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TORTUM GÖLÜ SU TOPLAMA 
SORUNU VE KONTROLÜ 

HAVZASINDA SEDiMANTASVON 
ÜZERiNE ARAŞTIRMA 

Yazan Dr. Yusuf Z. GÜRESiNLi ( *) 

ÖZET 

Ulkemizde çeş itli 11edenlerle meydana gelen erozyon. süreci ve bunun doğal so
nucu olan sedim.antasyonwı toprak ve su kaynaklarmm geliş tirilmesine olan olum
s ıt z etkilerinin biiyük boyutlara ulaştığı bilinen bir gerçektir. 

Şiddetli erozyon etkisi altında bulunan Tortum gölü su toplama havzasında 
sedimanıasyon sarıımı ve kontrolü üzerinde yapılan bu araşt ırma lıavzasınm 

gözlem süresine ait yıllık su potansiyeli ile toplam sediment taşınun miktarı sap
tanmıştır. Ayrıca hidrolojik verilerin değerlendiı·ilm es i açısından lıavzadaki 

önemli dereler için taşkm-tekerrür analizleri yapılarak elde edilen sonuçlar uy
gulama yönünden tartışılmış tır. 

Havza karakteristikleriiLin sedimantasyon üzeriııdeki el k ilerinin belirlemnesi 
için havzanın jeolojik yapısı, toprak dağılımı, şimdiki arazi kullanımı ve topoğ· 
rafik yapısı ile mecra özellikleri de incelenmiştir. 

GiRiŞ 

Ülkemizde taşınon toprak miktarı d iğer ülke
lerle karşılaştırılırsa Türkiye Dünyoda en fazla 
aşınmayo uğrayan ve aşırı derecede materyal veren 
ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'de birim 
olandon ortaloma taşınon materyal miktarı Kuzey 
Amerika'dan 6 kat fazladır . Ayrıca Türkiye arazi
sinden bir yılda taşınon materyal miktarı tüm 
Avrupa kıtasından bir yılda taşınondon daha çok
tur (Holeman , 1968; Atalay, 1973) . 

Yurdumuzda arazinin % 45'inde eğim % 40'
dan fazladır . Türkiye bu topoğrafik yapısı nedeni 
ile tarımsal olanlarını etkileyen birçok soruno 
sahiptir (Tovşonoğlu, 1968) . 

Ülkemizde yerleşme olonları su sağlama ve 
tarım arazisinden kazanç amacı ile çoğunlukla 

derelerin boğaz kısımlarının ovaya açıldığı nok
talarda yer olmaktadır. Buna ba ğlı olarak, zaman· 
lo yon derelerin drenaj olanlarında toprağı koru 
yan bitki örtüsüne yapılan olumsuz etkiler daha 
do ortorak bitki, su ve toprak orasındaki doğal 

denge geniş ölçüde bozu ı muştur. Sonuç olarak 
meydana gelen su erozyonu ve taşkınlar bugün 
toprak ve su kaynaklarımızı kem iren bir düzeye 

(•J Ziraat Yük . Müh . DSI XIX Bölge Müdürlüğü 

ulaşmıştır. Bundan do layı yon derelerin ıslahında 

sediment hareketin in du rdurulması büyük bir 
önem kozanmıştır (Üçüncü, 1975) . 

Sedi men tasyanun direk etkisi sadece tarla zi
raatı yapılan olonları verimsizleştirmekten ibaret 
olmayıp, ayni zamonda rezervuarların daimasına 

neden olarak hizmet sürelerini kısoltmoktodır. 

Örneğin Kebon gölü şimdiden dalmaya boşlamış
tır (Kılınc , 1976) . 

Bu nedenle su kaynaklarının kullanılması için 
gerekli her türlü depolama tesislerinin projelendi
rilmesinde birikecek sediment miktarlarının dikka
te alınması gerekmektedir. Öte yondon suloma ve 
drenaj hendeklerinin sedimentten temizlenmesi bü
yük mosrafları gerektirmektedir. Hepsinden önem
lisi de toprağın kaybolmasıdır (Özdengiz, 1970 
Uslu, 1971; Çelebi, 1971) . 

Bir yandan toprak ve su varlığının kaybına, 

bir yondan da tarımsal kir lenmeye yol açan eroz
yon süreci ve bunun doğal sonucu olan sedimon
tasyonun son derece önemli bir sorun olmasına 

karş ın , Türkiye'de bu konudaki çalışma ların olduk
ça sınırlı olduğu dikkati çekmektedir. 

Sed iment taşınımını etk ileyen jeolojik, topoğ 

ra fik ve klimatolojik faktörlerin çok fazla ve bun -
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ların birbirleriyle olon ilişkilerinin karmaşık olu 
şu nedeni ile her hangi bir akarsuyun taşıdığı se
men! miktarının analitik olarak hesaplanabilmesi 
oldukca zordur. Bu amaçla geliştirilmiş bir çok 
farklı tahmin yöntemleri bulunmakla birlikte. müm
kün olduğu kadar uzun süreli ölçüm sonuçların

don yorarlanılması daha güvenilir bir yoldur (Mil 
ler, 1951). 

Bu araştırma, Tortum gölünün de belirgin şe

kilde daimasına yol açan havzadaki sedimantas
yon durumunu ortoya koymak, halen uygulanon 
arazi kullanma biçimlerinin toprak ve su kaybı 

üzerindeki etkisini saptamak bakımından ele alın 

mıştır . 

MATERYAL VE YÖNTEM 

1. ARAŞTIRMA BÖLGESi iLE iLGiLi GENEL 

BiLGILER 

1.1. Coğrafik Konum 

Tortum gölü su toplama havzası Erzurum'un 
Kuzey Doğusunda. 41 ° 07' 45" ve 41 ° 45' 50" doğu 
boylamları ile 40° 10' 54' ve 40° 41' 57' kuzey en
lemleri orasında bulunmaktadır. Araştırma olanı 

179218.4 hektar olup, havzanın tümünü kapsa
maktadır. Bunun 560 hektorı Tortum gölüne ait
tir. 

1.2. Jeolojik Durum 

Havzanın jeolojik haritası çıkarılırken M.T.A.'
don sağlanon 1: 100000 ölçekli jeolojik poftolor 
kullanılmıştır. 

Tortum ve çevresinin jeolojik yapısı daha ön
ce yerli ve yabancı bir çok araştırıcı tarafındon 

incelenmiştir . 

Gottinger (1962). Tortum'un güney indeki üst 
Miosen bölgenin Oligosen üzerinde gene jips ve 
tuz ile başladığını belirtmiştir. Araştırıcı. bu se
rinin yukarıya doğru jipsli kil. morn. kumtoşı, 

konglamere ve killi şistler halinde devam ettiği

ne değinmiş ve Volkanizmanın geniş ölçüde on
dezit leviarını meydana getirdiğini ortoya ı koymuş

tur. Gottinger, Tortum gölü civarının filiş duru
munda olduğunu. özellikle gölün kuzey- doğu ya
kasındaki Güllü Bağdot dağının mornlı kalker ara 
katkıları içeren Üst Kretose tilişinden oluştuğunu 
saptamıştır. 

Acar (1975). Tortum ve çevresinde Mesozoik'e 
ait üst Juro devrinin genellikle sığ deniz fasiyes 
özelliğinde gelişen fliş serisini altton üste doğru 

şu şekilde sırolamıştır : 1) Volkanik ara tabaka
lı fliş serisi, 2) Mornlı seri, 3) Kumtaşı ve silt taşı 
serisi. 
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Havzada genellikle Mesozik, Tersiyer ve Kuo
terner'den oluşmuş jeolojik formasyonlar goru
lür (Aygen. 1972). Bunlardon Mesozoik'e ait Kre
tase fliş formasyonları cak geniş bir olanı kap
samaktadır. Bilindiği gibi fliş formosyonu litolojik 
özellikleri bakımından oşınmaya ve taşınmaya cak 
elverişlidir (Öncel. 1975). 

1.3. Topoğrafya 

Havzanın topoğrafik yapısı incelenirken 1: 
25000 ölçekli Tortunı'a ait 22 adet topoğrafik 

pafta kullanılmıştır . Havzadan % 20'den fazla 
eğimli alan toplam olanın % 74'ü olarak saptan
mıştır . 

Havza Topoğraf i k yönden son derece arızalı 

olup bu özellik toprak kaybında etkin olon ka
rokteristiklerin başında gelmektedir. Havzada 
ağırlıklı ortaloma eğim % 18 olarak saptanmış

tır ( Benson and Thomas. 1970) . 

CETVEL-1 
HAVZANIN SAPTANAN EGiM GRUPLARINA GÖRE 

ALANLARI VE TOPLAM HAVZA ALANINA 
ORANLARI 

Eğim Gurupları cıı Alan Toplam Alana 
0/o (Dekar) Oran % 

0-3 477 725 2,7 

3-8 953 109 5,3 

8-20 3 172 166 17,7 

20 13 262 893 74.0 

Göl 55 950 0,3 

Toplam 17 921 843 100,0 

(1) Eğim gurupla rı (So il Survey Staff. 1955)'den 
alınmıştır. 

1.4. Mecra Karakteristikleri 

Tortum çayı ona mecrası oldukca dar bir vadi 
koridorunda ve dik yonıoclor arasında (30-45°) 
Doğu ve Batıdan birleşen çok sayıda yon dere
lerin sularını da toplayarak Tortum gölüne ula
şır. 

Vahşi bir dere karakterine sahip Tortum çayı 

ile buna bağlı önemli akarsuların eğimleri ve eğim 
uzunlukları saptanmıştır. Vadi yamaciarının do ta
bansız olduğu bu derelerin eğimleri % 0,6- 100,0 
orasında önemli bir değişme göstermektedir. Tor
tum çayının çizilen boyuno profilinden ortaloma 
eğim % 2,5 bulunmuştur. 

1.5 iklim 

Havza Doğu Anadolunun sert koro ikliminin 
etkisi altındadır . Tortum ilçesinin. rokımın 1000 



metreye kadar düşmesi nedeni ile mikroklima ka
rakteri arz ettiği ileri sürülmekte ise de bu gibi 
alanlar çok azdır. Havzada araştırma süresine ait 
ekstrem yağışların 2,5- 12,3 cm / saat arasında de
ğiştiği görü lmektedir. 

Havzanın Thorntwaite yöntemi ile yapılan ik
lim analizi sonuçlarına göre iklim tipi «Kurak az 
nemli» olarak adlandırılabilir. 

1.6. Toprak 

Havza toprakları, oluşumla rı yönünden; 1) Ta
şınarak oluşan allüviyal topraklar, 2) Yerinde 
oluşmuş topraklardır . Dağl ık alanlarda çıplak kaya 
ve malazlardan ibaret arazi tipi ile akarsu taşkın 

yataklarında ve özellikle fazla eğimli yamaçlarda, 
orman örtüsü tahrip edilmiş lithosol ve regesol 
topraklar hakimdir. 

Havzanın toprak haritası incelendiğinde (Top
raksu, 1971) yerinde ol uşmuş topraklardan kesta
ne renkli büyük toprak gurubunun en gen i ş alanı 

kapi ad ı ğı görülmektedi r. 

1.7. Bitki Örtüsü ve Arazi Kullanma Şekli 

Havzada insan müdahalesi olmadan önce or
man vejetasyonunun hakim olduğu anlaşılmakta

dır. Bugün arazi kullanımı yönünden havza alanı

nın ancak % 4 ünde orman kalmıştır. Havzada 

orman vejetasyonu teşkil eden önemli türler tes

bit edilmiştir. Havzanın arazi kufıanma kabiliyel 

haritasına göre (Topraksu, 1971) kültüvasyona uy

gun arazi (A.K.K. sınıfları 1-4) toplam arazin in 

% 19,6'sıdır. Mera arazisi % 79,6 ile en geniş alanı 

kaplamaktadır. 

CETVEL- 2 

HAVZADA ARAZi KULLANMA KABiLiVET 
SINIFLARI 

A.K.K. A 1 an 

Sın·ı fları Hektar % 

ı 270,0 0.15 
---- ----

ll 2250,2 1,26 
Kültüvasyona ----
Uygun Arazi lll 6550,5 3,66 

IV 26000.4 1 __ 14,55 

V 36.4 0,02 

Kültüvasyona VI 26700,0 14,95 

Uygun Olma- VII 108651.4 60,82 
yan Arazi VIII 8200,0 4,59 

Toplam 178658,9 100,00 
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CETVEL- 3 
HAVZANIN ŞiMDiKi ARAZi KULLANMA DURUMU 

Alan 
Arazi Kullanma Şekilleri 

Hektar 0/o 

Kuru Tarım 1 K 9319,3 5,20 
---

Sulu Tarım s 3584,3 2,00 
--

Bağ- Ba hçe B 1595,0 0,89 
--

Çayır c 1433,7 0,80 
--

Mera M 142263,6 79,38 
--

Orman o 7168,9 4,01 
--

Fund o F 4520,0 2,52 

Akarsu Taşkın Yatakları iv 537,7 0,30 

Sazlı k ve Bataklık w 36,4 0,20 
- - -

Kayalık, Göl ve i skan 
Alanı CK 8759,5 4,88 

Toplam 179218,4 100,00 

1.8. Erozyon Durumu 

Havzanın her yerinde şiddetli erozyonun izleri 
olan çıplak kayalık sahalar, derin ve dik yarıntılar 
görülmektedir. Havzada zaten hızlı olan jeoloj ik 
erozyona (Çelebi, 1971) paralel olarak yüzey eroz
yon insan müdahalesi ile daha çok artarak bugün 
havzada 122 376 hektar'a ulaşmıştır. Özellikle yu

•karı havzada oyuntu erozyonu, geniş çapta bir 
akarsu erozyonuna neden olmak tadır. 

