve bunlar arasındaki küçük fa r kl ı lıkların 

kaçınılamayan ölçme hatalarından kayna k landığı 

söylenebilir. 

bl Peryctların (o priori) Presizyon Değerler i 
nin Test Edilmesi 

Her iki peryoda i lişkin doğrultu ölçmeleri pre

sizyonlarının kendi aralarında homojen oldu ğ u sap

tandıktan sonra, acaba bu peryediarın ortaloma ile 

bulunan o priori deneysel varyansla rı (m 2 , m 2 ) 
1 2 

birb iri ile uyuşumlumudur, başka bir deyişle bir-

birine eşit almabilir mi sorusunu yanıtlamak icin 

aşağıda gösterilen test (Fischer testi) yap ı lmıştı r: 

Sıfır Hipotezi : 2 2 } H0 : E { m 
1 

} = E { m 
2 

m 2 

Test Büyüklüğü : T, = -f 
m 

(1.88)2 
--- = 1.06 
(1 .83) 2 

Karşı l aştırma Kriteri Fischer dağılım çizelge
sinden S = % 95 istatis
tik güven , f 1 = 25 ve 
f2 = 25 serbestlik derece
leri için , Faf lf2 = 1.98 

bulunmuştur. Buna göre T, < Faf1f2 (1 .06 < 1.98) 

olduğundan sıf ı r hipotezi signifikanttır . Başka bir 

dey i şle her iki peryodun o priori deneysel varyans

ları uyuşumludur ve birbirine eşit alınabileceği 

görülmüstür. 

5.3. Ağırlıkların Belirlenmesi 

Her iki peryoda ilişkin ağ dengelemesinin ya

pılabilmesi ve sonuçların karşılaştırılabilmesi icjn. 

ölçü ağırlıklarının isabetli seçilmesi gerekir. Jeo-

dezik deformasyon ağında 1 - 2 kenarı dışında ke

nar ölçüsü bulunmadığından , bu rada sadece doğ

rultu ağırl : klorın ı n belirlenmesi sözkonusudur. Ön

ceki b :: lümde yapıl a n testlerle, Haziran 1974 per

yodun claki 10 no.lu istasyon noktası hariç, diğer 

tüm doğ rul t u öl çmelerinin deneysel va ryanslarının 

uyu şum iç inde oldu ğ u görü l müştü. Ancak bu mün

ferid d eğerler in stokastik olarak daha iyi ve gü

ven ce li bi r " Ortak Varyans" ile özet!enmesi i s eı

belli olacağından, her peryoddaki ölçmeler için , 

f m 2 + f m 2 + .. + f m 2 

1 1 2 2 k k --- - ----
f ı + f2 + ... + fk 

(n. seri say ısı) 

bağıntılarından ortak deneysel varyanslar hesap

lanmıştır. Ölçmeler arasında korelasyon bulunma
dığından , doğrultu ölçülerinin ağ ır lı ğ ı , ~ 11 varyan s-

kovaryans matrisinin köşegen terimlerine göre; 

2 - 1 
p = C K o_,, 

c 2 
P. = - o 

, c 2 

bağınıısından hesaplanmı ş ve Çizelge 3'de özet 

olarak gösterilmiştir . 

25 
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CiZELGE : 3 

PERYOD 
iSTASYON 
NOKTASI 

Tüm Noktalar 

Haziran 1974 (10 Hariç) 

10 nolu nokta 

Haziran 1976 Tüm noktalar 

Çizelge 3'den g·örüleceği gibi Haziran 1974 
peryodundaki 10 no.lu istasyon noktası dışında 

tüm doğrultu ölçmeleri için ağırlık 0.97 :::::: 1.0 bu 
lunmuştur. 

5.4. Kaba Hatalı Ölçülerin Ayıklanması 

Ölçmelerde kaba hata olup olmadığını sapta
mak için önce her iki peryoda ilişkin ölçüler (210 
doğrultu) ayrı ayrı bağlı ağ biçiminde dengelen
m i ştir . Dengeleme sonunda bazı doğrultu düzelt
meleri ile, deformasyon ağının en dışında ve bağ
lantıları zayıf iki adet obje noktasına ilişkin kofak
törlerin dikkati çeker büyüklükte oldukları görül
müştür. Düzeltmelerin büyük olduğu doğrultuların 

önce karne hesap l arı ve data kartları kontrol edil
miş , varsa yanlışlıklar düzeltilmiştir. Daha sonra 

(\ 

kaba hataların ( L'> ;l nasıl ve nereden kaynaklan-

dığını belirlemek için; 

ORTAK DENEYSEL DOGRULTU 
VARYANS VARYANS AGlRLlKLARI 

s2 (f2 P. 
M o 1 

(1.89) 2 (1 .83)2 0,97 :::::: 1,0 

(3.28)2 (1.83)2 0,33 --
(1 .91 ı 2 (1.88) 2 0.97 :::::: 1.0 

A 

Sıfır Hipotezi: H
0 

E { .6; } =O 

A 

.6. ll - -

Test Büyüklüğü : Tk= - ' = --- '-- =V; 
c~ ; C (0 ) 1/ 2 

o vv i 

b ::ı ğıntısından tüm doğrultuların standartlaştırılmış 

(lıomojenleştirilm i ş) düzeltmeleri V; hesaplanm ı ş

tır . Bu düzeltmelerin sıra ile en büyükleri (vmaxl, 
s = % 95 istatistik güven ve f = 210- 89 = 121 
serbestl ik derecesi için Koch'un C- dağılım çizel
gesinden bulunan -ı: , = 3.598 değeri ile karşılaştı

rılmış , 

v tlı.lX > "ts 

olan doğrultularda kaba hata olduğuna karar veril 
miştir . Çizelge 4'de Haziran 1974 peryodunun 2 no.lu 
istasyon nol<tasındaki kaba hata araştırması örnek 
olarak gösterilmiştir. 

CiZELGE : 4 

istasyon Dağ. Doğ rultu 

No. No. Acıları 

2 7 O.OOO:JO 
13 3.68222 
6 6.19548 
5 10.35879 

14 13.21750 
1 48.02285 
8 359.08531 
3 363.29267 

Çizelgedeki örnekten görüleceği gibi jeodezik 
ağın 2 no.lu kontrol noktasının 14· no.lu doğrultu

sunda v; > -ı: , oldu ğ undan, bu doğ rultuda kaba 
lıata oldu ğuna karar verilerek ağdan çıkarılmışt ı r . 

Bu bölümde, kaba hatalı ölçülerin ayıklanma
sından başka , ağın en dış kenarında bulunan ve 
herbiri ikişer doğrultu ile bağlanan 15 ve 16 no.lu 
obje noktalarında koordinat bilinmiyenleri kofak-

26 

Düzeltme!er Test Sonuçları 
-

V ; V ; (Ts = 3.598) 

cc ı cc -
1.54 0.54 V; < 'ts 
6.11 2.13 )) 

0.88 0.31 )) 

0.62 022 )) 

-14.31 -4.98 V; > 'ts (Kaba Hata) 

-
5.29 1.84 V; < 'ts 
2.01 - 0.70 )) 

1.87 0.65 )) 

törler inin çok büyük olduğu görülmüştür. Jeodezik 
deformasyon ağının bu noktalarda çok zayıf ol
ması neden i ile, kaba bir konum belirlemesi ve 
deformasyon analizinde ortaya çıkacak yanılgıdan 

kaçınmak için bu noktalar ağdan çıkarılmıştır . Çi-

zelge 5'de ağdan çıkarılan 15 ve 16 no.lu nokta

lara ilişkin kofaktörler ve presizyon kriterleri gös

teri lmiştir . 
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CiZELGE : 5 

NOKTA NO. ı Üxx 
(mm / cc) 2 

15 1.943 

16 0.685 

Diğer Noktalar icin Ortalama O.C81 

5.6. Ölçme Peryodlannın Ayrı Ayrı 
Dengelenmesi 

Her iki ölçme peryodunun hipotez testleri ya
pıldıktan ve kaba h-:ıtal arı ayıklandıktan sonra 
jeodezik ağ "dolaylı ölçüler yöntem ine" göre ayrı 

ayrı serbest ağ olarak dengelenmiştir . Bu dengele
rnede tüm noktaların koordinatları değişken a lı n

mıştır. Ağ ı n dotunıu (dış parametreleri) için 1 ve 2 
no. lu noktalarından yararlanılnı:ştır. 1 - 2 kenarının 

ağırlığı için. 

P, 

m 2 
o 
? m
s 

(3.8cc) ' 
---c- = 0,1444 
(10mm) 2 

değeri k ullanı l mıştır. 

Dengeleme sonucları olarak, kesin koordinat 
değerleri Ek - 1'de presizyon kriterleri ise Ek - 2,3' 
de gösterilmiştir . Ayrıca Haziran 1974 peryoduna 
ilişkin serbest ağ dengelemesinin hata elipsleri. 
dE::ğ işik katlardaki obje noktalarına göre çizilerek 
Ek - 6, 7, 8, 9 da g österilmiştir. Doğrultu soyı s ının 
çok alnıası ve obje noktaları izd üşünılerin in üst 
üste düşmesi nedeni ile, hata elipsleri tek bir çi 
z i nı üzerinde göster i lemenı iş tir . 

6. DEFORMASYONLARIN BELiRLENMESi VE 
ANALizi 

Burada " Bağıl Güven Elipsleri" ile Deformes
yon Analizi Yönteminden yararlanılacaktır . Yönte
min temel ilkesi şudur: 

" Jeodezik ağdak i no ktaların her iki ölcnıe per-
..- yoduna iliş ki n ölçülerinin birli kte (tümden) denge

lenmesi sonucu elde edilecek koordinat farklarının 
tek tek, istatistik testler ile analiz edilerek defor
masyonların belirlenmes idir". iki peryod ölçüleri
nin tümden dengelenebilmesi icin, bunların ayrı 

ayrı dengelenmesinden sonra her iki peryodu bir

birine bağlayacak, başka bir deyişle iki peryod 

arasında geçen zaman içinde konum değ işt irm e

miş (sabit) noktaların bu lun ması gereklidir. Bu 

noktalar, jeoodezik ağın kontrol noktaları içinden 

istatistik testlerle konumları sabit ka ldı ğ ı sapta

nanlardır. 