2. GÖZLEM YERiNiN TESBiTi VE AKIM 
ÖLÇÜMLERiNiN DEGERLENDiRiLMESi 

Hidrometrik yöntemlere göre ölcümlerin ya-
pıldığı gözlem yeri, Tortum çayı üzerinde, Üngüzek 
kapı mevkiinde tesbit edilmiştir. Taşkınlı günlere 
ait ölçümler ise aynı yerin çok yakınındaki Dikyar 
köprüsünden yapılmıştır . (Bayer, 1964). Diğer ta
raftan gözlem yeri tesbit edilirken aranılan bütün 
koşullar dikkate alınmıştır (Beyazıt, 1971 ; Bay
ramgi l 1975) . 

2.1. Seviye Ölçümleri 

Seviye ölçümlerinde eşe! (Limnimetre) kulla
nılmıştır. Eşe! derenin talveg katuna göre sıfırlan
dırılmış ve sabit bir röpere bağlanmıştır. (DSi. 
1973). Akarsuyun seviye ölçümleri günde iki defa 
(saat 8.00 ve 16.00'da) yapılmıştır. Günlük ortala
ma seviyen in hesaplanması nda seviye değişimleri 

doğrusal kabul edilerek belirtilen fo rmü l uygulan
mıştır (Transkolanski, 1954) . 

A + 5 (B + C) + D 
H= ---

12 
(1) 
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Şekil : 1 Aksukapı mevkiinde sel yarıntısın : n 

(oyuntu erozyonunun) görünüşü 

Burada H = Gün lük ortaloma seviye (cm) , 

A = bir gün önceki saat 16.00 ölçümü , B = orto 

loma seviye hesaplanocak günün saat 8.00 ölçümü 

C= ·aynı günün saat 16.00 ölçümü, D= bir gün 

E 6 ::_ 
u 

7 :.. 

r 

sonraki saat 8.00 ölçümüdür. işlemi kolaylaştırmak 
icin, buradan aşağıdaki formüle göre gel i şÜrilebilen 
abaklor kullanılmıştır (DS i, 1973) . 

h=o+ b +c+ d (2) 

Toşk ın lı günlere ait ortalama seviyelerin lıe

soplcın mas ında kullanılan formülde (hı) = en dü -
şük, (hi) = en yüksek su seviyesinin (o) ise oku· 
m aları n kaç saat ara ile yap ı ldığını göstermekte
dir (U.S. Geologicol survey, 1970) . 

lı + lı i hi - 1 
-- .o + oLhk 

2 k= 2 
H = 24 (3) 

2 2 . Hız Ölçümleri 

Akarsuyun kontrol kesitinde ~ ız ölçümleri ya
pılırken Aott marka 1/ 10 devirli muline kullanılmış
tır (Boyer, 1964) . 

10. R 
n = --

b. t 
( 4) 

V = a . n+b (5) 

Mulinenin soniyedeki devir sayısına göre hız 

formülünde: 

--'..r---(J-

--Lr- -6- 197S Sv yıl ı 

- -"J-- .JJ... . - 1~76 Su y ıı ı 

lı.uD.;-~~•--L-..LI ._1 ~· L' ·wı-1!-f-j >-ol ....u~•..J•', U.l...:..J i ili..>.....ı -d !L.!.J.l: .. .l: ı lllı.t'J~IfJ t ı -L-..1..-.1-.L i ı~J l.....i...LL..J_u_1_Lu_J •• •'tt 1 ı ı ılı 11 ıl.ıııJ!l!llııu1wl 
- ı ı ı , c b " e 9 ı O 1 -:ı-- ~ 6 7 ll ~ ıoo 

·------- - -------------- --------' 
Şekil : 2 Tortum çayının Dikyar gözlem yerine ait akım -anahtar eğrileri 
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V = suyun hızı (m / sn) , n = san iyedeki devir 
sayısı , a = pervanenin özell i ğine bağlı katsayı, 

b = sürtünme katsayısıdır . işlemi kolaylaştırmak 
için bu formüle göre hazırlanan muline hız tablosu 
kullanılmıştır (DSi Araştırma Dairesi , 1972). 

Su derinliği 40 cm'yi geçmeyen su dilimlerinde 
derinliğin 0,60'ındaki hız o düşey kesitin ortalama 
hızı olarak alınmıştır. Su derinliği 40 cm'den fazla 
ise derinliğin 0,20 ve 0,80'indeki hız ölçümlerinin 
ortalaması alınmıştır . 

Tortum çayının kontrol kesit inden bel irl i bir 
süre içerisinde geçen su miktarının saptanması 

ic in süreklilik formülü kullanılmıştır (Bayer, 1964) . 

O = 1: Vi . Ai . (6] 

Burada O= toplam akımı (m3/sn) . V = orta
lama hızı (m / sn). A = toplam ıslak kesit alanı (m2 ) 

ifade etmektedir (Seler 1958, Townsend and Blust 
1960, Bayer 1964). 

2.3. Akım -Anahtar Eğrisi 

Akım ile seviye arasındak i bağını ı yı gösteren 
akım - anahtar eğrisi çizilirken bir önceki su yılı 

nın son iki akım ölçüsü, anahtar eğr i s i çizilecek 
su yılında yapılan akım ölçümleri ve sonraki su 
yılına ait ilk iki akım ölçüm sonuc la rı k ullanılmış

tır (Beyazıt, 1971 J. Anah tar eğriler i nden (Şekil 2) 
seviye- sarf iyat cetvelleri çıkarılm ı ştır. 

2.3.1 . Su Potansiyeli Cetveli 

Her su yılı icin seviye- sarfiyat cetvelinden 
günlük ortalama seviyelere karşı günl ük ak ı mdan 

kaydedilmiştir. Buradan aylık ve yıllık su potansi 
yelleri saptanmıştır. 

2.4. Akım - Süreklilik Eğrisi 

Gözlem süresine ait akımın bell i bir değere 

eş i t ya da ondan büyük olduğ u zaman yüzdesi ile 
a k ım limitleri (logaritmik sıraya göre) arasında 

akım süreklilik eğrisi elde edilmiştir (Şek i l 3) . 

2.5. Taşkın Akımları ve Tekerrür Analizleri 

Havzada oluşan taşk ı nlara ait debiler ve te
kerrür peryotları sentetik birim h i droğ raf yöntem
lerine göre saptanmıştır (DSi. 1973) . 

3. SÜSPANSE VE KABA SEDiMENT 

ÖRNEKLERiNE UYGULANAN BAZI FIZIKSEL 
VE KiMYASAL ANALiZ YÖNTEMLERi 

Kaba sed imentin mekanik analizi (Aashto, 1974) 
yapılarak granülomeiri eğris i çıkarılmıştır. Diğer 

taraftan süspanse sedimentin tane çapı dağılımı , 

tekstür sınıfı ile Atterberg lim itleri (Aashto, 1974) 
tesbit edil mişt i r . 
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Kaba sedimentin hesaplanmasında etkili tane 
çapı esas alınmıştır (Einstein , 1950) . 

Dm = 
l;D . /':,. p 

100 
(7) 

Burada P seeilen % ağırlık ve (D) bu aralığa 

karşın bulunan geometrik ortalama captır. 

Süspanse sedimentin (Aashto, 1974) ve kaba 
sedimentin (Aashto, 1974) özgül ağırlıkları ile ha
cim ağırlıkları bulunmuş ve buradan % porozite 
hesaplanmıştır. Süspanse sedimentin organik mad
de (Hocaoğlu, 1966) ve kireç tayini (U .S. Salinity 
Iab. staff, 1954) yapılmıştır. 

Kaba sediment ve kayac örnekleri üzerinde 
aşınma ve dona karşı mukavemet deneyleri de 
(Aashto. 1974) yapılmıştır. 

4. TAŞINAN SÜSPANSE SEDiMENT 
MiKTARININ SAPTANMASI 

4.1. Gözlem Yerinde ve laboratuvarda 
Yapılan Ölçümler 

Havzadan taşınan sediment miktarının saptan
ması icin akım ölçümlerinin yapıldığı gözlem ye
ri nde süspanse sediment (askı materyali] ölçüm
leri de yapılmıştır. Akarsu en kesitindeki debi dağı
lımı dikkate alınarak genişliğin 1/ 4. 1/ 2 ve 3/ 4 
noktalarındaki üc düşey kesitinde (Chien. 1952) 
ölçümler yapılmıştır . örneklerin alınmasında de
rinlik inteğrasyon yöntemi uygulanmıştır (Colby, 
1956) . Bunun icin U.S. DH- 48 sediment ölçeği 

kullanılmıştır . 

Gözlem süresince kışın en az 15 günde, diğer 
mevsimlerde ise haftada bir defa ve to,şkın aylarda 
daha sık örnek alınmıştır (Üçüncü, 1975) . Örnek 
alınırken alete takılan şişenin su hızına göre del
ma süresini veren eğriden yararlanılmıştır. 

K [pp ı A 
Sediment in kuru ağ ır l ı ğ ı (gr) . 10 6 

onsantrasyon m = . -:---:---
Su-sediment karışımın ağ ı r lı ğ ı (gr) 

- . . . . . (8) 

Burada (A) suda cözünmeyen maddelerle ilgili 
d üzeitme katsayısıdır (Anca, 1974) . 

Sedimenti sudan ayırmada filtrasyon, yüksek 
konsantrasyonlar icin de buharlaştırma yöntemi 
uygulanmıştır (Chien, 1952) . 

Süspanse sedimentin hesaplanmasında akım -
süreklil ik analizi ile birlikte kullanılan sediment eğ
risi yöntemi uygulanmıştır (M iller, 1951) . Debi ve 
konsantrasyon değerlerinin bütün gün değişmediği 
kabul edilerek günlük sediment miktarları belirti
len formül uyarınca hesaplanmıştır. 

. 7 
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4.2. Günlük Sediment Hesabı 

S = O . C . K . (9) 

Burada: S= günlük sediment miktarı (ton / 
gün). O= günlük ortalama debi (m3jsn). C = 
günlük ortalama sediment konsantrasyonu (ppm) 
ve K ise 86400.1()6 yi ifade eder. 

4.3. Sediment- Anahtar Eğrisi 

Günlük sediment miktarları ile günlük sarfiyat
lar arasındaki korelosyonc dayanarak ç izilmiştir. 

4.3.1. Süspanse Sediment Cetveli 

Akım- Süreklil ik eğrisi (Şekil 3) ile sediment 
anahtar eğrisi (Şekil 4) birlikte kullanılarak gün
lük su miktarı (m3) ve günlük sediment miktarı 

(ton) hesaplanmıştır (M iller, 1951) . 

5. KABA SEDiMENT MiKTARININ ÖLÇÜLMESi 
VE HESAPLANMASI 

Sürü ntü halinde hareket eden kaba sediment 
miktarının bulunmasında ampirik formüllerin kul
lanıldığı tahmin yöntemi uygulanmıştır (Meyer, 
Peter, E. Müller, 1948). Aynı kontrol kesiti için 
akım -yükseklik ve akım süreklilik eğrilerinden ve 
formül için hazırlanmış olan abaklardan yararla
nılmıştır . 

s = 5,296 [ 10,346 (~s) 

]
3/ 2 

. d . s - 0,627 . Dm (10) 

Burada : s = kesitin m'lik kısmından geçen 
kaba sediment (ton/ gün), Os = kaba sedimenti 
tayin eden debi (m3jsn), O= debi (m3jsn), d = 
kesitteki suyun derinliği (m), s = eğim (% ). 
D 90 = kaba sedimentin % 90'ının daha ince ol
duğu tane çapı Dm = kaba sedimentin etkili tane 
çapı ve ns ise mecranın toplam olarak pürüzlü
lüğüdür. 

6. YILLIK TOPLAM SEDiMENT VERiMi 

Süspanse ve kaba sediment taşınımı toplana
rak yıllık toplam sediment taşınımı bulunmuş ve 
buradan havzanın sediment verimi hesaplanmıştır. 

Bunun için A. H. EINSTEIN (1950) tarafından 

önerilen dalaylı yaklaşım yöntemi uygulanmıştır. 