Ovv __ , __ m_x _ 
(mm j cc)2 __ (mm) 

19.009 5.3 ----
14.544 3.2 

-----
0.085 1.1 

my ı 
~~ 

16.5 ı --14.41 
-1-.2-ı 

CiZELGE : 6 
(Ek- 1) 

mP - --
(mm) 

17.3 

14.8 

Serbest ağdan 

Serbest Ağ Dengelemesinden Elde Edilen 
Koordinat Değerleri 

HAZiRAN- 1974 HAZiRAN- 1976 
Nokta 

No. V X X y 
(nı) (m) (m) (m) 

--
1 1 C28.C650 273.82.::9 .8224 .0653 
2 931.0089 95.2799 .2784 .0072 
3 677.4117 325.7995 .8014 .4060 

4 798.0182 472.8360 .8420 .0176 
5 900.3673 421.2633 .2668 .3675 
6 885.7129 377.5422 .5461 .7117 
7 859.2064 369.1174 .1213 .2054 

8 623.9651 339.3722 .3737 .9586 
9 6~7 .1845 L!04 .5256 .5246 .1812 

10 e84.02€5 451.4695 .«:637 .C283 
11 732.5556 486.2820 .<U45 .5591 
12 788.8289 505.3453 .3421 .831'5 
13 848.4204 505.6762 .t:784 .'1218 
14 912.0392 

1 

483.3652 .3683 .0392 

17 633.5148 378.0304 .0322 .5075 
18 663.4998 430.1182 .1166 .4977 
19 694.6488 462.1995 .1943 .65CO 
20 732.2069 487.1931 .1881 .2081 
21 774.1276 503.23€8 .2353 .1277 
22 818.7860 508.8246 .8268 .7857 
23 877.8863 499.3025 .3108 .8870 
24 916.1758 481.C211 .0303 

ı 
.1784 

25 638.5567 376.7308 .7326 .5514 
26 661.6850 431.7724 .7714 

1 
.6831 

27 691.0961 466.8918 .8881 .0978 
28 728.8266 493.4446 .4422 .8285 
29 772.3899 509.1160 .1139 .3917 
30 818.2787 ı 512.0806 .0820 .2793 
31 876.0556 

1 

48·6.7471 .7522 ı .0550 

32 690.0745 469.3296 .3296 .0760 
33 726.8918 L1·97.G602 .0560 .8962 
34 771 .0007 510.9882 .9874 .0051 

ı 

± 3.883CC ± 3.578cc 
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NOKTA 
NO. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 

28 

EK-2 

Serbest Ağ Dengelemesine ilişkin Presizyon Değerleri 

(Haziran- 1974) 

PRESilYON DEGERLERi HATA ELiPSiNiN 

ı my mx mP AH BH e H 
(mm) (mm) (mm) (mm) (nı m) (grad) 

---- -
1.96 1.90 2.73 2.64 0.68 148.76 
1.35 2.26 2.63 2.56 

ı 
0.63 167.77 

0.77 1.05 

1 

1.30 1.19 0.52 35.14 
0.62 0.59 0.85 0.69 0.50 

1 
144.39 

1.18 0.59 1.32 1.23 0.48 1 119.67 
1.04 0.86 1.35 1.27 0.47 141 .92 
0.85 0.82 1.18 1.09 0.46 148.59 

1.24 1.17 1.71 1.53 0.76 53.09 
1.00 0.78 1.27 1.05 0.71 72.86 
0.86 0.75 1.14 0.90 0.71 69.70 
0.81 0.72 1.09 0.85 0.68 6903 
0.86 0.72 1.13 0.89 

ı 
0.69 74 22 

0.93 0.73 1.18 0.98 o 67 72 .89 
1.34 0.68 1.50 1.34 0.66 91.51 

ı 

1.64 1.22 

ı 
2 04 1.68 1.16 120.16 

1.22 1.08 1.63 1.24 1.06 119.72 
1.21 1.01 1.58 1 27 0.94 129.83 
1.19 1.10 1.62 1 38 0.84 144.46 
1.11 1.31 1.72 1.51 0.82 159.80 
0.99 1.53 1.82 1.60 o 88 177.75 
1 06 1.83 2.12 1.85 1.03 10.55 
1.86 2.76 3.33 3.14 1.09 34.15 

3.04 1.18 3.26 3.12 0.93 84.54 
1.18 0.79 1.42 1.18 0.79 101 .09 
1.17 0.72 1.38 1.20 0.67 117.18 
1.17 

1 

0.86 1.45 1.33 

1 

0.58 135.88 
1.08 1.42 1.79 1.62 0.76 163.96 
1.09 2.10 2 36 2.11 1.07 192.29 
1.31 2.30 2 65 2.30 1.31 197.35 

1.19 0.74 1.40 1 23 0.57 118.98 
1.19 0.93 1.51 1.39 0.59 138.402 
0.86 1.45 1.68 1.55 0.65 174.121 

GÜVEN ELiPSiNiN 

AG BG 
(mm) (mm) 

6.52 ı 1.68 
6.32 1.55 
2.94 1.28 
1.70 1.24 
3.03 1.18 
3.14 1.16 
2.69 1.14 

3.78 1.88 
2.59 1.75 
2 22 1.75 
2.10 1.68 
2.20 1.70 
2.42 1.65 
3.31 1.63 

4.15 2 86 
3.06 2.62 
3.13 2.32 
3.41 2.07 
3.73 2.02 
3.95 2.17 
4.57 2.54 
7.75 2.69 

7.70 2.30 
2.91 1.95 
2.96 1.65 
3.28 

ı 
1.43 

4.00 1.88 
5.21 2.64 
5.68 3.23 

3.04 1.65 
3.43 1.46 
3.83 1.60 



NOKTA 
NO. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
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EK- 3 

Serbest Ağ Dengelemesine ilişkin Fresizyon Değerleri 

(Haziran- 1976) 

PRESiZYON DEGERLERi HATA ELiPSiNiN 

1 

my mx mP 
[mm) (mm) (nı m) 

--------------
1.76 1.79 2.51 
1.21 2.11 2.43 
0.74 1.00 

ı 
1.24 

0.55 0.52 0.76 
1.04 0.58 1.19 
0.92 0.83 1.24 
0.74 0.79 1.08 

1.17 1.10 1.60 
0.95 0.73 1.20 
0.81 0.69 1.06 
0.76 0.65 1.00 
0.79 0.64 1.02 
0.83 0.65 1.05 
1.19 0.63 1.34 

1.52 1.14 1.90 
1.15 1.00 1.52 
1.13 0.93 1.47 
1.11 ı 1.00 1.50 
1.03 1.20 1.58 
0.91 1.40 1.67 
0.95 1.68 1.93 
1.67 2.54 3.04 

2.80 1.09 1 3.01 
1.11 0.72 1.32 
1.09 0.64 1.26 
1.07 

1 

0.76 1.31 
0.98 1.27 1.60 
0.84 1.89 2.07 
1.02 2.08 2.32 

1.10 0.66 1.29 
1.09 0 .81 1.36 
0.77 1.29 1.50 

2.43 
2.36 
1.14 
0.63 
1.11 
1.16 
1.00 

1.44 
1.00 
0.85 
0.78 
0.80 
0.85 
1.19 

1.55 
1.15 
1.18 
1.28 
1.40 
1.47 
1.69 
2.87 

2.88 
1.11 
1.11 
1.21 
1.45 
1.92 
2.09 

1.13 
1.26 
1.39 

ı 

BH 
[mm) 

--
0.64 
0.59 
0.48 
0.42 
0.44 
0.43 
0.42 

0.70 
0.65 
0.64 
0.62 
0.63 
0.62 
0.62 

1.10 
0.99 
0.87 
0.78 
0.73 
0.78 
0.93 
1.01 

0.86 
0.72 
0.61 
0.51 
0.67 
0.78 
1.00 

0.61 
0 .52 

0.57 

@H 
[grad) 

150.5 
169.4 
36.2 

145.1 
123.7 
145.8 
153.0 

53.3 
71 .7 

ı 71.4 
74.7 
81 .5 
77.3 
94 .6 

117.6 
119.9 
126.5 
142.7 
158.3 
175.7 

7.8 
33.2 

84.1 
97 .8 

114.6 
134.2 
162.9 
188.4 
192.3 

116.5 
136.8 

172.9 

GÜVEN ELiPSiNiN 

AG BG 
[mm) [mm) 

----------
6.00 1.58 
5.83 1.45 
2.81 1.18 
1.55 1.03 
2.74 1.08 
2.86 1.06 
2.47 1.03 

3.55 1.73 
2.47 1.60 
2.10 1.58 
1.92 1.53 
1.97 1.55 
2.10 1.53 
2.94 1.53 

3.83 2.72 
2.84 2.44 
2.91 2.14 
3.16 1.92 
3.45 1.80 
3.63 

1 

1.92 
4.17 2.30 
7.09 

1 

2.49 

7.11 2.12 
2.74 1.78 
2.74 1.50 
2.99 1.26 
3.58 1.65 
4.74 1.93 
5.16 2.47 

2.79 1.50 
3.11 1.28 
3.43 1.41 
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EK- 4 

Haziran 1974 Peryoduna Dönüştürülmüş 

Koordinatlar (Serbest Ağ Dengelernesi 
Helmert Transformasyonu) 

HAZiRAN- 1974 HAZiRAN - 1976 

Nokta 
No. V X V X 

(m) (m) (m) (m) 

ı ı 028.0650 273.8249 .0643 .8227 

2 931.0089 95.2799 .0095 .2812 

3 677.4117 325.7995 .4109 .7977 

4 780.01 82 ~72 .8360 .0192 .8366 

5 900.3673 421.2633 .3675 .2633 

6 885.7129 377.5422 .7124 .5433 

7 859.2064 369.1174 .2056 .11 84 

-
8 623.9651 339.3722 .964.<::- .3693 

9 647.1845 404.5256 .1860 .5192 

lO 684.0265 451.4695 .0320 .4578 

ll 732.5556 486.2820 .5816 ı .2683 

12 788 8299 .8328 ı .3367 

13 848.4204 505.6762 .4220 .6729 

14 812 .0392 483.3652 .0384 .3638 

17 633.5148 378.0304 .5128 .0272 

18 663.4998 430. 1182 .5020 .1109 

19 694.6488 462.1995 .6534 .1883 

20 732.2069 487.1931 .2106 .1819 

21 774.1276 503.2368 .1293 .2292 

22 818.7860 508.8246 .7864 .8210 

23 877.8863 499.3G25 .8867 .3057 

24 916.1758 481.0211 .1776 .0259 

25 638.5567 376.7308 .5566 .7276 

26 661.6850 431 .7724 .6874 .7656 

27 691.0961 ~66.8918 .1012 .8819 

28 728.8266 1!93.4446 .8310 .L!359 

29 772 .3899 509.1160 .3933 .1077 

30 818.2787 512.0806 .2800 .0761 

31 876.0556 496.7471 .0548 .7471 

32 680.0745 469.3296 .0794 .3234 
33 72ô.8918 497.0ô02 .8987 .049ô 

34 771 .0007 510.9882 .0067 .9811 

Ölçek Katsayısı: k= 0.99998 
Dönüklük ep = -0.00056 [grad) 

mo= 0.0012 (metre) 

30 

o 
o~ 
z o 

z 
--

8 
--

9 
--
10 

--
ll 

--
12 

--

13 
--

ı~, 

--

17 
--

18 
--

19 
--

20 
--

21 
--

22 

--

23 
--

24 
- -

25 
--

26 
--

27 
--

28 
--

29 

--
30 
--

31 

--
32 
--

33 
--

34 

EK- 5 
Tümden Dengeleme Sonucları 

o·-~ ~ 

..><:-
V X my mx nlp 

o·-zo (m) (nı) (mm) (mm ' (mm ) 

----
81 623.9619 339.3739 0.56 0.95 1.10 
82 .9619 .3711 0.56 0.95 1.10 

-- - - -- ------
91 647.1 814 404.5275 0.36 0.64 0.73 
92 .1841 .5221 0.36 0.64 0.73 

- -- - -
101 684.0239 451.4720 0.56 0.68 0.89 
102 .03('3 .4606 0.56 0.68 0.89 
-- - - -- --- ---- --

111 732.5536 486.28-=:7 0.73 0.56 0.92 
112 .5604 .2713 0.73 0.56 0.92 

- - -- -- - - --
121 788.8286 505.3482 0.75 0.44 0.87 
122 .8320 .3397 0.75 0.44 0.87 

- - - -- -- --
131 848.4199 505.6790 0.42 0.45 0.61 
132 /216 .6758 0.42 0.45 0.61 
-- --- -- ~ 

141 912.0394 L.83.3676 0.27 0.~5 0.52 
142 .0388 .3663 0.27 0.45 0.52 
-- - -

___ , __ ----
171 633.51C9 378.0321 1.09 1.1 2 1.56 
172 .5123 .('287 1.09 1.12 1.56 
-- -- -- -

181 663.4964 430. 1207 0.81 1.08 1.35 
182 .5006 .11 26 0.81 1.08 1.35 

- - ----
191 694. 6456 462.2025 0.99 1.01 "1.41 

192 .6520 .1902 0.99 1.01 1.41 
-- --- - ----

201 732.2042 487 .1 965 1.13 1.04 1.53 

202 .2093 .1841 1.13 1.04 1.53 
- - ---- - -
211 774.1255 503.2405 1.12 1.20 1.64 
212 .1283 .2316 1.12 1.20 1.64 

- - ---- ------
221 818.7845 508.8285 0.96 1.40 1.70 

222 .7857 .8235 0.96 1.40 1.70 
-- --- ---- - -

231 877.8858 499.3068 0.64 1.73 1.81 

232 .8866 .3079 0.64 1.73 1.81 
-- -- --
241 916.1769 481.0263 0.92 2.64 2.80 
242 .1776 .G277 0.92 2.64 2.80 
-- --- ------

251 638.5529 376.7325 2.71 1.00 2.89 
252 .5537 .7293 2.71 1.00 2.89 

- - ---- ----
261 661.6820 431.7749 0.77 0.77 1.09 
262 .6856 .7679 0.77 0.77 1.09 
-- ----

271 691.0935 466.8949 0.95 0.64 1.15 

272 .0985 .8844 0.95 0.64 1.15 
-- - --- -- --

281 728.8246 493.4482 1.10 0.63 1.27 

282 .8294 A-386 1.10 0.63 1.27 
-- - ---- ----
291 772.3884 509.1 189 1.09 1.20 1.62 

292 .3E20 .1106 1.09 1.20 1.62 
- - --- ----

301 818.2777 512.0834 0.91 1.85 2.06 

302 .2792 .0794 0.91 1.85 2.06 
-- - --- -- --

31 1 876.0550 496.7512 0.63 2.11 2.20 
312 .0547 .7493 0.63 2.11 2.20 

- - - - - ----- ----
321 690.0719 469.3327 0.97 0.65 1.17 
322 .0777 .3259 0.97 0.65 1.17 
-- -- --

331 726.8902 497.0603 1.13 0.69 1.32 

332 .8972 .0523 1.12 0.69 1.32 
- - -- ----

341 771.0004 510.9911 0.66 1.22 1.38 

342 .0052 .9840 0.66 1.22 1.38 
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EK- 6 Kontrol ve kretteki obje noktalarının hata elipsleri (serbest a ğdan gelmesi, Haziran 1974). 
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15 

Konum . ~m 

E lıp s ~ 

EK- 7 391 .00 m kotundaki Obje noktalarının hata elipsleri (Serbest ağ dengelemesi, Haziran 1974). 
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EK - 8 355.00 m kotundaki Obje noktalarının hata elipsleri (Serbest ağ dengelemesi, Haziran 1974) . 
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,' 

Korıum · " " · "· 

E lips 1 m m 
___ _ ,.. _ -· 

EK- 9 315.00 m kolundaki Obje noktalarının hata elipsleri (Serbest ağ dengelemesi, Haziran 1974) . 
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6.1. Sabit Nokta Varsayımmm Test Edilmesi 

Burada, jeodezik ağ kurulurken sabit kalacak 
biçimde tesis edilen kontrol noktalarından 1976-
74 zaman aralığında konum değiştirmeyenleri be
lirlemek icin istatistik test yapılmadan önce, 

t, 1\ 1\ 

VXi + Xil = koı + kı ı Xi2- kı2 y i2 
1\ 1\ 1\ 

v Yi +Yi ı = koı + kıı X iı + kı ı Yiı 

bağıntılarına göre bir Helmert Transformasyonu ya
pılarak (Ek - 4) her iki peryoda ilişkin jeodezik 
ağın datum aykırılığı ortadan kaldırılmış ve 7 adet 
kontrol nok tas ı için Vx, Vv çokışıırma artık hata
ları bu lunm uştur. Yukardaki bağıntılarda, 

transfo;masyon 
katsayıları, 

Pi noktasının t 1 ve t2 

p3ryoduna ilişkin 

koordinatlarıdıı·. 

Çokışıırma artık hataları, noktaların ortalama 
p;esizyon değerleri ile istatistik olarak test edile
rek, konum değiştirmemiş sab it noktalar belirlen
miştir. Bu test icin , 

S:f:r Hipotezi H0 : E {V X i } = 0 , E {V YI } = 0 

Test Büyüklüğü TXi = Ty; = 

mXi =,!cm ~i )2 -1- (m ~i )1 

bağıntılarından hesaplanmış, karşılaştırma kriteri 

t, ise, S = 1 - a = 0.95 istatistik güven ve f = n 

serbestlik derecesi icin t -dağ ılım çizel gesi nden 

bu l unmuş ve sonuçlar Çizelge 6'da gösterilmiştir. 

DSI TEKNiK BÜLTENI 1983 SAYI 54 

Çizelge 6'dan görüleceği gibi 7 adet kontrol 
noktasının 1976- 1974 tarihleri arasında % 95 is
tatistik güven i le kon um değiştirmediğine ve tüm
den denge~eme için ortak nok ta olarak alınmasına 
ka rar verilmiştir. 

6.2. Her iki Peryodun Tümderi Dengelenmesi 

Her iki ölçme peryodunu birbirine bağlayacak 
ortak noktaların saptanmasından sonra, 25 + 25 
+ 7 = 57 nokta ve 203 + 203 = 406 doğrultudan 

oluşan her iki jeodezik ağın tümden dengelenme
si n cı geçilmiştir. Oitok noktalar [1 - 7) için birer 
çift, obje noktaları (8- 34) için de ikişer çift yak
l aşık koordin at değeri seçil mişt ir. Obje noktaları, 

numaralarının sonuna 1 ve 2 rakamı eklenerek 
(81, 84) (91, 92) .. biçiminde ifade edilmiştir. ~o

nunda 1 rakamı bulunan nokt9ların yaklaş ı k değer

ler i Haziran 1974 dengeleınesinden, sonunda 2 ra
kam ı bulunanların yaklaşık değerleri ise Haziran 
1976 dengelemesinden alınmıŞtır. Tümden denge
leme sonuçları Ek- 5'de özet olarak gösterilmişti r. 

6.3. Deformı:ısyonlar; n Lckalize Edilerek 
Belirlenmesi 

Jeodezik defornıasyon ağının tümden denge
lennı esi son ucu elde edilen koordinat değerlerin 

den yararlanarak, önce (81, 82) [91, 92) .. . biçi
nıinde nunıaralanan her nokta çifti Için, 

dyi = v i ı - viı 
dxi = Xiı - Xi2 

la•k vektörleri h esaplanmıştır. Daha sonra tümden 
dengelemenin O kofaktörler matrisinden, her nokta 
çifti için fark vektörlerinin a di kofaktör matrisleri 
bulunmuştur. _s! i fark vektörler inin deformasyon 
o lup olmadığına karar verebilmek için; 

CiZELGE : 6 

Sabit Nokta Varsayımın:n Testi 

Cak ı ş. Artı k Orta. Test 

Nokta Hata . Presizyon Büyük. Test 
No. 

ı 
Sonuçları 

vv vx nı v mx Tv Tx 

----
ı (mm) (mm) (mm) (mm) s=% 95 

SERBEST DENG. SONUÇLAR! NA GÖRE f = 7 t, = 1.90 

1 -2.2 -2.2 2.63 2.61 0.27 0.84 Tv, Tx < 1.90 
2 0.6 1.3 1.81 3.09 0.33 0.42 )) 

3 -0.8 - 1.8 1.07 1.45 0.75 1.24 )) 

4 1.0 0.6 0.83 0.79 1.20 0.76 )) 

5 0.2 0.0 1.57 0.83 0.13 0.00 )) 

6 - 0.5 1.1 1.39 1.20 0.36 0.92 )) 

ı 7 0.2 1.0 1.13 1.14 0.18 0.88 » 
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H : E{__~i} =O 
sıfır hipotezi kurulmuş ve, 

__9_ T o d/ __9_ ı 
T . = ---=-- - -

dı 2 c o 
2 

bağınıısından hesaplanan test büyüklükleri, s = % 
95 istatistik g~ven, fı = 2 ve f2 = 256 serbestlik 
dereceleri için Fischer- dağılım çizelgesinden bu
lunan Fafıf2 = 3.00 değeri karşılaştırılmıştır. Test 
verileri ve sonuçlar Çizelge 7'de özet olarak gös
terilmiştir. 

Burada, T di < F olan noktalarda ~i fark vek
törlerinin deformasyon olmadığına ya da küçük 
muhtemel deformasyonların, elde edilen ölçme 
presizyonları ile soptonamayacağına, Tdi > F olon 
noktalarda ise deformasyonların oluştuğuna karar 
verilmiş ve deforniasyon vektörleri hesaplanmıştır. 

6.4. Deformasyonların Cizimsel Olarak 
Belirlenmesi 

Bu bölümde, tümden dengeleme sonucu elde 
edilen koordinat farkları vektörü ~i nin deformes
yon olup olmadığını daha kolay belirlemek için, 
~i farkiarına ilişkin kofaktörler motrisinin (O di l 
elemonlarındon yorarlanorak her nokta çifti için 
Helmert bağıl hata elipsinin elemonları hesaplan

mıştır. Daha sonra S =% 95 istatistik güven, f 1 = 2 

ve tümden dengelemenin serbestlik derecesi f2 

= 256 için Fischer dağılım çizelgesinden bulunan 

F = 3.00 değerinden yorarlanorak Bağıl güven 

ellpslerinin elemonları : 

36 

AG = AH V 2 Faf1f2 

BG = BH V 2 Faf1f2 

eG = eH 
hesaplanmıştır (Ek- 10) . 

Sundon sonra noktalarda deformosyon olup 
olmadığını belirlemek için, tümden dengelenmiş ve 
konavaya işaretlenmiş jeodezik ağın nokta çiftle
rinden biri üzerine, ilgili bağıl güven elipsi çizil
miştir. Şayet diğer nokta bu elipsin içinde kolmı
yorso % 95 güven ile bu noktada deformosyon 
olduğuna, aksi durumda~ i farkının d eformosyon 
olmadığına karar verilmiştir . Bağıl güven elipsleri 

ile deformosyonlorın belirlenmesine ilişkin çizim

ler, obje noktoldrinın üst üste düşmeleri nedeni 

ile değişik ketlardaki noktalar için ayrı ayrı yapıl

mış, Ek- 11, 12 de gösterilmiştir . 