Havzanın sed iment verimi, aşağıdaki formüle göre 

saptanmıştır (Miller. Roehl, 1962) . 

Yıllık toplam sediment [ton) 
Sediment verim i = 

Drenaj alanı (Km2) 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1983 SAYI SS 

7. SONUCLAR VE TARTIŞMA 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile 
ilgili mühend islik çalışmalarında ilk adım gerekli 
hidroloj ik doğal verilerin toplanmasıdır . 

7.1. Hidrometrik Ölçüm Sonucları 

Havzada bundan dolayı sürekli olarak ya -
pılan seviye ölçüm sonuclarına göre aylık orta -
lama seviyeler 1974 su yılında 24- 98 cm, 
1975 su yılında 30- 87 cm, 1976 su yılında 

ise 34- 142 cm. orasında büyük bir değişim gös
termesine karşın, yıllık ortalama seviyelerde (50-
72 cm) daha az bir değişim vardır . iklim analizi 
sonuçlarına göre havzanın yağış rejiminin kışın 

ve ilk baharın orta derecede su fazlası olduğunu 

göstermektedir. Araştırma dönemine ait Haziran 
ayı taşkınlarının seviyeleri diğer ayiara göre daha 
yüksekt ir. Terturnun 22 yıllık yağış ortalamalarının 

da Mayıs ve Haziran oylarında (66,6- 63,7 mm) 
diğer ayiara oranla yüksek bulunması yağışla 

akış arasındaki ilişkinin önemli olduğunu göster
miştir. 

Akım ölçüm sonuçları incelendiğinde 1974 su 
yılında akımın diğer yıllara oranla düşük olması 

o yıl yağışlarının azlığına bağlanabilir . Gözlem 
süresince minimum (1,00 m3jsn) akım 1973 yıl ı

nın Ara lık, maksimum (84.4 m3jsn) akım 1976 yı

lının Haziran ayında saptanmıştır. 

Tortum çayının gözlem yerine göre her su 
yılı için çıkarılan akım anahtar eğrilerinden su 
potansiyeli hesaplanmıştır. Havzanın araştırma dö
nemine ait bulunan yıllık ortalama akım değerleri 

6 - 8 mJjsn, birim alandan meydana gelen yıllık 

ortalama akış m i ktarı 4- 6 lt/ sn / Km2 ve yıllık top
lam su potansiyeli 196.106 mJ arasında değişmek
tedir. 

Anahtar eğrisinin genellikle parabol şeklinde 

olduğu , eğrilerin yukarı seviyelerde birbirlerine yak
laştıkları ve taşkının pik seviyesinde keslştikleri 

kaydedilmektedir (U.S. Bureau of Reelomation 
water measurement. 1969) . 

Havzada taşkınların esas nedeni olan şiddetli 

yağışların veya sağnakların en fa z la alduğu Mayıs 

ve Haziran aylarında akım değerlerinin diğer ay
lara nisbeten araştırma süresince en fazla bu ay
larda elde edilmesi havzanın taşkın akımları (Taş

kın Pikleri) ile hidrolojik karakteristikleri arasında 
kuvvetli bir bağıntı olduğunu göstermektedir. Se
diment taşınımında en fazla rol oynayan taşkın

ların havza üzerindeki etkisini belirlemek için hav

zadaki önemli derelerin değişik frekanslı taşkın 

sarfiyatları saptanmıştır. 

9 
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Tortum çayında her yıl beklenen onalama taş 

kın akımının 82 m3j sn oluşu havzada erozyon ve 
sedimantasyonun çok ileri bir düzeyde bulunduğu
nu kanıtlamaktadır. Akım süreklilik verileri incelen
diğinde zamanın tümünde olabilen akım 1 m3j sn' 
den düşük olmamıştır. 

7.2. Sediment Ölçüm Sonucları 

Gözlem süresince ortalama süspanse sediment 
konsantrasyonları 1975 yılı Haziran ayında taşkın 

nedeni ile suyun seviyesi 184 cm'yi gösterirken 
(10.4590 ppm) en fazla, ayni yılın Ocak ayında 

suyun seviyesi 29 cm iken (1 ,O ppm) en d üşük 

bulunmuştur. Havzada yağışların en fazla olduğu 

akım değerlerinin yükseldiği Nisan- Temmuz ara
sında sed iment konsantrasyon değerlerinin diğer 

ayiara oranla yüksek bulunması sediment taşını

mıyle havza hidrolojisi masında çok önemli bir 
ilişkinin varlığını kanıtlamaktadır. Akışın bulan ı k 

olduğu günlerin de en fazla bu devreye rastladığ ı 

görülmektedir. 

Günlük ortalama debi ile günlük ortalama se
diment konsantrasyonu arasında genellikle doğ

rusal bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak akar
suyun nehir veya sel rejiminde olmasına bağlı ola
rak ayni debiye ıkarşın konsantrasyon değerleri de
ğişmektedir. 

Günlük ortalama akım ile günlük ortalama se-
diment arasındaki ilişkiden süspanse sediment 
anahtar eğrisi çıkarılmıştır . 

Akım süreklilik analizi ile birlikte kullanılan 

sediment anahtar eğrisi yöntemi uyarınca Tortum 
çayının gözlem yerine göre havzadan taşınan yıl

lık toplam süspanse sediment miktarı 3,695.106 ton 
(1,759.10~ mJ) bulunmuştur. Havzada bir yılda 1 
km2 alandan 1207 mJ materyal taşınınokta olup, 
buna göre havzada ortalama 1.2 mm aşınma ol
duğu sonucu çıkmaktadır. 

Akım ile taşınan sediment miktarı arasındak i 
ilişkiler istatistiksel aç ı dan da değerlend i rilerek 

bunların arasında ayni yönde eğr i sel logeritmik 
bir ilişkinin bulunduğu görülmüştür. Sedimen t 
anahtar eğrisine ait regresyon denklemi ve kore
lasyon kat sayısı belirtilmiştir. Buna göre, gözlem 
süresine ait akım ile taşınan sediment miktarı ara
sında % 1 seviyede önemli pozitif (R = 0,81) bir 
ilişki saptanmıştır. 

Tortum çayının gözlem yerine göre hesapla 
nan yıllık toplam kaba sediment, süspanse sed i
mentin % 16'sı olup 596.103 ton (227.10J mJ) bu 
lunmuştur (Şek i l 5) . 

Burada tortum çayının gözlem yerine göre 
toplam sediment debisi, dalaylı yaklaşımla 4,3.106 
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ton (1,9.106 m3) olarak saptanmıştır . Buna göre, 
havzanın toplam sediment verimi 2,9.103 ton / km 2/ 
yıl'dır . 

7.3. Havza Karakteristikleri ile Sediment 
Verimi Arasındaki ilişkiler 

Havzanın her ta rafında sediment verimi ayni 
ölçüde ol mayıp yer yer önemli değişiklikler görül
mektedir. Bu durum başta , arazinin eğimi, kullan
ma şek l i ve aş ınınaya uğrayan arazinin litoloj ik 
özell iklerine bağlıdır . Dik eğiml i d üşük kohezyonlu 
ve bitki örtüsünden mahrum alanlarda aşınma ve 
taşınma en fazladır . 

Havzada ki önemli akarsuların eğim derecesi , 
uzunlu ğ u ve şekli incelendiğinde, meçra karakte
rist ikler in in bu fizyağ rafik etkeniere bağlı olarak 
sediment taş ın ı m ıncla çok öneml i rol oynadığı gö
rülmektedir. 

Havzada değişik boyutta sediment veren kay
naklardan bi ri de özell ikle akarsu yatakları boyun
ca meydana gelen çeş it l i heyelanla r, toprak akın

tıla;ı ve bil hassa donma ve çözünme olayiarına 

bağ lı olan yamaç dcküntüleridir. 

Kemerli da{j ından inen büyük bir heyelönın 

Tortum çayı vadisini kapayarak Tortum gölünü 
meydana getirmesi havzada kitle hareketleri nin de 
ne derecede etken durumda oldu ğunu göstermek
tedir. 

Havzanın iklimsel ve fizyağraf i k özellikleri her 
çeş i t erozyonun en ileri düzeyde olm a sına uygun 
düşmekted i r . 

Diğer taraftan bitki örtüsünün aşırı tahr ibi 
özellikle yuka r ı havzada oyuntu erozyonunu hız
landırmıştır . 

Şekil : 5 Tortum gölünün siltasyonundan 
bir görünüş 
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8. HAVZADA SEDiMANTASYONUN AZALTlLMA 

OLANAKLARI VE BAZI ÖNERiLER 

Havzada sedimentasyanun azaltılması ıçın alı 

nacak önlemler iki ana grupta toplanabilir. 

1 - Gerekli sanat yapıları inşa etmek sure
tiyle sedimanti uygun yerlerde tutmak, 

2 - Havzada erozyon kontrolu ile sedimentin 
oluşumuna engel olmak. 

Uzun yıllar yanlış kullanmalar ve tahripler so
nucu doğal dengenin bozulduğu bu havza gerek 
orman varlığı, gerek diğer üretim kaynakları yönün
den oldukca ·fakir bir bölged ir. Havzanı n bugün için 
hiç bir değer üretmeyen alanlarının yeniden ve
rimli duruma getirilmesi ve taşkınların önlenmesi 
ıçın en geçerli ve sürekli yol erozyonun kontrolü
dür. Bu da her şeyden önce bu bölgeyle ilgili 

sosyo- ekonomik sorunların ortadan kaldırılmasıyle 
sağlanabilir. Buna paralel olarak havzada, gerek 
ilgili devlet kuruluşları, gerek yerel halkın katkısı 

ve bilinelendirilmesiyle elverişli koşulların olduğu 

eski orman alanlarının öncelikle ağaçlandırılması 

gerekmektedir. 

Ayrıca mera ıslah çalışmalarına ağırlık veril
nıeli ve bu yönden çözüme yukarı havzadan baş 

lanmalıdır . D iğer taraftan yan derelerin ıslahında 

yamaç arazi stabilizasyonu üzerinde durulmalı ve 
en ekonomik ve sürekli çözüm sağlayan canlı iksa 
önlemleri geniş çapta uygulanmalıdır. 

Sonuc olarak bütün ilgili kuruluşlar tarafından 
alınması gerekli olan kültürel, teknik ve yönetsel 
önlemlerin uzun dönemde sistemli bir şekilde uy
gulanabilmesi için Tortum gölü koruma ormanı 

amenajman plônı hazırlanmalı ve Tortum gölü 
çevresi ulusal bir park durumuna getirilmelid ir. 
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ANi BiR DARALMA CiVARlNDA OLUŞAN AÇIK 
KANAL AKIMLARI ÇEŞiTLi PROFiLLERi iÇiN 

DiYAGRAMATiK AÇIKLAMALAR 

Yazan : Faruk HAKTANIR(') 

ÖZET 

Gerçek hayatta sık rasllanan problemlerden biri olan ani daralmalı açık kanal
lardaki çeşitli akım türleri su yüzü profillerinin oluş mekanizmasını, özgül enerji 
akım derinliği diyagramları yardımıyla açıklayarak bu problemin aniaşılmasına 

kolaylık getirmeye çalışılmıştır. Nehir akımları su yüzü profili hesabında kullanıla
gelen standart adım yönteminin köprüler tarafından daraltılmış akarsu parçaları 
için de kullanılabileceği; ve ampirik olarak 0.8 civarında bir değer olduğu kabul 
edilen açılma kaybı katsayısının fazla pürüzlü tabii nel·Tirler için daha biiyük ola
bileceği kanıtları ile birlikte tartışılmaktadır. 

1. GiRiŞ 

Feyezan durumundaki bir nehrin bir karayolu 
köprüsünün seddeleri tarafından ani olarak daral
maya zorlanması köprünün hemen menbaında su 
derinliğinin bir miktar artmasına neden olmakta
dır. Bu derinlik artışı ile daralmış kesitin alanı 

arasında ters bir orantı vardır . Köprü açıklığı da
raldıkca maliyeti düşmekte, fakat menbadeki ka
barma artmakta ve burada su basım alanı fazla 
olmaktadır. Dolayısıyla , 'köprü maliyet i ile menbo
daki su basım zararları arasında bir dengeleme 
söz konusu olup kabarmış su derinliğinin doğru 

tahmini ekonomik acıdan önem kazanmaktadır. 