SONUC: Çizelge 7 ve Ek -11, 12 deki çizimler 

incelendiğinde, deformasyonların lokalize edilerek 

belirlenmesi ile çizimsel yöntem sonuçlarının ta

mamen uyuştuğu ve; 

Kret üzerindeki 

391 m. ketundeki 

355 m. ketundeki 

315 m. ketundeki 

9, 10, 11, 12, 13 

17, 18, 19, 20, 21, 22 

25, 26, 27, 28, 29, 30 

32, 33, 34 

noktalarının 1974 - 1976 yılları arasında deformes
yana uğradığı saptanmıştır. Ek- 13 de deformes
yonların axonometrik perspektifi gösterilmiştir. 
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KRET TEKi NOKTALARlN DEFORtv1ASYON 

VEKTÖR LERI VE BAGIL GÜVEN ELIPSLE RI 

91 

··..: 

111 

391 m. KOTUN~AKi NOKTALARlN DEFORMASVON 

VEKTORLER: VE BAGlL GU 'JEN ELiPSLERI 

·-
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CiZELGE : 7 

K OOR D. Test DEFORMAS. 
Nokta FARKLARI d' Q - 1 d BÜYÜK- TEST SONUCLARI VEKTÖRÜ -- d -

No. dx ı dy (cc )2 LÜ GÜ (mm ) 
(mm) ı (mm) Td 

ı F, f 1 f2 = 3.00 
- - ---

!<R ET ÜZERiNDEKi NOKTALAR 

8 - 2.8 ı 0. 1 69.64 2.59 Deformasyon Yok (2.8 ) 
9 - 5.4 ı 2.7 850.50 31.68 )) Va r 6.1 

10 -1 1.4 6.4 5480.85 204.13 )) )) 13.1 
11 -13.4 6.8 7898.92 294.19 )) )) 15.0 
12 - 8.5 3.4 2909.97 108.38 » )) 9 .. 2 
13 

ı 
- 3.2 1.7 358.97 13.37 )) )) 3.6 

14 - 1.3 - 0.6 83.04 3.09 )) Yok (1.4) 

391.00 mt. Kolunda ki NOKTALAR 

17 - 3.4 1.4 85.69 3.19 Deformasyon Var 3.7 
18 - 8.1 4.2 458.52 17.08 )) )) 9.1 
19 -1 2.3 6.4 1116.58 41.59 )) )) 13.9 
20 -12.4 5.1 916.67 35.82 )) )) 13.4 
21 - 8.9 2.8 406.24 15.13 )) )) 9.3 
22 - 5.0 1.2 100.34 3.74 )) )) 5.1 
23 + 1.1 0.8 29.28 1.09 )) Yok (1.4) 
24 + 1.4 0.7 4.59 0.1 7 )) )) (1 6) 

355.00 mt. Kolundaki NOKTALAR 
ı 

25 - 3.2 ı 0.8 91.56 3.41 ı Defomıasyo n Va r 3.3 
26 - 7.0 ı 3.6 647.37 24.11 )) )) 7.9 
27 -10.5 6.0 1931.07 71 .92 )) )) 12.1 
28 - 9.6 4.8 1946.51 72.50 )) )) 10.7 
29 - 8.3 3.6 342.92 12.77 )) )) 9.1 
30 

ı 
- 4.0 1.5 

ı 
115.88 4.32 )) )) 4.3 

31 - 1.9 -0.3 19.90 0.74 )) Yok (1.9) 

315.00 mt. Kolun dak i NOKTALAR 

32 
ı 

- 6.8 5.8 
ı 

866.24 Deformasyon Vor 8.9 32.26 
33 - 8.0 7.0 941.22 35.05 )) )) 10.6 
34 - 7.1 

ı 
4.8 365.27 13.60 » )) 8.6 
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355 m . KOTUNDAKI NOK TALARIN DEFORMASYON 

VEKTÖRLERi VE BAGIL GÜVEN ELiPSLERi 
... ·, · . . 

Konum 20 m --
Vektör ve Elıps : 

315 m KOTUNDAKI NOKTALARlN üEFORMASYü r-~ 

VEKTORLERI VE BAGI L GÜVEN ELIPSLER ı 

Ek· 11 
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DAMlATMAll FiLTRElERlE BiYOlOJiK TASFiYE 

Veysel EROGLU ( * ) 

izzet ÖZTÜRK( * ) 

ÖZLT 

Damlalmalı fillreler, kullamlmış sıı tasfiyesinde geniş ölçüde uygulama alanı 
bulan bir biyolojik tasfiye metodudur. Özellikle eğimli arazilerde damlatmalı 
filtreler/e işletme masrafı düşük çözümler elde edilir. Biyolojik filu·asyon Biyo
kimyasal Oksijen ihtiyacı ( BOİ) yüksek endüstri artıklannın tasfiyesinde de yay
gm şekilde lcullamlır. Bu makalede Damlatmalı Filtre/erin proj.elendirme esasları 
ve çeşitli fak törlerin BOİ giderme verimine tesirleri incel.ennıiştir. Ayrıca biyo
lo jik tasfiye biı·imi Da111latmalı Filtre olan bir tasfiye tesisinin projeZendirilmesi 
ile ilgili nümerik bir misal verilmişti r. 

1. GiRiŞ 

Damlatmalı filtreler. kullanılmış suları kırma 

taş veya sentetik malzemeden meydana gelen bi r 
yatak üzerinde gelişen biyofilm ile temas ettiren 
sistemlerdir. Mekanik ta sfiyeden geçirilen kullanıl

mış sular damlatmalı filtreye kesikli veya sürek li 
olarak verilir. Filtre yatağı derinliği 0,9- 2,5 m'di r. 
Filtre yatağı plastik malzemeden teşkil edilen dam
latmalı filtrelerde yatak derinli ği 9- 12 m'dir. Dam
latmalı filtreler. ekseriyetle daire plônlı inşa edilir. 
!<ullanılmış su döner dağ ıtıcılarla filtre üzerine 
serpilir. Filtreden geçirilen kullanılmış sula r. taban
daki dren sistemi ile toplanarak son çöktürme ha
vuzuna gönderilir. Uygulamada genell ik le filtre cı

kış sularının bir kısmı son çöktü rme havuzundan 
önce veya sonra ayrılarak geri devrettirilir. Bu 

sayede su sarfiyatının düşük olduğu zamanlarda 

yüzey yükünün cş ı rı azalması ve döner d a ğ ıtıcının 

durması önlenir. Ayrıca giriş suyu sey;elt ilmi ş olur. 

~- BiYOKiMYASAL OKSiJEN iHTiYACI (BOl) 
GiDERME MEKANiZMASI 

Kullanılmış sudaki organik maddeler, Damlat

malı Filtre malzemesi yüzeyinde teşekkül eden bi

yofilm tabakasındaki mikroorganizmalar tarafından 

ayrı ş tırılır . Sudaki organik maddeler biyofilm ta 

bakası üzerinde adsorbe edilir. Biyofilm tabakası

nın dış kısmında, organik maddeler aerobik mik

roorganizmalar tarafından ayrıştırılır . Mikroorga

nizmaların sayısı arttıkca biyofilm tabakası ka lın -

[ • ) Dr. Y. Müh . i .T.Ü. Inşaat Fakültesi , Çevre Müh. Bölümü 

l ığ ı da artar ve oksijenin biyofilm tabakası alt ke
simlerine ulaşmas ı güçleşir. Bu yüzden filtre mal
zemesi yüzeyine yakın kısımlarda ortam anaerobik 
olur (Şekil 2.1) . Bu bakımdan biyolojik filtrasyon 
aercbik bir tasfiye işlemi olarak bilinmekle bera
ber gerçekte aerobik ve anaerobik faaliyetlerin 
birlikto hüküm sürdüğü fakültat if bir sistemdir. 

M ikroorgan izmala r ın metabolizma faaliyetleri 
için gere;kli oksijen filtre boşluklar ı arasındaki tabii 
hava sirkül asyonundan sağlanır. Biyofi lm tabakası 

belirli bir değer<:ı ulaştığında yerinden koparak sı

zıııtı suyu ile birlikte sistEmıi terkeder ve alttaki 
tabakalar yeniden büyümeye devam eder. Bu şe

kilde meydana gelen biyofilm tabakas ı kaybı (filtre 
humusul öncelik le fi ltredeki hidrolik ve organik 

yükün fonksiyonudur. Hidrol ik yük kayma gerilme

sine. organik yük ise biyofilm taba kasındaki meta

bo lizma hızına tesir eder. 

~ 

•rl] 
·rl 
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~ ı 
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Cil co ı ..!<: 
Q) ı:: ı •rl a -< ı ..0 
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ürünler 

Şekil: 2.1. Damlatmalı filtrelerde BOl giderilmesi 
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3. DAMLATMALl FiLTRELERiN 
SINIFLANDIRILMASI 

Hidrol ik ve organ ik yükler esas al ı narak Dam
latmalı Filtreler iki s ını fa ayrılır : 

3.1. Düşük Hızlı Damlatmalı Filtreler 

Düşük hızlı filtreler geri devirs iz olarak işleti

lir. Geri devir olmadığı icin düşük su sarf i yatlı 

saatlerde akım çok azal ır ve döner dağıtıcı çalışa
maz. Bu sebeple ön çöktürme havuzu ile filtre 
arasına bir dozlama sitonu veya bir tulumba istas
yonu tesis edilir. Dozlama sitonuyla döner dağıtı 

cıy ı hareket ettirecek miktarda sabit bir debi fa 

sılalı olarak filtreye gönderilir. Dozlama bir imleri 

ortaloma proje debisinin iki katını 2 dak ika bek

letecek şekilde boyutlandırıl ır. Dozlama aralığı 1 - 2 

saatten fazla olursa biyofilmin karakteri bozulur. 
Düşük hızlı filtrelerin akserisinden filtre yatağının 

sadece üst 0,6 - 1.2 m'lik kesiminde uygun nitelikte 
biyofilm teşekkül eder. Bunun neticesinde filtre 
yatağının alt kesiminde nitritikasyon meydana ge
lebi l ir. iklim şartları ve kullanılmış su özellikleri 
uygun olursa iyi iş leti len düşük hızlı damlatmalı 

filtrelerd e BOl giderilmesi ile birli kte yüksek bir 
nitrifkosiyon do sa ğ lanabilir. Filtre yatağındaki 

yük kaybı 1.5- 3,0 m olup eğimli arazilerde fazla 
önemi yoktur. Düşü k hızlı filtrelerde özell ik le sıcak 

iklimlerde ve giriş suyunun septik özellik göster

mesi lıolinde koku problemi vardır . Bu sebepten 

tasfiye tesisinin yeri. meskün mahalleri koku bakı 

mından rahatsız etmeyecek bir muhitte seçilmeli

dir. Daml atmalı f iltreler icin gerekli proje büyük

lükleri Cetvel 3.1.'de verilmiştir (1) . 

CETVEL 3.1. 

Damlatmalı Filtreler icin Proje Büyüklükleri 

Parametre 

Hidrolik yük 
(m3jmı gün) 

Organ ik yük 
(kg 8015 jm3 gün) 

Derinlik . m 

Geri devir oranı. 

Filt re yatağı 

Uçan canlılar 

Dozlama aralığı 

Çıkış suyu özelliği 

Düşük Hızlı 

1 - 4 

0,08 - 0,32 (0,25) 

1,5 -3,0 

o 

Taş, curuf v.s. 

Çok 

,;; 5 dk . 

Tam nitritika syon 

3.2. Yüksek Hızlı Damlatmalı Filtreler 

Yüksek hı zl ı filtrelerde debiyi arttırmak için 
f iltre veya son çöktürme havuzu çıkış sula rına geri 
devir yoptırılır. Geri devir soyesinde yüksek hızlı 

filtrelerde düşü k hızlı filtrelerin verimine yakın 

verim ler elde edilebilir. Geri devrettirilen sudek i 
mikroorganizmolar tasf iye verimini arttırır. Geri 
devir lüzumlu hidrol ik yükü temin eder ve bununla 
filtre yatak malzemesi arasındak i boşluk l arın bi

yofilın ile dolarak filtrenin havasız kalmasını önler. 

Damlatınalı f iltrelerde geri devir. boşlukların tıkan 

ması neticesi filtrede göllenıne meydana gelmesi

nin önlenmesinde, koku ve sinek probleminin azal -

44 

Yüksek Hı zl ı 

10- 40 

0,32- 1,0 (0,70) 

1,0 -2,0 (1,8) 

1/ 3 - 2 

Taş. curuf. sentet ik 
maddeler 

Az 

,;; 15 sn (sürekli) 

Düşük yük lerde nitriti 
kasyon 

Süper Hızlı 

40-200 

0,80-6,0 

4,5 - 12,0 

1 - 4 

Sentetik maddeler. kızıl 

ca ın 

Az veya çok 

Sürekli 

Düşük yüklerde nitritikas
yon 

tılmosında etkili olur. Yüksek hızlı da mlatmalı filt

reler için uygulanon çeşit l i sistemlere ait akım 

şernaları Şekil 3.2'de görülmektedir (2) . 

Şekil : 3.2. Damlatmalı filtre akım şernaları 



Çeşitli tip sentetik filtre malzemesinin geliştl

rilmesi süper hızlı filtrelerin kullanılmasına yol oc
mıştır (1). Sentetik malzemelerde birim hacimdeki 
filtre malzemesi yüzeyi (özgül yüzey) kırma taşton 

daha büyük olduğundon daha fazla mikta rda biyo
film teşekkül eder. Hafif olduklarındon yatak yük
sekliği daha fazladır. Süper hızlı filtreler bilhassa 
yüksek BOl ihtiva eden artık suların tasfiyesinde 
kullanılır. Bu tür filtrelerle döner dağıtıcı yerine 
sabit dağıtıcı do kullanılabilir . 

4. FiLTRE ELEMANLARININ PROJELENDiRiLMESi 

4.1. Kullan : lm : ş Su Dağıtım Sistemi 

Döner dağıtıcının hareketi deliklerden çıkan 

kullanılmış suyun dinamik reaksiyonu vej veyo bir 
elektrik motoru ile sağlanır . ik i koliu dağıtıcılarda 
bir tur icin gereken süre 10 dak ika veya daha 
azdır . Döner dağıtıcının alt kenorı ile yatak yüzeyi 
orasında 15-25 cm'lik bir mesafe bırok ı l ı r. Dağı 

tıcı kolları küçük tesislerde sabit, büyük tes islerde 
ise gerekli minimum hızı sağ lamak üzere değişken 
kesilli yapılabilir . Dağıtıcı kollar üzerindek i del ik
ler debiyi filtre yüzeyine üniform dağıtmak üzere 
kenardon merkeze doğru büyüyen aralıklarla teşkil 

edilir. Döner dağıtıcıdaki yük kaybı 0,6- 1,5 m ci-
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vorındodır. Dağıtıcının inşaat ve bakımının kolay 
olması, değişen akım şortlarında istenen dönme 
h ı zlarını sağlaması ve korozyono mukevim malze
meden yap ı lması gereki r. Döner dağıtıcılar 60 m 
çap ı na kadar imal ed ilir. Dağıtıcılarda minimum 
debidek i hidrolik yük 0,3- 0,6 m olmalıdır (1). 

Akımın düşük olduğu zamonlarda dağıtıcıyı 

döndürmek icin gerekli minimum debi dozlama 
birimleri veya geri devir pompolorı vosıtosı ile te
min edil ir. Böyle onlarda dört koliu dağıtıcıların 

sadece ik i kolu kullanılarak do gerek li minimum 
dönme hızı sa ğ lanabil i r. Dozlama sifonları ile ke
sintili olarak beslenen filtrelerde maksimum debi
de minimum dozlama aralığı 30 son iye olmalıdır. 

Dozlama odasındaki maksimum su seviyesi ile filt
re yüzeyi orasındaki kot farkı (h idrolik yük) 2.4-
3,0 m olm a lıdı r. 

4.2. Filtre Yatağı 

ideal bir f iltre yata ğ ının özgül yüzeyi yüksek , 
ucuz ve tıkanmaksızın uzun süre k ullanılabilen bir 
malzemeden teşkil edilmesi istenir. Günümüzde 
damlotmalı filtrelerde kullanılan yatak malzemele
rinin çeşitli fiziksel özellikleri Cetvel 4.1'de veril 
miştir (1) . 

CETVEL : 4.1. 

Filtre Yatağı Malzemesi Karakteristikleri 

Efektif done copı Birim hacim Özgül Boşluk 

Yatak Malzemesi veya ebodı ağırlığı yüzey hacmi 
(mm) (kgjm3) (m2jm3) (%) 

Nehir taşı : 

Küçük 25-65 1250- 1450 55-70 40 - 50 
Büyük 100- 120 800 - 1000 40-50 50 - 60 

Yüksek Fırın C. 

Küçük 50 - 80 900- 1200 55 - 70 40 - 50 
Büyük 75 - 125 800 - 1000 45 - 60 50-60 

Plastik : 

Normal 600 X 600 X 1200 30 - 100 80- 100 94 - 97 
Yüksek özgül 
yüzey li 600 X 600 X 1200 30- 100 100- 200 94-97 

Kızıl Com 1200 X 1200 X 500 150 - 175 40-50 70-80 
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Filtre yatağı için en uygun malzeme genellikle 
yakın civardan temin edilebilen neh ir yatağı taşı 

veya efektif tane çapı 25- 75 mm olan kırma taş

tır. Gözenekli taşlar bilhassa t ercilı edilir. curuf, 
sert kil gibi malzemeler de kullanılabilir. Tane 
çapı 25 mm'den küçük olan taşlardan teşkil edilen 
yataklarda boşluk oranı düşük olduğundan filtre 
kısa zamanda tıkanarak yüzeyde göllenme mey
dana gelir. Büyük çaplı taşlardan teşk i l eden ya
taklarda tıkanma problemi olmamakla birlikte öz
gül yüzey azalacağından biyofilm teşekkülü daha 
yavaş olur. 

Yüksek özgül yüzeyli plastik malzemelerden 
teşkil edilen yataklarda filtre derinli ğ i 12 m'ye ka
dar arttırılabilir . Plastik yataklı f iltreler bilhassa 
yüksek BOl li sanayii kul l anılmış suları için kul
lanılır . 

ll .3. Taban Drenaj Sistemi 

Filtrede süzülen kullanılmış sular taban da ki 
drenaj sistemi ile toplanarak son çöktü rme havu
zuna verilir. Taban drenaj sistemi filtre taban . 
toplama kanalı ve drenlerden meydana gelir. Dren 
boruları, toplama kanal ı na doğru % 1 - 2 eğimli 

filtre tabanı üzerinde tert ip edi l ir . Filtrede tabii 
hava si rkülasyonunu temin etmek üzere dren bo-

rulorının her iki ucu açık yapılabilir. Bu mümkün 
olmazsa en azından ana toplama kanalına açılan 
kısımlardan hava gi r işi sağlanır . Dren boruları 

özellikle delikli greseremik malzemeden yapılır . 
Ana toplama kanalı ve drenler hava girişini kolay
laştırmak üzere yarı dolu kesilli olarak boyutlan
dırılıı· . Tabandaki dren blokları üzerindeki top!am 
boşluk alanı filtre yüzey alanının % 15 inden az 
olmamalıdır. Derin ve aşırı yüklü filtrelerde asgari 
0,3 m3j m2 dk lik bir cebri havalandırma yapılması 
da uygun olur. 

4.4. Damlatmalı Filtre Son Çöktürme Havuzları 

Damlatmalı filtre son çöktürme havuzlarının 

esas fon ksiyonu du rulanmış çıkış suyu elde et
mekti r. Jl.k tif çamur çöktürme havuzlarındaki gibi 
çamu r ger i devri sözkonusu değildir. Damlatmalı 

filtre son çöktürme havuzlarında çökeitilen filtre 
humu su doğ rudan veya primer çamurla birlikte 
ç ü rütnıe birimine verili r [Şek i l 4.1) . Bu havuzlar 
ilk çöktürme havuzl arı na benzer projelendirilir, 

yüzey yükünün hesabında geri devir debisi de dik

kate a lınmalıdır. Pik debideki yüzey yükü 48 nı3/ 

m2 gün değerini aşma malıdır . Son çöktürme lıa

v uz l arı ile ilgili proje kriterleri Cetvel 4.2. de ve

r i lm iştir (1) . 

Şek il : 4.1 . Geri devirli damlatınalı filtre sistemi 
CETVEL : 4.2. 

Son Çöktürme Havuzları icin Proje Kriterleri 

Hidrolik yü k Çamur yükü 

Tasfiye tipi 
(m3/ m2 gün) [kg / m3 saat) Derinlik 

Ortaloma 
1 

Pik Ortaloma ı Pik 
[m) 

Damlatmalı filtre 16-24 40- 48 3,0- 5,0 8,0 3-4 

Aktif çamur 16 - 32 40- 48 3,0 - 6,0 9,0 3,5 - 5 

Uzun hovalandırmalı sistemler 8- 16 24 - 32 1,0-5,0 
1 

7,0 3,5-5 

c-. DAMLATMALl FiLTRELERDE BOi GiDERME 

VERiMi HESABI 
malı f i ltreye ait ver il e r icin ge l i ştirilmiştir (3) . Buna 

göre BOl giderme verimi; 

Damlatmalı filtrelerde biyoloj ik ve rimin hesabı 

ile ilgili pek çok ifade geliştirilmiştir. Bu yazıda 

en fazla kullaıı.ılan dört değişik hesap metodu ve

rilmiştir . 

5.1. National Research Council [NRC) 
Formülü 

NRC formülü Anıerika n askeri tesislerinde fii

len işletilmekte olan 34 adet taş yataklı damla!-
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Tek kademcli fi litreler için. 

100 
'lı 

( 
w ) 0.5 . 1 + 0.443 __ ı_ 

V . F 

iki ka demeli filtrel er için. 