United States Geological Survey (2, 4. 6) ve 
United States Department of Transportat ion (3. 8) 
tarafnıdan köprü kabarmasını akarsudan geçen 
debiye ilişiiren yöntemler sunulmuştur. Bu metot
lar 1950'1erde teorik ve deneysel calışmaların so
nuçları olarak geliştirilm i ştir . Bu çalışmalardan 

ayrı olarak U.S. Army Corps of Eng ineers de ko
nuyla ilgili daha eski bazı calışmaları standart 
adım yöntemi ile birleştirilip farklı bir metot mey
dana getirmiştir (1. 7) . Bu üç metot da halen kul
lanılmaktadır. Bu calışmaların hepsinde daralma l ı 

<kanallarda oluşan su yüzü profilleri laboratuar mo
dellerinde görülen şekilleri ile aynen sunulmuş ve 
bunların sanki de kalıplaşmış formlar olduğu var-

(') Ç. Ü. Müh . Mlm. Fak. 

sayılmıştır. Sonra dan U.S. Geol. Surv. tarafından 

35 adet köprü civarındaki taşkınlarda ölçülen pro
tatip donesi ise (5). en cak görülen akım türü 
iç in protatiplerdeki profillerin laboratuar modelle
rinkinden bariz bir şekilde farklılık belirttiğini gös
termiştir . Bu uyuşmazlık o zamandan beri ikna 
ed ici bir biçimde açıklanamamıştır. Burada sunu
lan calışmanın amacı daralmalı açık kanallarda 
oluşab i len bütün akım türleri profillerini özgül 
enerji - akım derinl iği ilişkilerinden yararlanarak 
göze de hitap eden bir şekilde izah etmek ve do
layısıyla laboratuar ve protatip yapılarında gözle
nen profil şekli farkını da açıklığa kavuşturmak 
lı r. 

2. DARALMALI KANAL MODELi 

Sabit eğimli uzun bir kanal sabit şekill i ve 
sabit pürüzlü ise belirli bir sabit debiyi üniform 
akımda taşır . önce, bu kanalın bir kesitine köprü 
yaklaşım seddelerini benzeştiren bir daralma yer
leşt ir ilecek , sonra aynı kanalın mansap ucunda 
bir de baraj konulacaktır [Şekil 1) . Her iki halde 
kanalda oluşan akımlar sırasıyla incelenecektir. 

Daralmalı kanaldaki akım geometrik ve hid 
rolik şartların belirlediği bir kesitten itibaren da
ralmaya başlıyacaktır (kesit 1). daralmış kesitten 
(kes it 2) çıkarak, yine belirli bir kesile kadar 
(kesit 3) açılacak, bu kesitte acılma işlemi ta
mamlanıp mansabında akım yine kanal tarafından 
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yavaş deği~en 

Şekli : 1 Ani daralmalı kanal modeli 

kontrol edilecektir. Daralmanın başlangıcından 

acılmanın sonuna kadar daralma ve acılma par
calarının her birinde enerji kayıpları iki değişik 

türdend ir: 1. her bir parcada sürtünme kaybı, 

2. daralma veya acılma esnasında hızların deği 

şiklerinden kaynaklanan ivmelerin neden olduğu 
işler sonucu ve özellikle açılma parçasındaki gir
doplorco harcanon ekstra diğer bir kayıp. 

Üzerinde köprü bulunan bir akarsu parcasında 
köprünün menba ve mansap yüzleri arasındaki ge
nişliği bu uzunluk içindeki akım özelliklerini ayrıca 
incelerneyi gerektirmlyecek kadar kısadır. Bu yüz
den bu çalışmada köprünün yalnızca bir kesit ol
duğu varsayılmış (kesit 2). kesit 1'de başlıyan 

akım daralmasının tam kesit 2'de biterek hemen 
akabinde acılma olayının başladığı kabul edilmiş 

tir. Kesit 1 ile kesit 3 arasında akım, daralma 
kaybı (darka). açılma kaybı (alçka) ve sürtünme 
kaybı toplamiarına eşit bir enerji kaybına uğra 

yacaktır . 
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3. DARALMASIZ KANALDA ÜNiFORM AKIM 

Kanalın şekli ve debi miktarı belirli iken kanal 
için özgül enerji- akım derinliği ilişkisi de belir
lidir. 

.. a. . Q 2 
Ozgül Enerj i: E = d + -- (1 l 

2g [A (d) )2 

Burada, 

d : akım derinliği, m, 

O : debi , m3 j sn, 

g: yercekimi ivmesi:::::: 9.81 mf sn2, 

a. : kinetik enerji Corriolis katsayısı, ve 

A(d) : derinliğin fonksiyonu olan akım alanı, m2 
dir. 

Daralmış kesit dışındaki her kesit icin bu ilişki 

grafiksel olarak sabit bir eğri biçimindedir. Kanal 
eğimi ve pürüzlülüğü de belirlenince bu eğri üze
rinde bir noktaya tekabül eden üniform akım ener-
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jisi ve derinliği de belirli olacaktır. Kanal için bü
tün bu hidrolik özellikler sabit iken daralmış kesi
tin özgül enerji- derinlik ilişkisi kesit alanına bağlı 

olarak değişir. Alan daraldıkça aynı derinliğe te
kabül eden enerji değeri artar (bakınız 1 No.lu 
Eşitlik), ve sabit bir O debisini geçirmek icin ge
rekli minimum kritik akım enerjisi de artar. Çok 
fazla daralmış kesit 2'1er için kritik özgü l enerji 
değeri kanalın üniform akım özgül enerjisinden 
daha büyük boyutlara ulaşabilir . Kanal üniform 
akım enerjisi ile daralmış kesit in kritik (minimum) 
enerjisi değerlerinin birbirine göre boyutları daral
malı kanaldaki akım türünü belirler. 

3.1. 1A Türü Ak';m 

Daralmas ız kanaldaki üniform akım nehir reji
minde iken daralmış kesitin alanı, 

Emin2 < E3 +aç! ka+ (sürka 2.3 - tbndş2 _ 3 ) (2) 
eşitsizliğini sağlayacak kadar geniş ise akım kesit 
2'de de nehir rejimindedir. Burada, 

aç! ka 

daralmış kesitin (kritik ak ı mda iken) 
minimum özgül enerjisi 

kesit 3'ün özgül enerjisi (daralmasız 

kanaldaki orijinal akım ve daralmalı 

kanaldaki stkilenmiş akım için aynı), 

2 ile 3 kesitleri aras ındaki toplam 
açılma kaybı, 

2 ile 3 kesitleri arasındaki toplam 
sürtünme kaybı 

{ 

2 ile 3 kesit -} 
= leri arasınd.?ki 

ortalama sur
tünme eğimi 

{ 

2 i_le 3 kesit-} 
lerı arasın -

X daki kanal 
uzunluğu 

2 ile 3 kesitleri arasındaki taban eği

minden dolayı düşü 

= {k~nal 
egımı 

taban l { 2 ile 3 kesiti e-} 

J X ri arasındaki 

kanal uzunluğu 

Şekil 2a ve Şekil 3a'dan görüldüğü gibi 1A 
türü akım için iki farklı su yüzü profili oluşabilir. 

Kesit 1 ile kesit 3 arasındaki normalinden fazla 
enerji kayıplarını karşılayabilmek için kesit O'dan 
kesit 1 'e kadar akım enerjisi akım derinliğini ka
bartarak yavaş yavaş artar (M1 profili) . Şekil 2b 
ve Şekil 3b de bu kanala ait olan dışteki enerji
derinlik eğrisi üzerinde O noktasından 1 noktasına 
doğru bir hareket olarak gözükür. Su daralmış 

kesitten geçerken akım özellikleri bu kesitin enerji
derinlik ilişkisi tarafından belirlenecekt ir. O halde, 
ekım kesit 1 'den kesit 2'ye daralırken (Şek i l 2a) 
akım özellikleri dışteki eğri üzerindeki 1 noktasın-
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dan icteki eğri üzerindeki 2 noktasına (Şekil 2b) 
hareket ederek değişir. Şekil 2b ve Şekil 3b'de 
görüldüğü gibi 1 noktasından 2 noktasına hareket 
esnasında akım, daralma kaybı, darka, ve sürtün
me kaybı, sürka 1<2, toplamında bir enerjiyi kaybe
der. Kesit 2'den kesit 3'e acılma olayı icteki eğri

nin üzerindeki 2 noktasından dışteki eğrinin üze
rindeki 3 noktasına hareket şeklinde belirir. Bu 
geçiş esnasında akım, açılma kaybı, aclka, ve 
sürtünme kaybı, sürka2.3, toplamına eşit bir ener
j iyi kaybeder (Şekil 2b ve Şekil 3b). 

Şekil 2'de gösterilen akım türünde kesit 2'den 
kesit 3'e net acıima kaybı cok fazla olmadığı icin, 
Şekil 2b'de görüldüğü gibi daralmış kesitteki akım 
derinliği normal akım derinliğinden küçük olmak
tadır. Şekil 3'teki konolda ise daralmış olon mik
tarı Şekil 2'dek ine eşit olduğu halde kes it 2 ile 3 
orasındaki kanal parçasın ın pürüzlülüğünün daha 
fazla olmasındon açılan akım daha büyük bir açıl
mo kaybına u ğromaktodır. Dolayısıyla, Şekil 3b'de 
görüldüğü gibi daralmış kesitteki akım derinliği , 

açılma kaybının fazla olduğu durumlarda, normal 
akım derinliğinden büyük olabilir. 

3.2. 1 B Türü Akım 

Daralmosız kanaldaki üniform akım nehir reji
minde iken daralmış kesitin alanı, 

Emin ;ı, E3 + açlka + (sürka2 .3 - tbndş2 , 3 ) (3] 
eşitsizliğini sağlayacak kadar dar ise kesit 2'de 
kritik akım oluşur (Şekil 4). Burada terimler ev
vel ce tanımlandığı gibidir. Akım sürekliliğini sağ

lamak için (sabit debi] herhangi bir kesitteki öz
gül enerji en az kritik enerjiye eşit olmalıdır. Do
layısıyla, kesit 1 'deki akım enerjisi, çok fazla olan 
kesit 2'n in kritik enerjisini (Emin2 ] yenecek biçi m
de artar. Şekil 4b'de görüldüğü gibi kesit 2'deki 
ekstra enerji kesit 2 iiö 3 arasında açılan bir hid
rolik sıçrama içinde eritilir. 

3.3. 2A Türü Akım 

Daralmosız kanaldaki üniform akım sel reji
minde iken daralmış kesitin alanı, 

Emin2 ,;;;; En 1 - darka- (sürko 1.2 - tbndş 1 _ 2 ) (4) 
eşitsizliğini soğlıyocak kadar geniş ise akım kesit 
2'de de sel rejimindedir (Şekil 5). Burada, 

En 1 kesit 1 'de orijinal akım özgül enerjisi 
(daralma yok iken) (=El' 2A türü akımda). 

d arka : kesit 1 'den, 2'ye kadar toplam daralma 
kaybı, 

ve diğer terimler önceden tanımlandığı gibidir. Şe
kil 5b'de görüldüğü gibi, akım dışteki eğri üzerin
deki 1 noktasından (kesitinden] itibaren daralma 
esnasındaki kayıpları bırakorak icteki eğri üzerin-
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deki 2 noktasına (kesit ine) . oradan açılma kayıp

larını kaybederk tekrar dıştaki 3 noktasına (kesi
tine) gelir. Kesit 3'te açılma işi bittiğinde üniform 
akım enerjisinden daha az bir enerji bulunacaktır 

(farkı daralmış kesite girip çıkarken kaybettiğ i 

icin) . Mansapta akım enerjisi kanal eğim i n den 

dolayı yavaş yavaş artar ve aşağ ıda bir 4 kesitin
de tekrar ün iform ak ı m oluşur. Bu Şekil 5b'de d ış 

eğri üzerindeki 3 noktasından 4 noktasına bir ha
rekettir. 

3.4. 2B Türü Akım 

Doralmasız kanaldaki üni form akım sel reji
minde iken daralmış kesitin alanı, 

Emin2 > En 1 - d arka- (sürka 1.2 - tbndh 2) (5) 
eşitsizliğini sağlayacak kadar dar ise kesit 2'de 
kritik akım oluşur (Şek i l 6). Emin2• En 1 den büyük 
olduğu icin kesit 1'deki akım enerj isi bu farkı ye
necek kadar artmalıdır . Sel rejimindeki bir üni form 
akım, kanal eğim i sabi tken ay n ı rej imde enerjis ini 
artıramaz. Kesit 1'in menba ı nda oldukça uzakta 
bir yerde sıçrama ile akım nehir rejimine d önüşür. 
Bu sıçrama esnasında za ten yetersiz olan akım 

enerjisi bir mi·ktor enerji de kaybeder. Fakat ne
hir rejimine dönüşen akım yine yavaş yavaş de
rinliğini artırorak enerjisini fazlalaştırır, öyle ki : 

E1 = Em in2 + darka + (sürka 1.2 - tbn dş 1 , 2 ) (6) 
eşitliği sağlansın . Şekil 6b bu il i şkileri sözlerden 
daha iyi ac ı klamaktadır. 

4. DARALMASIZ KANALDA M1 PROFiLLi 
YAVAŞ DEGiŞEN AKIM 

Şekil 1'de görüldüğü gibi daralma konmamış 

iken bu hal için orijinal kanalın mansap ucunda 
bir bent bulunmaktadı r ve normal akım ün iform 
değil M1 profilli yavaş değişen akımdır. 