100 ,2 = 
0.443 ( w2 ) o.5 

1 +-- - -
1- 'lı V . F 

d ir. Burada, 

(5.1) 

(5.2) 



!J ı Tek koctemeli damlatmalı filtren in BOi 
giderme verimini, 

iki koctemeli damlatmalı f iltrenin BOl 
giderme verimini, 

W1 : Geri devir hesaba katılmaksızın tek ka
demeli filtrenin BOi yükünü, kg BOi j gün 

W2: Geri devir hesaba katılmaksızı n, ik i ka· 
demeli filtrenin BOi yükünü, kg BOi / gün 

V Filtre yatağı hacmini, m3 

F Organik maddeierin geçiş sayısını gösterir. 
Geçiş sayısı , 

1 + a 
F=--

(1 + 0,1 a) 2 
(5.3) 

ifadesinden hesaplanır . Burada a , geri devir ora
nını gösterir. NRC formülü organik yükün 30 kg 
BOi5/m2 gün den büyük olduğu durumlarda iyi 
netice vermez. Ayrıca bu formül, yüksek BOi li 
askeri tesislerin kullanılmış suları ve Amerika'nın 

belirli bir kesimindeki tesislerin verilerinden çık a 

rılmış olması ve formülde filtre derinliği ve sıcak
lık gibi parametrelerin dikkate alınmaması sebe
biyle tenkid edilmektedir. Bununla birlikte basit ve 
kullanışlı olması dolayısıyle mühendisler tarafından 
en çok kullanılan bir formüldür. 

5.2. On EyaJet Standort Proje Talimatnamesi 

A.B.D.'nin göller bölgesi ve yukarı Missisippi 
kesimindeki 10 eyalette bulunan tasfiye tesislerin
den elde edilen verilerle damlatmalı flitreier için 
proje kriterleri geliştirilmiştir (4). Tek kademe! i 
damlatmalı filtreler için geliştirilen projelendirme 
esaslarına göre : 

1. Filtrenin organik yükü 1.2 kg B0isfm3. gün 
den fazla olmamalıdır. 

2. Geri deviris birlikte hidrolik yük 10- 30 
m3jm2. gün arasında kalmalıdır. 

3. Geri devir oranı. geri devir debisi de dik
kate alınmak üzere girişteki BOi çıkıştek i 
BOi nin 3 katından fazla olmoyacak şekilde 
tesbit edilmektedir. · 

Buna göre filtre verimi. 

1 + a ,,=-- ---
1,5 + a 

(54) 

olur. Bu hesap metodunun da soğuk bölgelerdeki 

tesislerden elde edilen veriler için geliştirilmesi, 

hidrolik yükün tasfiye verimi üzerindek i tesirinin 

dikkate alınmaması ve filtre derinliğinin 1,5- 2,1 m 

aralığında sınıriandıniması gibi mahzurları vardır . 
1 
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5.3. Eckenfelder Formülü 

Eckenfelder (5) evsel kullanılmış suların tas
f iye edild i ği damlatmalı filtrelere a it ver ilerle, 

~..'!__ = 1/ ( 1 + 1,32 ~~) . . . . (5 .5) so Q 0·5 

amprik bağıntısını elde etmiştir . Burada, 

s.: Çıkış suyundak i BOi değer i ni, mgj 1 

d : Filtre yatağı derinliğini , m 

O : Geri devirli haldeki hidrolik yükü m3jsn 
göstermektedir. 

dır . 

S;+ a S0 s =- -0 1 + a 
(5.6) 

S; : Geri devirsiz haldek i giriş BOi konsontras
trasyonu (mg/ 1) dir. 

Denklem (5.5) özgül yüzey c insinden, 

_ s._ = exp ( - k.d.s ~ 
so . (--~) n ) 

ifadesine eşdeğer olur. Burada, 

k BOi giderme hızı katsayısını , gün -l 

s. Özgül yüzeyi ( = AJV). m2jm3 

A, Filtre malzemesi yüzey alanını , m2 
m,n: sabitleri 

(5.7) 

göstermektedir. öteki büyüklükler daha önce torif
lendiği gibidir. k katsayısı 0,06-0,12 gün -l aralı

ğında değerler alır. 20°C deki k20 = 0,10 gün -l 
değeri baz olarak kullanılabilir . Sıcaklık düzeltmesi, 

kT = k20 . 1,035T -20 . . . . . . (5.8) 

denklemine göre yapılır (1) . Filtre malzemesine 
göre özgül yüzeyler Cetvel 4.1 de verilmiştir. Ec
kenfelder tarafından verilen bu ifadeler, taş ve 
plastik yataklı filtrelerde, evierden ve sanayiden 
gelen kullanılmış sular için uygulanabilir. Sanayii 
kul l anılmış suları iç in k değerleri laboratuvarda 
tesb it edilmelidir. Bu bağıntılar damlatmalı filtre
lerdeki BOi giderme olayını daha iyi ifade eder. 

5.4. Goller ve Gotoas Formülü 

Goller ve Gotaas (6). çalışan ve pilot tesis 
!üründeki taş molzemeli filtrelerden elde ettikleri 
322 adet gözlemi çoklu regresyon analizi ile de
ğerlendirerek aşağ ıdaki ifadeyi geliştirmişlerdir. 

_ _ _ (C?_o + a Gol 0,41 s.= 4,925 
(1 + 3,28 d) 0.67. AO.ı3. ro. ıs 

Bu rada . 

A : Filtre yüzey alanını. m2 

T : Kullanılmış suyun sıcaklığını, oc 

(5.9) 
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göstermektedir. Öteki büyüklükler daha önce tarif
lendiği gibidir. Bu ifadede a > 4 için verim ortışı

nın faz la önemi yoktur. Bu ifade taş malzemeli 
filtreler için geliştir i ldiğinden plast ik malzemeli f ilt
relere tatbik edilemez. 

6. UYGULAMA 

Bir damlatmalı filtre tesisinde ham suyun BOis 
değerinin 250 mg/ 1 den 35 mg/ 1 ye düşürülmesi 
istenmekted ir. Ortalama ve pik proje debileri sıra

s ıy l a 82 ve 140 lt/ sn olduğuna göre gerekli yüksek 
hı zl ı taş malzamel i damlatmalı f iltreyi boy u t land ı

ralım . 

6.1. NRC Formülüne Göre Hesap 

w, . 
Hacimsel yükü Lv = - = 0,5 kg BOis/mJ. gün 

V 
ve geri dev ir oranı a = 1,5 seçil irse. geç iş sayısı 

F = 

bulu nur. 

1 + a 1 + 1,5 
------- = 1,89 

(1 + 0,1 a)2 1 + 0,1 X 1,5) 2 

BOi giderme ver imi denklem (5.ı) den. 

100 
'1= =% 8ı 

1 + o 443 (~~) 0·5 
• ı ,89 

d ir. ilk çöktürme havuzunda BOi nin % 30 nun 
g i derildiği kabul edil irse, çıkış suyundaki BOi 
konsantrasyonu, 

100- 81 
S. = (ı - 0,30) X 250 

100 
= 33,25 mg/ı 

< 35 mg/ ı dir. Damlatmalı filtreye gelen günlük 
BOi yükü , 

(1 - 0,30) . 250 X 82 X 86400 X 10-6 = 1240 
kg / gün. gerekli f iltre hacm i, 

V = 
BOis yükü 1240 

--=---- = -- = 2480 mJ 
Lv 0,50 

dür. Herbirin in hacm i, 

V 2480 
V = -- =- - = ı240 mJ 

ı 2 2 

o lan 2 filt re yapılab i li r. Derinl ik d = 1,8 m seç il irse 
filtre yüzey a l anı . 

ı240 
A = -- = 688,9 m2 

1,8 

çapı D = 29,6 m olur. 

0,14 X 86400 
Yüzey yükü = = ı7 .56 mJ;mı. 

688,9 
gün < 40 bulunur. 

6.2. On Eyalet Standart Proje 
Talimatnamesine Göre Hesap 

Geri devir oranı a = 1,5 olduğundan biyoloj ik 
verim 

1 + a 1 + ı ,5 2,5 

'1 =----:ı:s:t-~= 1.5+1.5- = 3 :-D 
= % 83 dür. Gerekl i f iltre hacmi, 

ı240 
V ';;:-- = 1033m3 < 2480m3 

1,2 
olur. Yüzey yükü , 

(ı + a ) . 0 24 2,5 . 0,082 . 86400 
--- _6_88_._9 _ __ = 25,7 

A 

m3jm2. gün < 30 bulunur. Buna göre 6.1 de he
saplanan filtrenin boy utları değişmemekted i r . 

6.3. Eckenfelder Formülüne Göre Hesap 

Denklem (5.5) den çıkı ş suyundaki BOi değeri , 

ı 1 
= S. 

d0,67 o 
1 + ı32 --

• Q O,S 

1,80,67 
1 + 1,32 --:-:-::---:-::-::-:-:-

(2,5 X 0,082) 

= so. o. ı879 

(1 - 0,3) 250 + 1,5 s . s i+ a s . 
s =----

0 1 + a 1 + 1,5 

= 70 + 0,6 s . 

s.= (7o + o.6 s.ı o.1879 
s. = 14,8 mg/ 1 < 35 mg/1 

bu lunur. Bu durumda BOi giderme verimi 
'1 = (0,7 X 250 - 14,8) / 0.7 X 250 = % 91,5 

olu r. 

6.4. Galler ve Gotaas Formülüne Göre Hesap 

Denklem (5.9) a göre T = 20°C de çıkış su 
yundaki BOi 

a= 1,5, d = 1,8 m, A = 688,9 mı icin S.= 45 mg/ 1 
a= 2,0, d =2,0 m, A = 688,9 mı icin s.= 35 mg/ 1 

bulunur. Bu neticelere göre Galler ve Gotaas for
mülü aynı şartlarda daha derin ve geri dev ir oranı 
daha yüksek çözüm ler vermektedir. 
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iÇME SULARININ KLORLANMASI VEYA 
OZONLANMASI ve BU iŞLEMLERiN 

SUlARDAKi PESTiSiTLERE ETKiSi 

GiRiŞ 

Büyük insan topluluklarına etkili olan önemli 
konuların başında gıdalar ve su ile ilgili olan hu
suslar gel ir. Bu maddelerde meydana gelen olum
suz de\'jişiklikler veya bulaşmalar çok büyük kitle
lerin sa\'jlığını doğrudan etkil ediği için bu çeşit 

konular herkesi yakından ilgilendirmektedir. Dola
yısıyle bu tip bilgilerin konu ile ilg ilenenlere ve 
topluma aktarılması kan ımca yararlı olmaktad ır . 

Bu nedenlerle, örneğin içme sularının dezen
fekte amac;yla klorlandırılması gen i ş kitleleri ilgi
lendiren çok önemli bir konudur. Özellikle son 
zamanlarda içme sularında klor'un sağlığımız üze
ri ne çok önemli olumsuz etkileri ile ilgili bazı bul
gular ve klor yerine kullanılması önerilen başta 

OZON olmak üzere alternatif dezenfekte yöntem
lerine burada değinmek ve özellikle Klor ve Ozon 'un 
sulardaki pestisitlere olan etkilerine de yer vermek 
yararlı olacaktır . 

Zira modern tarımda kaçınılmaz olarak kulla 
nılan ve büyük kitlelerin sağlığını ilgilendiren ta 
rımsal mücadele ilaçları yani pestisitler birçok be
sin maddelerine olduğu gibi, sulara da geçmekte
dirler. Çeşitli yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında 

söz konusu pestisitlerin bulunabildiği birçok bilim
sel araştırmalarda saptanmıştır . 

Bugün Avrupa ülkelerinin içme sularını klorla 
ma yerine ozanla dezenfekte etmeye başladığı gö
rülmektedir . Ayrıca yine bazı dış yayınlarda 

Klorun yanı sıra Ozonun da sularda bulunab ilen 
pest isitlere azaltıcı etkilerinin saptandığı ve konu 
nun araştırıldığı rapor edilmektedir. 

Bu hususta ise yerli literatür ve araştırmala 

rın pek görülmemesi, bu çok önemli konu ile ilgili 
olarak dış ülkelerdeki bazı gelişmeleri konudaki 
uygulayıcı, araştırıcı ve ilgilenenlerimizin dikkatle
rine sunmak, yararlı olur ümidi ile amaçlanmıştır. 

Suların Klorlanması veya Ozonlanması 

Kloro "içme Suları " nın olduğu kadar " Kullan
ma Suları" nın ve "Atık Suların " da dezenfekte 

(") Doç . Dr . Ç.Ü . Ziraat Fakültesi 

Yazan: Atilla KONAR ( • ) 

edilmesi ic in bütün Dünya ülkelerinde uzun za
mandan beri kullanılmaktadır . Ayrıca Klor esaslı 

maddeler gıda endüstrisinde ve özellikle süt en
düstrisinde bakteri ve diğer hastalık etmenlerinin 
kontrolü ama cıy l a da son 1GO yıldır güvenle kul 
lanılmaktad ır. 

Oysaki son yedi yıl içinde klorun sudoki canlı 

yaşam ve insan sağlığı üzerinde bazı olumsuz tok 
sik etkileri rapor edilmeye başlanmıştır. Örneğin 
Amerika'da suların klorlandırılmasının sağlık so
runları yaratabileceği yönünde bulguların ortaya 
çıkması üzerine " Suların K lorionması" konusunda 
ilk olarak ülkesel çapta bir kongre 1975 yılında 

toplanmıştır . O zamandan beri her 2 yılda bir bu 
kongreler yapılagelmiş olup gelecek toplantının 

1983 yılının Ekim ayında ve Maryland - Virginia'da 
ya pılaca ğı bildirilmektedir. 

Bugün birçok batı ülkelerinde konu gercekten 
önemle ele alınmakla ve araştırılmaktadır. Fa kat 
içme sularının dezenfekte edilmesinde klorlamanın 
en iyi yöntem olup olmadığı veya başka bir dezen
fektanın kullanılmasının insan icin daha sağlıklı 

olup olmadığı henüz kesin olarak saptanab il miş 

değildir. Ne varki , Klor aleyhine elde edilen bu l
gular ve özellikle hayvanlar üzerindeki deneme
lerde saptanan sakıncaları konu üzerinde büyük 
bir dikkat ve ciddiyeıle durulmayı gerektirmektedir. 

Sulann Klorlanmasın·n Sakıncaları 

Bu konuda 1975'den daha öneeye giden litera
tür bilgisinin bulunmadığı bildirilmektedir. Sağlık 

acısından Klor ve Klor'un kullanıldığı ortamda mey
dana getirdiği bileş i klerin özellikle son 6 - 7 yıl 

içinde yapılan araştırmalarda saptanabllen durum
ları ve sakınca ları şöyle özetlenebilir. 

Teknik olarak ortamın pH'sına göre HOCI ve 
OCI - karışımı şeklinde bulunan Klor'un içme su
larında 100 mg/ 1 düzeyinde oluşu (rats) sıçanlar

da 7 generasyon boyunca bir zararlı etki göster
memiştir. 

Diğer taraftan Kanada'da yapılan bazı çal ı ş

malarda klerlu su kaynaklarının mutajen özellikle 
olduğu saptanmıştır. 
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Amerika'da yapılan çalışmalarda elde edilen 
verilere göre ise sebep- sonuc şeklinde ve cok 
kesin olara k. klerlu içme sularının kanser yaptığı 
saptanamamıştır. Fakat bazı kanser tipleri (rectal
rektum ve daha az olarak da b!adder - idrar kesesi
mosane ve colon- kal ı n bağ ı rsak kanserleri) ile ic
me sularında bulunan klor'un yakın ilişkisi oldu ğ u 

saptanmıştır . 

Bir başka çalışmoda da " rektum bölgesi" kan 
serinden ölümlerin klorlu su içenlerd e istatistiksel 
olarak. önemli derecede yüksek olduğ u görülmüş

tür. 

(Gıdoların işlenmesi sırasında do doğrudon 

veya dalaylı olarak klor kullanılmaktadır. Fakat 
buralarda ku llanıla n klorun gıdalarda meydana ge
tirdiği değişiklikler ve muh temelen oluşturduğu ba
z ı maddelerin insan sağlığı üzerinde etkileri kon u
sunda ise henüz yeter li a raştırma bu ~gular ı bulun
mamaktadır. ) 

Gerç i suların klorlondırılmasında kullanılan 

klor'un sularda ne gibi etkileri olduğu ve hangi 
reoksiyonlara karıştığı incelen irse. durumun olduk
ca korışık ve yeterince aydınlatılmış olduğu görü
lür. Fqkot eldeki literatüre göre sulara katılan 

klor'un ortamdaki etkileri konusunda Cizelge 1 bize 
kısaca bir fikir verebili r. 

CiZELGE : 1 

Doğal Suların Klorlanmasında 

Klor'un Ortamdaki Etkileri 

Meydana Gelen işlem ve 
Reaksiyon Çeşidi 

Halaform maddelerinin 
oluşumunda 

Sulardaki organ ik madde-

Bu işlernde Kullanılan 
Cl Miktarı (% olarak) 

. 0.5 - 5.0 

lerin oksidasyonunda (C02 e) . 50.0 - 80.0 

Haloocetonitril oluşumunda . 0.0 - 5.0 

Trilıalomethane (THM) ve 
depolimerize organohalojenler 
gibi Organik Halojenlerin 
Oluşumunda . . . . . . 

(30 kadar) Halojen Fenallerin 

Oluşumunda 

Diğe r reaksiyonlarda 

1.0 - 6.0 

0 .1 

Geri kalanı 

Suların klorlandırılmas ı sonucu meydana gelen 
THM (bromoform . dibromochloromethane ve dich
lorobromonıethane ) ile halojen fenallerin laboratu 
var hayvanlarında tümör ve kanser yapıcı olduk
ları ve hayvonlarda zaten bulunonları ise hızlon 

.dırıcı etkileri olab ilecekleri yönünde çeşitli bulgu
lar bulunmaktadır. 

50 

Konu insanlar acısından henüz yeterince oy
dınlanmamış bile olsa deneme hayvo nları üzerin 
de yapılan calışmalarda elde edilen bu t ip sonuc
ların ürkütücülüğü nedeni ile. suların dezenfeksi
yonu için klordon başka maddelerin ve yöntemle
rin araştırılmasına gereksinme ve zorunluluk du
yulmuştur. işte bu gereksinmeden kaynaklanan ça
l ışmalar sonucu sularda klorun yerine kullanılabi

leceği görülen ve kısmen de uygulanmoya konu
lan klora alternatif dezenfekton madde ve yön
temler olarak: Ozon (03) kullan orak suların azan
l anmas ı bo şta olmak üzere. " CI02 " ve " Kioromin 
leri n" kullanılması veya " UV ı ş ınlamo" yapılması 

veya bu alternatiflerin bir kombinasyonu (örneğin 

ozon ile birlikte UV ışınlemanın birlikte kullanıl 

ması) karşımıza çıkmaktadır. Bugün elde bulunan 
bilgilere göre Ozon dışındaki al ternat iflerin bazıla

rın:n klor'dan daha sokıncolı oldu k ları ve bozıları

nın ise uygulanabili rl ikleri sınırlı olarak görülmüş

lerdir. 

Eldeki sınırlı bilgilere göre örnegın " CI02" in 
ortamda az miktarda klerlu maddeler oluşturduğu 
fakat bunun yanı sıra zehirli bir madde olon 
[Cl O 2 ) klorit'i de meydana getirdiği saptanmıştır. 

Klorit ise kanda hemoglobin'i akside ederek vü
cuttaki görevini yapamaz duruma getirmekted ir. 
Di ğer tarafton " Kiorominler" in " Mutojen" madde
ler olduğu ve böbreklerde zorariara yol açtığı bi
linmekted ir. UV ışınlomo ise en basitinden pra tik 
olmaktadır. 

işte bu nedenlerle yani sağlık ve uygulanabi
lirlik acısından dezenfekton maddeler içinde su
ların klorlondırılmolorına en önemli ve en ciddi 
alternatif olarak " Ozon 'un bulunduğu ve benim
sendiği görülmektedir. 

Nitekim etk ili bir dezenfekton madde olon 
" Ozon" un Avrupa ülkelerinde bugün gen i ş çapta 
kulla nıldı ğı görülmektedir. Gerçi Ozon 'un da bir iki 
dezovantajı sözkonusudur. Bunlardan birincisi eko
nomik dezavantaj olup, suların ozonlonmasının 

klorlanmasından biraz daha pahalı olması ile ilgil i
dir. Örneğin bir Japon araştırmasına göre üretim
de gerekli enerj i sorfiyatı esasından hareketle 1 kg 

Ozon için 30- 35 KWh elektrik harcandığı fakat 
aynı ha rcama ile 6- 7 kg Klor'un elde edilebildiğ i 

saptanmıştır. ikinci dezavantaj ise, suya katılan 

ozon sulu ortamda çok kısa sürede tamamen par
ca landı ğı için, suyu , dezenfel<te etkisinin kısa olu
şudu r. Yukarıda değinilen Japon yayınında, pH'sı 

8 olan suda Ozon'un yarı ömrü 0.5 ile 33 dak ika 
arasında verilmiştir. Bu da ozonlonarak dezen
fekte edilen suların dağıtım sistemine girdikten 
sonra tekrar bulaşması durumunda (ortamda ozon 
bulunmadığı icin) yöntemin etkisiz kalmasına yol 
açmaktadır. Bu durumu düzellebilmek için de. 



ozonlanan sulara çok az miktarlarda klor katıl· 

ması ve böylece klorun kalıcı etkisinden yararla· 
nılmal< düşünülmüştür. 

Günümüzde birçok dış ülkede görülen genel 
eyilim özellikle içme sularının "ozonlanması" yö
nünde olup bu uygulamanın daha pahalı da olsa 
içmo sularının klorlanmasına te rcilı ed ildiğidi r. 

Klor'un ve Ozon'un Slllurdaki ı: eslisit 

Ka!ıntılarıno Etkisi 

Tarımda kaçınılmaz olarak kullandığımız pes
tisitleri yapılarına göre ve buradaki konumuıda 

vurgulamak istediğimiz nokta ve amaca uygun 
olarak aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz . 

ı . " Organik Fosforlu" ve "Karbonat! ı " pestisitler 

11. "Organik Klorlu " pestisitler. 