Bu durumda daralmasız kanalda kesi t 1 ile 3 
arasında enerji eşitliği : 

(7) 

Daralmalı kanalda kesit 1 ile 3 oras ı n da enerj i 
eşitliği : 

E 1 +tbndş 1 . 3 = E3 +darka + aclka + sü rko 1 3 
(8) 

Eşitlik 7, 8'den ç ı karılırsa : 

E1- En 1 =d arka + açlka + sürka 1.3 - sürkan
1
.
3 

(9) 
elde edilir. Bu eşitliklerde . 

sürkan 1,3 : daralmasız kanalda ki normal a k ım için 
1 ile 3 kesitleri arasındaki toplam sür
tünme kaybı , 

ve diğer ter imler evvelce tanım l andı ğ ı gibidi r. Eşi t 

lik 9 daralmanın neden olduğ u ekst ra kayıpla rı 

yenmek için kesit 1'de artan enerji farkını verir. 
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Daralmasız kanaldaki M1 profili yavaş değişen 

akımda kesit 1 ile 3 arasında (tbndş 1 , 3 -sürkan 1 . 3 ) 

kadar bir enerji birikimi olur. Fazlaca daralmış 

bir kanalda (E
1 

- En
1
) farkı (tbndş 1 , 3 - sürkan 1,3 ) 

den fazladır . (Şekil 7). Etkisi az (genişçe) bir 
daralmış kesit ise çok az bir enerji kaybına neden 
olabilir, ve (E 1 - En 1) < (tbndh3 - sürkan 1.3 ) 

olarak kesit 1 ile 3 orasındaki toplam kayıp bu 
kesitler orasındaki kanal düşüşünden y)ne de az 
kalabilir. Şekil 8b de, skalası abartılmış olarak, 
darka + açlka + sürka 1,3 < tbndş 1 , 3 özelliğindeki 

bu tür akım anlatılmaktadır. 

5. 1A TÜRÜ AKIM iCiN ADlM METODU 

Daralmış kanalda etkilenen kısmı (kesit ile 3 
ara s ı). FHA ve USGS yöntemlerindeki gibi tek bir 
parça, veya US Army Corps yöntemindeki gibi üc 
parça olarak analiz etmek yerine. bir aç ı lma, bir 
de daralma olmak üzere ik i parça olarak incele
mek yeterlidir. Köprü yaklarından dolayı da kayıp

lar var ise bunlar kesit 1 ile kesit 2 arasındaki 

daralma kaybı terimi içinde kapsanmalıdır. Ko
nuyla ilgili literatürde. modern köprülerde köprü 
daralma kayıplarının büyük bir kısmının yaklaşım 

seddeleri boğmasından kaynaklandığı, ayakların 

etkisinin bunun yanında çok az olduğu belirtilmek
tedir (1 - 8) . O halde, üzerinde korayolu köprüsü 
bulunan bir akarsu parçası için standart adım 

yöntemi şu şekilde uygulanabilir: 

o) Yeri belirlendikten sonra kesi t 3'teki akım 
özellikleri daha mansaptaki kesitlerden gelerek 
standart adım eşitlikleri ile hesaplanır. 

b) Köprünün hemen mansap ucunda ve ıslak 

alanı köprü açıklığına eşit kesit 2'nin akım özel
likleri, bilinen şu eşitlik ile hesaplanır : 

SY 2 + a..2 . V ~ / 2g = SY 3 + a..3 . V ~ / 2g + Sf2,3 . 

~. 3 + Kaçi . (hv2 - hv3) . . . . . . (10) 

Burada, 

SY1 kesit i deki su yüzü kotu, 

a.. ; kesit i deki kinetik enerji Corriol is 
katsayısı. 

Sf2.3 : kesit 2 ile 3 arasındaki ortalama 
sürtünme eğimi, 

~ . 3 kesit 2 ile 3 arasındaki kanal parçasının 
uzunluğu , 

Kacl : acılma kaybı katsayısı . 

hv 1 kesit i de kinetik enerji yüksekl i ği 

= aı. V~ /2g . 

c) Kes it 1'in akım özell ikleri bil inen şu eşitl i k 
ile hesaplanır : 
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b) Akım Mekaniği 

Şekli : 6 28 Türü Akım 

~3 



DSI TEKNIK BÜLTENi 1983 SAYI 55 

24 

a) Akım profili 

M 

-o r------------J 

------
tbnd~l 2- (darka-sürka ) 

1 ı, 2 

(açlka+sürka ) 
2,3 

tbrıd~ l 3 - s ür kan . 
1 l, 3 

darka+oçl ka+(sürku l,J- sür kan1, 3) 

·----
Özgül Enerji 

b) Akım Mekaniğ i 

Şekil : 7 1A Türü Akım (Orijinal akım : M1 profili 
yavaş değişen, etkin daralma) 



SY1 + ct ı . V ~ / 2g = SY2 + a2 . V ~ /2g + Sf1,2 . 

L1,2 + Kdar. (hv2 - hv 1) . . • . • • (11) 

Burada, 

Sf 1,2 : kesit 1 ile 2 arası ndaki ortalama 
sürtünme eğimi, 

L1.2 : kesit 1 ile 2 arasındaki kanal parça s ının 

uzunluğu ( = köprü açıklığı + köprü ge
nişliği; geçmişte gözlenen laboratuar 
ve protatip donesinden) 

Kdar : daralma kaybı katsayısı, 

ve diğer terimler evvelce tanımlandığı gibidir. 

Daralmış kesitin alanı küçüldükçe hız yükleri 
farklı büyüyecek, ve eşitlikler 10 ve 11 daha büyük 
açılma ve daralma kayıpları verecektir. Corps yön
teminde açılma ve daralma kaybı katsayıları için 
0.3 < Kdar < 0.6 ve 0.5 < Kaçi < 0.8 aralıkları tav
siye edilmektedir (7) . Bu değerler ampirik orijinli 
olup, birçok hidrolik kitabında bulunacağı gibi, 
geçmişte basınçlı borulardaki ani açılma ve da
ralma kayıpları deneylerinde bulunmuş rakamlar
dır. Bunların, köprü bağmalı gerçek akarsu veya 
dinamik benzerliği olan laboratuar doneleri ile sağ
lıklı bir şekilde kalibre erilmesi gerekmektedir. 

6. PROTOTiP DONESi ANALiZi 

1961 - 65 süreci içinde A.B.D.'nde Mississippi 
nehrinin birçok kolları üzerindeki 35 adet köprü 
civarında U.S. Geol. Surv. tarafından gerçek akım 
doneleri ölçülmüştür (5) . USGS tarafından bu do
neler FHA ve USGS yöntemlerine uygulanarak bu 
metotların her ikisinin de köprü kabarmasını, (d 
- dn 1l. gözlenen kabarnıanın yarısı kadar hatt~ 
ondan da az olarak hesaplandığı görülmüştür (5). 
Ayrıca, protatipler üzerinde gözlenen profillerin 
hepsinin Şekil 3a'dakine benzer biçimlerde oluş 

tuğu belirtilmiştir (5). Halbuki, daha önce labora
tuarlarda gözlenen ve o zamana kadar kabul edi 
legelen profil biçimi Şekil 2a'daki gibi veril iyordu 
(2, 3, 4, 6, 8) . USGS'ten yazar tarafından elde 
edilen bu raporda (5) , protati p profillerinden sa
dece üçü gerçek skalasında çizilmiş olarak bulun
maktadır. Bunlardan biri, rapordakin in aynı kop
yası olarak alınmış ve burada Şek i l 9 olarak ve
rilmiştir . USGS'in raporunda [5) ve diğer çalış

malarda Şekil 9 ile Şekil 2a'daki profillerin fark
lılık nedenleri ikna edici bir biçimde açıklanma

mıştır. Aynı miktar daralmaya sahp akarsu par
calarında açılma parçasının pürüzlülü ğü ne bağ lı 
olarak açılma kaybının değişken olacağı gerçeği 
gözden kaçmıştır. 

1A tü rü akım için laboratuar ve protatip pro
fillerinin görünüş farklılığının nedeni şudur: tabii 
nehrideki akım laboratuardaki akımdon çok daha 
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fazla bir açılma kaybına uğramıştır. Laboratuar 
kanalları Manning pürüzlülük değerleri 0.011 ile 
0.015 aras ında oldukça düzgün malzemeden ya
pılmışken, Mississippi havzasındaki akarsuların 

taşkın yatakları pürüzlülüklerinin 0.05 ile 0.15 ara
sında, hatta daha fazla (çalı ve ağaçlar), olduğu 
saptanmıştır (5,8). Kesit 1 'deki kabarmış derin
liğin laboratuar deneyleri sonucu çıkarılan metot
la rca gerçeğinden az değerde hesaplanmış olması 
laboratuar kanallarındaki açılma kaybının ·küçük 
olduğunun diğer bir kanıtıdır . Protatipte daha fazla 
açılma kaybı olmasının yine diğer bir belirtisi şu

dur: laboratuarda 1 B türü akım yaratan darlık 

oranlarına sahip çok dar köprü açıklıklı tabii ne
lıirlerde 1 B değil 1A türü akım gözlenmiştir [5) . 
Yani, açılma kaybı, açlka, o kadar büyük değer 
almıştır ki, Emin2 > E3 olsa bile, Emin2 < E3 
+ açlka olarak kesit 2'de kritik akım vuku bulma
mıştır. 

Bu çalışmada, USGS'in protatip donesi rapo
runda (5) verilen üç profilin ölçekli şekillerinden 

kesit 1, kesit 2 ve kesit 3'teki su yüzü katları ve 
L1.2 ve lı . 3 parçaları uzunlukları dikkatlice alınmış 
gerekli diğer hidrolik değerler de yine aynı rapo
run "Basic Data Table" ında elde edilmiştir. (Tab
lo 1). Bu doneler ile Eşitlik 10 Kaçi için, Eşitlik 

11 'de K dar için çözülmüş , bulunan değerler Tablo 
2'de sunulmuştur. Görüldüğü gibi bu değerler ina
nılmaz derecede fazla çıkmıştır. Bu hesaplarda 
sü rtünme kaybı eğ i mleri U.S. Army Corps tara
fından da kullanılan şu klasik formül ile hesap
lanmıştır : 

Sf1 1 = [2. 0 / (K 1 + K;l J2 (12) 

Burada, 

O : toplanı akım oranı, m3jsn, ve 

K1 : kesit i de toplam konveyanstır, m3jsn . 

Eşitlik 10'u aşağıdaki gibi yazabiliriz: 

d2 + hv2 + So . Lı . 3 = d3 + hv3 + Sf2.3 . 

L2·3 + Kacl . (hv2 - hv3) . . . . . (13) 

Burada, 

So : kanal taban eğim i, 

So. lı . 3 = tbndş2 , 3 ve diğer terimler önceden 
tanımlandığı gibidir. 

Eşitlik 13 cebrik düzeltmeler ile, 

(d2 - d3) = (Kacı - 1) . (hv2 - hv3) 

- [(So - Sf2 ,3) . L2.3] . . . . . (14) 

hale getirilebilir. Genellikle, So ~ Sf2,3 tür ve en 
sağdaki son terimin değeri diğerlerine kıyasla çok 
küçüktür. Şekil 9'do da görüldüğü gibi prototip
Ierde gözlenen bütün profillerde d2, d ' ten büyük-

.. 3 
tur. O halde, d2'nin d3'ten büyük olabilmesi için 
Kacı' ın 1'den büyük olması gerekir çünkü hv dai -

h ' 2 ma v3 ten fazladır. 

25 
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Şekil : 8 1A Türü Akım (Orijinal akım : M1 profili 
yavaş değişken , az etkili daralma) 
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Şekil: 9 Ouitman yakınında 18 No.!u Karayolu köprüsü civarında 6 Nisan, 1964 tarihli taşkının 

su yüzü profili (Kaynak No. 5'teki Şekil 7'nin ayn·ı sı) 

Tablo 1 - Missisippi prototip donesinde üç olayın 1, 2 ve 3 kesitierindeki su yüzü kotları ve 
bu kesitler arasındaki uzunluklar (Kaynak No. 5) 

istasyon Q sv, SY2 SY3 Lı.2 L2 .J 
istasyon Adı ve Taşkın Tarihi No. 