Bir inci grupta suda çözCınür özellikteki mala!· 
ıı : on, parathion, metylparathion, ethion ve dimet· 
lıorate gibi Organik Fosforlu pestisitlerle temik 
olarak bilinen aldicarb. methiocarb, carbaryl, 
mexccarbate ve aminocarb gibi Karbonatlı pesti· 
sitler sularc;la en yaygın rastlanab ilenler arasın

dadır. 

Fakat bu 1. gruptaki pestisitlerin suda çözü
nebilir özellikle oluşu ve ayrıca lıızlı hidrolize ola· 
bilmeleri nedeniyle sulu ortamlarda yarı ömürleri 
birkaç hafta gibi oldukça kısadır. Özellikle orga
nik fosforlu pestisitler tarımda uygu land ı ktan sonoa 
ilk yağan yağış ile ve önemli miktarlarda kaybo
lurlar. Geri kalanı ise fazla uzağa gidemeden par-
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çalanırlar ve neticede bu gruptaki pestisitler su
larda deva mlı b:r kalıntı bırakmazlar. 

ik inci gruptaki organik klorl_u postisiller ise 
doğada en yaygın olarak kullanılmış olan ve ka
l ı c ı özellikleri nedeniyle de çevrede birikim yapan 
g•ubu meydana getirir. Gerçi kalıcı özellikle or· 
ganik klerlu pestisitlerden başka tarım ilaçları da 
bu l unmaktadır. örneğin civalı ve arsenikli pestisit· 
lerde parçalanmıyan ve doğada birikim yapan ce· 
ş i tl ercli r . Fakat bunlar tarımda çok yaygın olarak 
kullanılmadıkları icin organik klerlu'lar düzeyinde 
sorun olmamaktadırlar . Çeşitli pestisitlerin sularda 
kalıc ı l ı klerı hakkında çize!ge 2 bize bir bilgi ver· 
mc kted ir. 

DOT, d ieldr in ve endrin gibi organik klorlu 
pestisitler ise sularda pek cözünmezler. yüzey su· 
l a rında en sık bu l unurlcır ve çoğunlukla toprağın 

organ ik madeleri ve küçük kısımlarıyle taşınarak 

yeraltı sularına ve taban sularına geçerler. 

DOT ve Cyclodiene grubu bazı organ ik klerlu 
pest isi tler, sularda kollo idal halde asılı bulunan 
maddelerin yüzeyler ine kuvvetle tutunurlar. Örne· 
ğ in b u l a nık görünümlü sulara atılan pestisitlerden 
pp'· DOT'nin % 99'u, methoxyciılor'un % 90' ı ve 
enclos ulfan ' ın % 75'i sudeki kolloidal parcacık· 

l a rın yüzeylerine adsorbe olmaktadırlar . 

Bilerek veya bilmeyerek doğ rudan veya dO· 
l o ylı olarak olsun. sulara geçmiş olan ve sularda 
bulunan pest isitl er genel olarak az ve miktarca da 
d üşü k düzeylerdedir. Fa kat içme sula rı nda belli 
miktar l a rın üzerinde olması arzu edilmez. örneğin 

Çizelge 3 bu konuda saptanmış olan Amerikan 
tole rans değerle r ini göstermektedir. 
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Kalıcı Olmayanlar 

azinphosmethyl 
coptan 
carbaryl 
chlorpyrifos 
demeton 
dichlorvos 
dicrotophos 
diquat 
DNOC 
endosulfan 
en dothal 
fen i troth i on 
IPC 
malatlıian 

methiocarb 
methoprene 
methyl poratlıian 
mevinphos 
paratlıian 

nal ed 

phosphamidon 
propoxur 
pyrethrum 
rotenone 
temephos 

TFM 

2.4- D 

CiZELGE : 2 

Bazı Pestisitlerin Sulardaki Kalıcılığı (McEWEN ve STEPHENSON, 1979 dan) 

Az Kalıcı Olanlar Orta Derecede Kal : cılar Kal : cı Olanlar 

ald ri n aldicarb- (Temik) benomyl 

amitrole atrazine dieldrin 
CDAA ametryne endrin 

CDEC bromacil hexachlorobenzene 

chlo;amben carbofuran heptachlor 

chlorpropham carboxin isodrin 
CIPC ch lordane monocrotophos 
dalapon chlorfenvinphos 

diazinon chloroxuron 

dicamba dichlorbenil 

disulfoton dimethoate 

DNBP diphenamid 

EPTC diuron 

fenuran ethion 

MCPA fensulfothion 

metlıoxychlor fonafos 

manuran lindane 

phorate linuran 

propham prometone 

S w ep propazine 

TCA quintozene 

thionazin simazine 

vernolate TBA 
terbac il 

toxaphene 

trifluralin 

Yarı Ömürleri (Half life), (1) 2 haftadan az; (ll) 2- 6 hafta (lll) 6 hafta ila 6 ay; (IV) 6 ayda n fazla 

o2 

CiZELGE : 3 

Kuzey Amerika'da içilebilir Sularda Bulunmasına izin Verilen Pestlsit Miktarları (ppb) 

(McEWEN ve STEPHENSON, 1979 

Festisit Adı 

Dieldrin 
Endrin 
DOT 
Heptachlor 
Ald ri n 
Lindane 
Ch lordane 

Methoxyclılor 

Toxaplıene 

2.4. D 
2.4.5 TP (Silvex) 
2.4.5 T 

icme Suyundaki 
Tolerans Miktarı 

ppb (part perbillion) 

0.5 
50 
0.1 

50 

3 
1000 

5 
20 
30 

2 

Organik Fosforlu ve Karbomatlı 

(Toplam) 100 



Sulara geemiş bulunan pestisitlerin parcala 
norak ortamda azalması doğal şartlarda ve belli 
sınırlarda olabilmektedir. örneğin suyun bizzat 
kendisinin kimyasal yönden reaktif olması ve baş
ka kimyasal reaksiyonlar içinde uygun bir ortam 
oluşturması nedeniyle ve özellikle alkali su ortam
larında pestisitlerin çoğunun alkali hidrolizasyonu 
ile parcalanması söz konusudur. 

Sularda pestisitler "Fotokimyasal" yollardan 
da parcalanmaktadır . Ayrıca pestisitlerin biotik 
çevrede, sudaki çeşitli bitki ve lıayvanların bün
yelerinde değişmelere uğraması söz konusudur. 
Su ortamında özellikle mikroorganizma faaliyeti, 
topraktaki kadar olmasa bile yine de pestisitlerin 
biyokimyasal yollardan parcalanmalarında oldukca 
önemli bir rol oynamaktadır. 

Yapılan araştırmalarda kolloidal maddeler içe
ren fakat aerobik özellikteki su sistemlerinde DOT. 
dieldrin. endrin veya lindan'ın parçalanmadıkları. 

fakat endosulfan ve heptoohlor'un 1 - 2 hafta icin 
de tamamen parçalandıkları görülmüştür. Ayrıca 

bu şartlarda parçalanmayan end r in ' in de % 80' i 
yine parçalanmayan dieldrin'e dönüşmekted i r. 

icme sularının azanionması sırasında. suyun 
ozonun etkisi ile ve mikrobiyoloj ik yönden dezen
fekte oluşu yanı sıra. suda bulunabilen bazı pes
lisitlerde ozon'un kimyasal etkisi sonucu aksidas
yana uğrayarak parcalanabilmektedir. 

Bu konudaki bazı araştırmalara göre azon su · 
daki lindane üzerinde etkili olmamıştır. Fakat fazla 
ve pratik olmayan düzeylerde ozon kullan ı mı or
ganik klorlu pestisitleri azaltmışsa da oluşan yen i 
maddeler tanımlanamamıştır. 

Bir başka çalışmada ise 0.8- 4.0 mg/ 1 düze
y indeki ozon'un, sudaki carbofos'u % 50 ve trich
lormetaphos'u % 60.6 oranında azalttığı bildir il
miştir. Bu çalışmada ayrıca klor gazının su!arda 
organofosforlu pestisitleri parcaladığı ve carbo
fos'u % 90- 98, trichlormetaphos'u ise % 64 - 81 
oranlarında azalttığı da saptanmıştır . 

Ozon'un içme sularında dezenfekte edici ola
rak kullanıldığı düzeylerde sulardaki organik klerlu 
pestisitler üzerine etkisinin az olması. ozon 'un 
yapısı etki mekanizması ve suda dakika ile ölçü
lebilen kısa kalıcılığı ile de ilgili olabilir. Zira gıda 
endüstrisinde ve özellikle süt endüstrisinde mikro
organizmolara karşı kullanılan hidrojen peroksit 
(H20 2) ise düşük düzeylerde de suda bulunan or
ganik klerlu pestisitlere % 60'a varan oranlarda 
azaltıcı etki gösterebilmektedir. 
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SONUÇ 

Gıdalar olduğu gibi su ile ilgili hususlarda, bü
yük insan kitlelerini en çok etkileyen ve bu ne
denle de yakından ilgilendiren konulardır. 

Su ile ilgili olarak toplum sağlığını etkileyici 
özellikteki son araştırma bulguları. suların dezen
fekte amacı ile klorlanmasının yarattığı bazı cak 
önemli sakıncalarla ilgilidir. Bu nedenle Batı ül
keleri içme sularının klorlanması işlemini terkedip, 
yerine suları ozonla dezenfekte etmektedirler. Bu 
uygulama giderek yaygınlaşmakta olup, bazı araş
tırıcılar ozonlama ile çok düşük düzeyde klorlama 
işlemlerinin birlikte kullanılmasını önermektedirler. 
Yapılan dış kaynaklı araştırmalar ve bulgular biz
lerin de bu konu üzerinde ciddiyeıle durmamızı zo
runlu kılacak özelliktedir. 

Yazıda vurgulanan ikinci önemli nokta ise ta

rımsal mücadele ilaçları yani pestisitlerle ilgilidir. 

Cünki özellikle kalıcı özellikteki pestisitler kulla

nı l dığı yerlerden sulara kadar taşınabilmekle ve 

içme sularına geçebilmektedir. Bu nedenle de 

toplum sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken 

bi r başka nokta da su kaynakları olmaktadır . Zira 

pestisitler gıdalarda olduğu gibi. kirlenmiş sular 

arac ı lı ğ ıy l a da büyük insan kitlelerine ulaşab i lmek 

tedir. 

içme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan 

ozon ve klor ise sulardaki zaten kolay parcalona

bilen organik fosforlulara azaltıcı etki yaparken. 

organik klorlulara etkileri az olmaktadır . 

Batılı bilim adamları . da, özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde. doğa kaynaklarının gereğince de

ğerlendirilebilmesi ve bulunan ekolojik i lişkilerin 

saptonabilmesi icin, çok miktarda araştırmaya ge

reksinme olduğu kanısındadırlar . Bu arada pes

t isit lerin kullanımında Avrupa ve Kuzey Amerika 'da 

olduğundan çok daha fazla dikkat ve titizlikle ko

nuya eğilnıe gereği vurgulanınaktadır. 

Gerçekten bir sorunu ortadan kaldırmak için 

uygulanan ve sonucları çeşitli nedenlerle yeterince 

incelenmemiş veya düşünülmemiş kararla r ve ön

lemler çoğu kez daha başka ciddi ve çeşitli so

runlar yaratabilmekted ir. işte bu nedenlerle bilim 

sel araştırmalara daha çok yer ve hız vermeliyiz. 
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