Buckatuna Cr. at State Higlıway 18 
near Ou itman (4, 6, 1964) 

Long Cr. at State Highway 18 neor 
Ouitman (4, 6, 1964) 2 

East Tallohala Cr. at State Highway 
52B near Bay Springs (4. 6, 1964) 3 

Tablo 2 - Üç protatip olayının diğer hidrolik 
ve daralma katsayıları 

istsn. VJ CX.J KJ K2 v2 

No. m/ı:.n mlj sn mlj sn Sf2 .3 m/ sn 

1 0.28 2.2 19539 10024 .00078 1.49 

2 0.25 1.4 9911 3851 .00136 1.47 

3 0.38 1.4 19822 9486 .00132 1.13 

7. SONUÇLAR 

Ani dara lmalı açık kanallarda oluşan çeşitl i 

tür akım profiller i, cok sayıda labora tuar model 
leri üzerinde gözlendikleri şekil leri ile geçmişte 

standart kalıplar olarak sunulmuştur. Bu calışma 

da ise, özgül enerji- akım derinliği eğrileri yardı 

mıyla bu profillerin oluş mekanizmaları kesin ve 
pratik bir biçimde izah edilerek problem daha bir 

açıklığa kavuştu rulmaya çalışılmıştır. Buradak i 

diyagramat ik izahlar. nehirlerde en yaygın olarak 

m3/ sn m m m m m 

413.4 13.2 12.9 11 .9 161.5 4633 

253.4 14.2 13.9 13.1 115.8 262.1 

532.3 15.1 14.7 14.0 158.5 435.9 

doneleri (Kaynok No. 5) ve hesaplanan aç·; lma 

CX.2 Kaçi K, v, CX.ı Kd., 
m3/ sn Sf1.2 m/ sn 

1.40 4.9 36812 .00031 0.19 2 29 0.66 
1.11 4.7 17471 .00056 0.1 7 1.36 1.24 
1.20 3.8 29251 .00075 0.29 1.42 1.60 

görü len tür akım ici n gercek hayat profi ll eri ile 
laboratua r profilleri arasındaki şekil farkına da 
rasyonel bir izah get ir ilmiştir. 

Köprü ile daralmış bir akarsu porcasında akım 
özelliklerini hesaplamak ic in standort ad ım yön 
temin in uyg ulanabileceği irdelenmiş, bu metodun 
darolma ve özel likle acı lma kayıp katsayılarının 

bugüne kadar kabul edilegelen değerlerden daha 

büyük olabileceği ve daha sağlıklı donelerle ka

libre edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

27 
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HiDROELEKTRiK ENERJi ÜRETiMiNiN 

BÜTÜNLEŞTiR ME AYRIŞTlAMA SiSTEM V AKLAŞI MIVLA 

ENiViLENMESi 

Yazan : Ferhat TÜRKMAN (*) 

ÖZET 

Birbirinden bağımsız akarsu havzalarında hidroelektrik enerji üretim amacına 
yönelik olarak tasarlanmış ve enterkonnekte' iletim şebekesine bağlı haznelerden 
oluşan hazneler sisteminin, elektrik enerji talebinin en iyi şekilde karşılanması 

için, bir bütün olarak ele alınması gerekir. Ancak sistem içerisindeki hazne say ısı 

artııkça sistemdeki tüm hazneleri içerecek nitelikte bir matematik model karma
şık bir yapı olarak ortaya çıkmakta, modelin gerçek hazııe sistemlerine uygula
narak sonuç elde edilmesi, mevcut bilgisayar kapasiteleri gözönüne alınırsa, çok 
uzun süre gerektirmektedir. 

'Biitiinleştirme · eniyileme · ayrıştırma' yönteminde ayrı akarsu havzalarında 

bulunan hazneler önce tek bir hazne olarak temsil edilmekte, tek hazneye indir
genmiş sistemin eniyileme yöntemleri ile eniyi işletme politikası bulunmakta ve 
bulunan eniyi işletme politikası sistem içindeki haznelere eniyilenıe yöntemleri 
kullanılarak ayrıştırılmaktadır. 

Yapılan çalışmada bütünleştirnıe- eniyileme- ayrıştırma yöntemini farklı akar
su havalarındaki haznelerden oluşan bir sisteme uygulama esasları geliştirilmiş; 

eniyileme ve ayrıştırma aşamalarında kullanılabilecek eniyileme yöntenıleri Sarı
yar, Hirfanlı, Özköy ve Demirköprü haznelerinin çeşitli kombinasyonlarından olu
şan, hidroelektrik üretim amaçlı hazne sistemleri, kullanılarak araştırılmış, uygu· 
lama örneklerinde eniyilenıe süresi, mevcut bilgisayar kullarıını olanakları da göz
önüne alınarak enerji üretimi açısından iki sene uzunluğunda ortak kritik dönem 
alınmıştır. 

Geliş tirilen yöntem sistemin bir bütün olarak ürettiği güvenilir elektrik ener
jisinin sistem içindeki haznelerin tek olarak üretebildikleri güvenilir enerjiden 
daha büyük olacağını, eniyileme işleminde dinamik programlamanın kuadratik 
programlamadan daha iyi sonuçlar verdiğini, ayrıştırnıa işleminde ise kuadratik 
programlamanın yeterli olduğunu belirlenıiştir. 

1. GiRiŞ 

Su kaynaklarından enerj i üretiminde yararla· 
nabilen ülkelerde, güç ve enerji taleb inin zaman 
icindeki farklılıklarına en iyi biçimde cevap vere
bilen su kuvveti tesisleri baraj hazneli santrallar 

olmaktadır. Ayrıca , akımların mevsimden mevsime 
büyük değişiklikler göstermesi halinde su kuvveti 

potansiyelinin etkili şekilde değerlendirilebilmes i 

de ancak baraj hazneli santrallarla gerçekleşt i rile 

bilmektedir. Ayrıca , baraj hazneli tesislerin enerj i 

(') Dr. Müh. , Ar. Gör., lnş. Müh . Blm ., Müh . Mlm . Fak., 
ll)okuz Eylül Onv., lzmlr. 
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üretimi yanısıra taşkın kontrolu düzenli sulama 
suyu temini gibi bir çok amaca hizmet edecek 
çok maksatlı projeler niteliğinde gercekleştir i lmele r i 

nedenleriyle üzerinde en çok durulması gereken 
enerji tesisleri olmaktadır. 

Su kaynaklarının daha özelde su kuvveti po
tansiyelinin en verimli bir şekilde geliştirilebilmesi 

icin teknik, ekonomik ve sosyolojik unsurları bir
leştirerek en uygun çözüm elde edilmesini sağla 

yan sistem analizi yöntemlerinin uygulanması lıızla 

artan talep karşısında zorunluluk halini almıştır . 

Ancak çok hazneli sistemlerde haznelerin amacı. 

özellikle sayısı arttığında sistemin matematik mo
deli karmaşık bir yapı oluşturmakta ve gerçek 
hazne sistemlerine uygulanarak sonuc elde edil
mesi mevcut bilgisayar kapas itelerini aşmakta ve
ya çok uzun işlem süresi gerekti rmektedir. Enerj i 
üretim amacına yönelik hazne sistemleri enterkon
nekle sistem ile birbirlerine ba ğ lı olduklarından , 

tüm sistem üstündeki hidroelektrik enerji istem ini 
en iyi şekilde karşılıyabilmeler i icin bir bütün ola 
rak ele alınmaları gerekmekte, ancak yukar ıda 

Karmaşık hozne sistemi 

r -
t__J 

\ 1 
V .. 

ı 1 
--1-----. .. 

L ___ _ 

y 
\ 

\ 1 

) 

,. 

• 

Kormoş·; k hozne sisteminin işletme kurolları 
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belirtildiği gibi günümüzdeki bilgisayar kapasite leri 
gözönüne alınırsa kurulan modelin çözümü zor hat
ta imkônsız olmaktadır. 

Cok sayıda hazne iceren sistemlerin en iyi 
işletme politikalarının bulunmasında karşılaşılan 

zorluk problemi üç alt probleme ayrıştırorak ve 
aşağıda sıralanan metodların ard arda uygulan
ması ile aşılabilir . Birinci alt problem sistem icin
deki haznelerin bütünleştirilerek sistemi tek bir 
lıazne ile temsil edip sistemi basit bir hale indir
gemek olmaktarır. ikinci alt problem ise tek bir 
hazneye indirgenerek basitleştirilmiş sistemi eniyi
lenıe yöntemleri kullanarak eniyi işletme politika
s ı nı, bel i rlenmiş bir işletme süresi için bulmak 
olmakta , ücüncü alt problem sistemi temsil eden 
bütünl eşt i rilmiş lıaznenin eniyi işletme politikası

n ı n sistem içindeki haznelere ayrıştırılmasını içer
mektedir. Karmaşık hazne sisteminin bütünleştiri

lerek eşdeğer hazneye indirgenmesi ve eşdeğer 

haznenin bulunan eniyi işletme politikasının sis
temi oluşturan haznelere ayrıştırılması şematik 

olarak Şekil 1 'de verilmiştir (HALL, 1981 J. 
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Şekil : 1 Karmaşık hazne sistemlerinin bütünleş · tirme eniyilerne ve ayrıştırma işlemleri 

2. UYGULANAN YÖNTEMLER 
2.1. Hazne Sistemleri 

Baraj hazneleri; taşkın kontrolu, sulama suyu 
temini enerji üretimi gibi belirl i ana amaçları n 

emniyetle sağlanmasına yönelik bir sistem olara k 
ele alındığında, tek bir ana amac için d i ğer haz
nelerden bağımsız olarak oluşturulan ve işletilen 

hozne, tek amaçlı basit hozne sistemi olarak nite
lendirilir. Birden fazla ono amac icin tasarlanan 
ve işletilen tek hazne, çok amaçlı olarak nitelen
dirilmekte ancak basit sistem n i tel i ğ i n i yitirme
mektedir. Şekil 2'de şematik olarak gösterilen bo-
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sit hazne sisteminde, hazneye t zaman süresi 
içinde, sistem d ı şından giren akımlar G,. sulama, 
enerji üretimi gibi belirli bir amaca yönelik olarak 
b ı rakılan su c,. savaklanon su s,. hazne yüzeyin
den buharlaşma ile oluşan kayıplar B, ve haznede 
bulunan su m i ktarı V, ile ifade ed i lmiştir. 

Hazneden oluşan sızma kayıpları, jeolojik prob
lemleri olan hazneler hariç, diğer büyüklüklerin 
yanında ihmal edilebilecek mertebede bulunduğun 

dan bu çalışmada dikkate alınmamıştır. 

Belirli bir amaca yönelik olarak tasarlanan ve 
iş l etilen birden fazla hozne iceren sistemler, tek 



Şekil : 2 Tek hazneli basit sistem. 

amaçlı ve çoklu hazne sistemi olarak isimlendirilir. 
Çoklu hazne sistemleri, Şekil 3'de şematik olarak 
gösterildiği gibi paralel hazne sistemi, Şekil 4'de 
belirtildiği gibi seri hazne sistemi ve Şekil 1'de 
belirtildiği gibi seri ve paralel konumlu hazneleri 
iceren karmaşık hazne sistemi olabilir. 

2.2. Hazne Sistemlerinin Hacımsal 

Bütünleştirilmesi 

Hazne sistemlerinin bütünleştirilerek tek bir 
hazneye indirgenmesi 1951 yılında Morlot'nın Fran
sa hidroelektrik sistemi üzerine yaptığı calışma 

ile ortaya konmuştur (MORLAT, 1951) . Morlot bu 
calışmasında haznelerin bütünleştirilmesi ile elde 
edilen eşdeğer hazneyi bulurken hidroelektrik 
enerji üretiminin en önemli parametrelerinden biri 
olon düşüyü sabit vorsoymıştır. Hall bu düşün 

cey i, hoznelerde oluşan düşü değişimlerini de göz
önüne olarak, geliştirmiştir . 

Hall, eşdeğer hozne, kopasitesini sistem için
deki hozne büyüklüklerinin toplamı olarak ifade 
etmekte, eşdeğer haznenin enerji üretimini ise eş
değer su çıktıları ve bütünleştirilmiş birim enerji 
üretim faktörü ile belirlemektedir (HALL ve SALAS, 
1981) . 

Hacımsol bütünleştirme işleminde eşdeğer haz
ne büyüklükleri hozne büyüklüklerinin toplamı ola
rak ifade edilebilmekte, bütünleştirlimiş h:ızne 

hacmı v,. 

DSI TEKN iK BÜLTENI 1983 SAYI SS 

bü tünleşti r ilmiş girdi akımlar G,. 

N 
G, =I: G,; 

i= 1 

bütün l eşt ir ilmiş çıktı akımlar c,. 
N 

c,= ı: c,; 
i= 1 

bütünleştirilm iş savaklanon su S,, 

oN 
s, = ı: s,; 

i=1 

bütünleşt i rilmiş buharlaşma B,, 

N 
B,= I: B ı; 

i=1 

şeklinde hesoplonobilmektedi r. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Girdi akımlar (G,;l, i haznesi ne sistem dışın
don t süresinde gelen akımları, çıktı akımlar (C,;l 
ise hazne sistemini terk eden ve enerji üretiminde 
kullanılan akımları, (S,;l i haznesinden ı süresin
de sistem dışına savaklanan suyu belirlemektedir. 
Seri hazne sisteminde son hazneden savaklanan 
su bütünleştirilmiş hazneden savaklanan miktara 
eşit olmakta, paralel hazne sistemlerinde Ise sis
tem Icindeki tüm haznelerden savaklanan su sis
temi terk ettiği icin, savaklanan suyun toplamı eş
değer haznenin savaklanon su miktarını vermek
tedir. B,; ise haznelerden oluşan buharlaşma ka
yıplarını belirlemektedir. 

Hoznenin depolama, iletim yapıları ve enerji 
üretim kısıtları ise: bütünleştirilmiş enbüyük hazne 
işletme hacmı VEB, 

N 
VEB = I: VEB; 

1=1 
(6) 

bütünleştirilmiş enkücük hazne işletme hacmı VEK, 

N 
VEK = I: VEK; (7) 

i= 1 

bütünleştirilmiş enbüyük iletim kapasitesi CEB, 

N 
CEB = I: CEB; (8) 

i = 1 

bütünleştirilmiş en az gerekli çıktı CEK, 

N 
CEK = I: CEK; (9) 

1= 1 

şeklind e tanımlanabilmekted ir. En az gerekl i çıktı 

(CEK;) i haznesinin mansab kesiminde kirlilik kont
rolu, balık yaşamı gibi zorunlu ihtiyaçlar icin ge
rekli en az su m i ktarını göstermektedir. 

31 
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Eşdeğer birim enerj i üret im faktörünün (EB,) 
eşdeğer haznenin üreteceği enerj inin, sis tem iç in 
deki tüm santralların üret imin in top lamı olacak 
şekilde belirlemek gerekmekted ir. N hazneli pa
ralel sistemlerde EB, : 

N 
l; (G ,; - B,; - V t+ 1.i + V,; l EB,; 

EB, = i - 1 (10) 
G, - B, - V t+ 1 + V, 

N hazneli seri sistemlerde ise. 

N 

l: l: (G,i -B,i - V t+ 1.i + V,i ) EB ,; 
i = 1 i = ı ::-----::--

G, - B, - V t + 1 + V, 
(11 ı 

şeklinde tanımlanabilmektedir . Bu ifadelerde EBu 
i'inci haznenin t sü resindeki birim enerj i üretim 
faktörü olmaktadı r . 

Teorik olara k i haznesini n t süresince biri m 
enerji üret im fa ktörü 

EB,; = 0.002725 HN;1 X n; (12) 

şeklinde hesaplanabilmekte burada HN ;, i hazne
sinin t süresince net düşüsünü, n; ise toplam üre
tim verimini belirtmektedir (MOSONVI , 1965). i ş 

letme değ erler i bulunan ba ra j haznel i santral lar 
iç in ise birim enerji üretim fa ktörünü 

E . 
EB . = - '' . . . . (13) 

tı cu 
şeklinde hesaplamak mümkün olmakta burada E,; 
t süresince i santralının üretim in i belirtmektedir. 

2.3. Bütünleştirilmiş Haznenin Eniyi işletme 
Politikası 

Karmaşık hazne sistem inin eşdeğer hazneye 
indirgenerek basitleştirild i kten sonra, ET, süresin
ce sistem üzerindeki enerj i talebi , EU, sistem in 
üretebileceği enerj i olma k üzere amaç fonks iyonu 

T 
enküçük ı; (ET, - EU,)2 (14) 

1= 1 

ve hacımsal kısıtları 

Şekil : 3 Paralel hazne sistemi. 
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VEK ~ V, ~ VEB 

b ı rak ılan ak ım kısıtları 

CEK ~ C, ~ CEB 

santral ku rulu gücü kısıtı 

EU 1 ~ N.t 

ve kütle denge den klemi 

(15) 

(16) 

(17) 

V t+ 1 = V, + G, - C, - B1 - S , . . . . (18) 

koşulları altında dinamik programlama ile eniyi iş

letme politikası istenilen bir T süresi boyunca bu 
lunabil ir. Bu ifadelerde N santral kurulu gücünü 
bel irtmekte olup diğer teri mler daha öncek i bö-
lümde tanımlanmıştır. 

r-------

., 
-ı 

1 
l 
l 
l 
1 
1 

,. 

L __ _ - __ j 

Şekil : 4 Seri hazne sistemi. 

2.4. Bütünleştirilmiş Haznenin Eniyi işletme 
politikasınm Ayrıştırılması 

Seri ve paralel konumlu çok sayıda hazne 
içerebilen karmaşık hazne sisteminin hidroelektrik 
enerji üretimi ka rmaşık hazne sistemini temsil 
eden bütünleştirilmiş haznenin hidroelektrik enerji 
üret iminden daha az almaktadır. Bütünleştirme 

işlemi ile elde edilen eşdeğer hazne karmaşık 

hazne sisteminin kı s ıtlarının tümünü içermediği 

içi n " gevşetilmiş" bir sistem niteliğ i ni taşımakta; 

bütünleştirilmiş haznenin enerji üretimi karmaşık 

hazne sistemi üretiminin yakınsıyacağı, en büyük 
değer olarak ortaya çıkmaktadır. 

Karmaşık hazne sistemindeki haznelerin eniyi 
işl etme politikalarının bulunması, sistemin toplam 
hidroelektrik enerji üretiminin bütünleştirilmiş ve 
eniyi işletme politikası bulunmuş haznenin hidro
elektrik enerji üretimine en yakın değerler verecek 
şek i lde saptanması ile mümkün olmaktadır. 

Dolayısıyla ayrıştırma işlemi, bütünleştirilmiş 

haznede bulunan suyun ka rmaşık sistemdeki haz
nelere, toplam hidroelektrik enerji üretimi bütün
leşiiriimiş haznenin üretimine en yakın olacak şe
kilde, tüm haznelerin kısıtları gözönüne alınarak 

paylaştırı.J.ı:nasını iceren bir eniyilerne problemi ol
maktadır. 

Ayrı ştırma i ş l emi n in amaç fonksiyonu, BEU,. 
süresinde bütünleştirilmiş haznenin hidroelektrik 

enerji üretimini, EU,; ise karmaşık hazne sistemi 
icindeki i'inci haznen in t süresindeki hidroelektrik 
enerji üret imin i göstermek üzere, 



N 
Enkücük (BEU, - L EU,; ) 2 

i=1 
şeklinde ifade edilebilir. Burada N. sistem 
deki toplam hazne say ı sını beli r!emektedir. 
amac fonksiyonunun her haznen in hac ı msal 

ları 

VEK; ~ V,; ~ VEB; 

akım kıs ıtl arı 

CEK; ~ C,; ~ CEB; 

(19) 

için
Bu 

kısıt-

(28) 

(21) 

para lel konumlu hazneler icin kütle denge denklemi 

V t+ l,i + C,1 +S,;= V,; + G,;- B,; (22) 

ve seri konumlu hazneler icin kütle denge denklemi 

v ı+ ı.; + c ,; +ct, i+ ı + s,;- st .i - ı 
(23) 

koşulları alt ında en iyilenmesi ile ayrıştı rm a işlemi 

gerçekleştirilir. 

2.5. Yöntemin Genel Yapısı 

Bütünleştirme- en iyileme- a yrış t ı rma yöntem ini 
hazne sistemlerine uygulamak icin gerekli VEB;, 
VEK;, CEB;, G,1 ve N1 büyüklükleri mevcut sistem
ler icin bilinen değerleri oluşturmaktadır. Henüz 
plônlama aşamasında bulunan ve sisteme en uy
gun boyutları, diğer teknik ve ekonomik unsurlar 
da gözönünde tutularak, araştırılan hazneler için 
ise bu değerlerin varsayılması gerekmektedir. 

Bütünleşt i rme eniyilerne- ayrıştırma yöntemi 
ile, sistem icindeki haznelerin enerji üretimi amaçlı 
eniyilenmiş çıktıları ve aynı süredeki hazne ha
cımları aranmaktadır. Ancak bütünleştirme işlem i 

için gerekli ve hazne hacmının bir fonksiyonu olan 
göl yüzeyinden buharlaşma ve birim enerji üretim 
faktörleri bilinmemektedir. Dolayısı ile Bütünleştir

me- Ayrıştırma işlemi ile haznelerin eniy ilenmesi 
yineleme gerektirmektedir. 

Sistem _ icindeki haznelerin hacımları eniyilen
me süresi T boyunca biliniyor kabul edil irse, göl 
yüzeyinden buharlaşma ile oluşa n kay ı plar Bti' 

(24) 

şeklinde hesaplanabilir. Burada BB,; . haznesin in 
t süresinde göl yüzeyinden net buharlaşm a değer

leridir. Aı; ise i haznesinin t ve t + 1 süreleri ara
sında ortalama göl yüzey alanını ifade etmekte
dir ve; 

(V,, +V t+1.1 ) 
- --- ----

2 
(25) 

şek l i nde tanımlanab i li r. Benzer şekilde EB,; hazne 
hac ı mının bir fonksiyonu olarak, 

cv,; + v ı+ 1 . i 
EB,1 = </> ; (26) 

2 
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şeklinde tanımlanabilir . Buradaki f1 fonksiyonu i 
haznesinin alan - hacım bağıntısını belirlemekte, qı 

fonksiyonu ise haznesinin gözlenmiş enerji üretimi 
ve aynı sürede ölçülmüş hazne hacım kayıtları 

vasıtası ile veya (12) ifadesi ile teor ik olarak bu
lunabilir. 

Sistem icindeki hazne lıacıml arın ın, enıyı ış

letme politikas ı n ı n bulunacağı T süresinde bilini
yor varsayımı ile, bütünleştirme işlemi için gerekli 
fakat biJinıniyen B ı; ve EB,1 değerleri hesaplana
bilmekle ve bütün l eşt iri lmiş hazne bulunabilmek
tedir. 

Bütünleşt i rilmiş haznenin, T süresince enıyı ış

letme politikası eniyilerne yöntemleri kullan ı larak 

bulunabilmekle ve sistem içindeki haznelere ay
rıştırılmaktadır. 

Ayrışt ırm a işlemi sonucu sistem icindeki her 
haznenin T süresi boyunca c ,, . S ı; ve v,,.; de(jer
leri bulunmakta, burada j ind isi y ineleme sayısını 

bellrlemekted ir. Eğer. 

v,, .; =1= v rı. ı - 1 (2'7) 

ise Vı;.; hazne hacımları bütünleştirme işleminin 

girdisi olmakta , bütünleştirme- eniyilerne- ayrıştır

ma işlemi 

v,,;. vıı .ı- 1 · (28) 

olana kadar tekrarlanmaktadır. 

Şekil 5'de bütünleştirme - eniyilerne- ayrıştırma 
işlemlerinin akış diagramı verilmiştir. 

Hazne hacımları 
(4) de hesap la 
nan hac ımlar 

o l a rak a lı nır. 

Çok hazneli s i s t em içi 
deki haznele rin eniyi -

J5~~e5MXff~ ıJşf~~~ki 
v a r sayımı 

Şekil : 5 Bütünleştirme- eniyiienıe- ayrıştırma 

işlemleri akış şeması 

4 

33 



DSI TEKNIK BÜLTENi 1983 SAYI ss 

3. UYGULAMA 

Yöntemin işlerliğini araştırmak için Sarıyar, 

Hirfanlı, Özköy ve Demirköprü haznelerinin kom
binasyonlarından hazne sistemleri oluşturulmuştur. 

Oluşturulan hazne sistemlerinden biri Şekil 6'da 
verilmiştir . 

~J=~- -- ~,~F:---\7-l~:- - - ~ 
ı ı 

1 1 

ı 1 

1 ı 
. ı 

; 1 1 

: SA. ı 'Ti / : 
L - - - - - - - _ı_ - - - - _j 

Şekil : 6 Sarıyar, Hirfanlı ve Özköy haznelerinden 
paralel hazne sistemi. 

Bu haznelere 1939- 1962 yılları arası giren 
aylık ortalama akımlardan enerji üretimi açısından 
iki sene uzunluğunda ortak kritik dönemi yarata
cak 24 ardışık ortalama aylık akım seçilmiş ve 
sistem üzerinde bu süre içinde 2000 GWh talep ol
duğu varsayılmıştır. Sistemin bu talebi eniyi karşı

lıyacak işletme politikası bütünleştirme- eniyilerne
ayrıştırma sistem yaklaşımı ile belirlenmiş, elde 

34 

edilen eniyi işletme politikaları Şekil 7'de veril
miştir . 

Üç hazneden oluşturulan karmaşık hazne sis
temi bütün olarak bütünleştirme- eniyilerne- ayrış· 

tırma sistem yaklaşımı ile eniyilendiğinde 1568 
GWh birincil enerji üretebileceği görülmüş; kı

yaslama yapmak amacı ile sistem içndek hazne
ler diğer haznelerden bağımsız olarak dinamik 
programlama ile enlyilendiğinde toplam 1442 
GWh üretebildikleri görülmüştür. Sarıyar. Hirfan
lı, Özköy ve Demirköprü haznelerinin kombinas
yonlarından oluşturulan diğer hazne sistemleri de 
benzeri sonuclar vermiştir . Bu olgu sistemi bir 
bütün olarak iceren modellerin daha uygun sonuc
lar verebileceğini göstermektedir. 

Bu sistem yaklaşımı modeli. çok hazneli sis
temlerin parametre sayısını azaltarak makul bil
gisayar hesaplama süreleri içinde sonuc elde 
edilmesine olanak sağlamakta ayrıca. sisteme ye
ni ekleneck bir haznenin sistem üzerinde ne gibi 
etkileri olacağının araştırılmasında; mevcut su 
kuvveti potansiyeli ve diğer kısıtlar da dikkate 
alınarak sisteme eklenecek yeni haznenin boyut
larının parametrik olarak değiştirilmesi ile en uy
gun hazne boyutlarının saptanmasında, tasarla
nan haznelerden hangilerinin sisteme önce ilôve 
edilmesinin uygun alacağının a-raştırılmasında: 

kullanılabilir nitelikte görülmüştür. 
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Şekil : 7 Bütünleşti ri l miş hazne ve Sa rıyar, Hirfanlı ve Özköy haznelerinin en iyi işletme politikaları 
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KiRLiLiK FAKTÖRÜNÜN EKOLOJiK DENGE ÜZERiNDEKi TESiRi 

1.1. GiRiŞ 

Ekoloji , müsbet ilimierin tek, tek incelediği 

çevremiz elemanlarını bir bütün olarak gorur ve 
birbirleri arasındaki ilgiyi bilimsel olarak açıklar . 

Çevram izde oluşan hadiselerden hiçbiri bir 
diğerinden bağımsız düşünülemez . Hepsinin ken
di aralarında bir dizi münasebet vardır. Bu müna
sebetlerin ortaya konması kirlenme sorununa kap
samlı halde bakmayı sağlar. Böylece kirliliğin et
kisini azaltmada kullanılacak metotların en etk in 
ve ekonomik olanı ve nasıl geliştirilmesi gerek
tiği bilinir. 

Ülkemizde de sanayileşme çabaları yoğunluk 
kazandığından, çevreyi dolayısiyle ekolojik denge
yi tehdit eden kirlilik sorununu ele almak, tedbir
lerini düşünmek ve getirmek zaruri olmaktadır. 

1.2. SIVI BiR ORTAMDA EKOLOJiK ALT 
YAPI VE ELEMANLARI 

Göl , deniz, körfez ve nehirlerde çok karma
şık bir hayat hüküm sürer. Buralarda yaşayan 

canlılar arasında ekolojik tabirle «trafik seviye» 
diye isimlendirilen bir bağ mevcuttur. Genel ola
rak bu canlılar bakteriler, phytoplankton (suda 
yaşayan bitki orijinli mikroorganizmalar). zooplank
ton (suda yaşayan hayvan orijinli mikroorganiz
malar). nekton (balık) ve taban camurundan iba
rettir. 

Yazan Halil ÜRÜN(*) 

Suda erımış halde bulunan mineraller ve be
sin maddeleri ile organik bileşikler hayatın te
şekkülünde ilk yapı taşlarıdır . 

Aquat ic (sıvı) bir ekasistemi karakterize eden 
birimleri iki ana grupta toplamak mümkündür. 

Bunlar : 

1.2.1. ABiOTiK UNSURLAR 

Bunlar, hayat için lüzumlu olon C02, N03, N02• 

NH4 , Fe ve cözünmüş haldeki oksijenden ibarettir. 

1.2.2. BiOTiK UNSURLAR 

o) Üreticiler 

Autotroph ic organizmalar olup, sıvı ortamda 
iki şekilde bulunurlar. Bunlar, phytoplankton (alg
ler) ve phytobenthos (kökleri tabanda olan bitki
lerdir.) 

Algler, bilindiği gibi sabit kökleri olmayan ve 
yüzen yeşil bitkilerdir. Phytobenthos denilen bitki
ler ise kökleri tabanda ve güneş ışığının nüfuz ede
bildiği bölgede yaşayan aquatic bitkilerdir (Şekil 1). 

Sıvı ortam dışında yaşayan üreticilere örnek 
olarak ormanlar gösterilebilir. 

b) Tüketiciler 

Heterotrophic organizmalar olup, autotrophic 
yani üreticilerle beslenirler. Zooplankton, nekton 
ve benthos (taban çamuru) bu organizmalara ör
nek olarak gösterilebilir. 

Kökleri zeminde olan 
bitkiler(phytobenthos) 

::L -· 
/ 

/ 1 1 ı 

1 
ALGLER 

ışık 

bölge 

ta bölgesi 

Şekil : 1 Üreticilerin yaşama bölgeleri. 

ı · ı Yrd . Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Inşaat Mii hendı s liğl 
Bölümü. 37 
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c) Ayrıştırıcılar 

Mantarlar ve bakteriler bu organizmaları oluş
tururlar. Sıvı ve katı halde bulunabilirler(2) . 

1.3. KiRLETiCiLERiN TABiATI 

Ortama giren kirleticileri bartaraf edebilmek 
icin öncelikle bunların özelliklerini bilmek zarure· 
ti vardır. Sıvı bir ekasistemde özellikleri fa rkl ı üç 
çeşit kirleticiden sözedilebilir. 

1.3.1 . AYRIŞABiLEN MADDELER 

Bunlara korunamayan (non-conservative) 
maddeler de denmektedir. Mikroorganizmaların 

faaliyeti sonucu parçalanıp stabil hale gelenle
rine << biyolojik olarak ayrışabilenı>, radyoaktif ay
rışma yolu ile uzun sürede parçalananlara ise 
«fiziksel olarak ayrışabilen» kirleticiler denir. 

1.3.2. AYRIŞAMIVAN MADDELER 

Bunlara korunabilen (conservative) maddeler 
de denmektedir. Mikroorganizmaların biyolojik ola · 
rak ayrıştıramadığı ayrıca fiziksel olarak da alt 
ürünlere indirgenemeyen bu gibi maddelerden iz· 
Jeyici olarak yararlanılmaktadır. Klor bu tip mad
delere örnek olarak verilebilir. 

1.3.3. BiYOLOJiK OLARAK BiRiKEBiLEN 
MADDELER 

Biyolojik olarak birikebilen maddeler, Pb, As, 
Hg, Cd, Mn, DDT Pesticides ve Radyoaktif izotop· 
!ardır . Bunların ilk beş'i indirgenemiyen, diğerleri 

kısmen i ndirgenebilen kirleticilerdir(1) . 

1.4. GENEL BiR EKOSiSTEMDE GIDA ZiNCiRi 

Ekasisteme giren kirletici unsurlar beslenme 
zincirinde tüketilirler. Bu bir nevi ta sfiye işlemidir . 

Temel besin maddeleri olan N03 , S04 , P04 v.s. ile 
güneş enerjisinin oluşturdu ğ u ilk üretici ler belirli 
bir «enerji aktarımı» ile tüketicilere geçer. Tü· 
katicilerin ölmesi sonucu meydana gelen orga
nik maddeler ayrıştırıcılar kanalıyla alt ürünlere 
dönüştürülürler. Sistem in son ürünlerini , ön üre
ticilere besin maddesi olan inorganikler oluşturur 
(Şekil· 2). 

Sisteme ay rıca dışardan giren veya çıkan or-
gan i.k ve inorgan ik maddelerle gazlar da var· 
dır(1) . 

2.1. KÖRFEZLERDE EKOLOJiK iŞLEYiŞ 

Gıda zincir inde bel irti ldiği üzere tüketic iler 
üreticileri , ayrıştırıcılar ise tüketicileri alt ürünle
re dönüştürürler. 

Bir körtezde de benzer şekilde bu zincir, 
phytoplankton, zooplankton, benthos (taban ça

muru) ve nektondan (balık tü ründen organ izmo
lar) oluşur . Besin alışverişi esnası nda solunum 
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toksik tesir ve organizmanın kendi kendine değiş· 

mesi gibi nedenlerden dolayı biyolojik kütlede ka
yıplar husule gel ir. 

Sisteme giren-çıkan, bu suretle de biyoloj ik 
kütleyi kontrol edere·k. körfezlerdek i ekolojik iş

Jey işe yön veren birçok faktör vardır. Bunlar ara
sında, güneş enerjisi, tamperatür besin ihtiyacı, 

besin konsantrasyonu. adveksiyon ve dispersiyon 
tuzluluk, bulanıklık ve toksik madde konsantrasyo
nu sayılabilir. 

Körfezlerde, yukarıdaki faktörlerin ışığı altın· 

da ekolojik hayat incelendiğinde en önemli mü
nasebetler in ön üretici sayılabilen algler ile ay rış· 

t ı rı c : lı k görevi yapan bakteriler arasında meyda· 
na geldi ği gözlenebilir. 

2.2. ALG-BAKTERi MÜNASEBETLERi 

Alglere körfez veya göllerin yüzeye yakın olan 
kısımlarından, güneş ışınlarının nüfuz edeb i ldiği 

bölgeye kadar rastlanabilir. Şekil · 3'de verilen şe

moda alg-bakteri arasındaki karbon çevrimi göste
rilmektedir. 

Bu rada da görüldüğü gibi yüzeyden tabana 
doğru yayılan organ ik atıklar yani kirleticiler ta
banda bulunan, aerobik, anaerobik veya fakülta
tif bakteriler tarafından ayrıştırılırlar . Bu esnada 
C0

2 
açığa çıkar . Algler bu mineralize olmuş 

atıkları güneş enerjisi yardımı ile özümlerler ve 
0

2 
açığa çıkar. Bu böylece devam eder. Buna 

«karbon çevrimi» denir(3) . Şayet ortamda yeter 
oranda cözünmüş oksijen yo,ksa bakteriler ayrış · 

tırma işlemini havasız ortamda anaerobik yolla 
ya parlar. Oks ijen yerine N03 'ü o da yoksa S04'ü 
kullanırlar. Şayet bu besin kaynaklarından hiçbiri 
yoksa kendi bünyelerindeki organik unsurları iç 
solunum fazı oluşturarak tüketlrler. Algler, güneş 

ı şığı nın bulunmadı ğ ı gece saatlerinde çözünmüş 

oksijen tüketi rler. Bu yüzden. körfez veya göl gibi 
ekoloj ik ortamlarda oksijen dengesi ekolojik den· 
ge ile beraber düşünülür. Kirletici maddeleri bu 
gi bi ortam iara savarken oksijen dengesinin önem
li bir faktör olduğu gözönünde bulundurulur. 

Mekanik yolla havalandırarak veya sıvı orta· 
mın atmosferle arakesitini artırarak çözünmüş ok· 
sijen muhtevası artırılmış olur. 

3. KiRLENMENiN iNSAN ÜZERiNDEKi ETKiSi 

Göl, deniz, körfez ve nehirlerle diğer çevreler· 
den alınan gıda maddelerinin insan bünyesi üze· 
rinde çeşitli etkisi olduğu gibi , bu çevrelerin kir· 
Jenmesi halinde ekonomi1k, zirai, endüstriyel ve 
diğer birçok faaliyetleri olumsuz yönde etkilema
si tabiidir. Sözgelimi , Karadeniz bölgesi gibi gıda 

ihtiyac ı nın en fazla denizden karşılandığı bir yer· 
de balıkların kalitesi büyük önem taşır . 
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inorganik atıkla~ ZK 0 GUneş ışı~ı ( ) 
~2 2 • CH 2o H2o o2 A lghır 

fo tas anteti k 

Mineralize 
olmuş 

atıklar 

Bakteriyel 

Organik 
besin 

Oksidasyon 
ı 

~ Bakteriler 

Organik atıklar 
Şeki l : 3. Alg- Bakteri aras ı ndaki «Karbon Çevrimi>ı 

Biyo lojik olarak birikebilen Pb, As, Hg, Cd, 
Mn, DOT ve deterjanların kıyı şeridinde her gün 
artmakta olan işletmelerden çıkan sanayi atıkla

rı da üzerinde önemle durulacak bir konudur. 
Örneğin, önemini ifadeye çalıştığımız maddeler
den Pb besin maddeleri yolu ile, solunum ve su 
ile insan vücuduna geçebilmektedir(4). 

insan üzerinde kirlenmenin etkisi Şekil- 4'de 
şematik olarak izah edilmektedir. 

Herhangi bir kirletici için sağlık kriterleri ve 

bu kriterlerden hareket ederek su kalitesi stan

dardının nasıl tesbit ed il eceği ise Şek il - 5'de gös

terilmektedir. Gerçekten insan vücudunun birçok 

yollarla aldığı toksi k maddelerin belirli bir oranın 

üzerine cıkması halinde tehlikeli olduğu dikkale 

alınacak olursa, böyle bir standart tesbiti zorunlu 

olmaktadır. 

Ülkemizin denizle çevrili bölgelerinde en önem

li besin kaynağı balık olduğuna göre, balıkla biri

ken ve oradan da insana geçen zeh irli maddeler 

Icin bazı sınır değerlerin tesbit edilmesi gerek

mektedir. 
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4. SONUC 

a) Ülkemizin denizle çevrili bölgelerinde sıvı 

ortamlarda ekolojik dengenin sağlanması, üzerin
de önemle durulaca'k bir husustur. 

b) Bölge halkının, besin ihtiyacını daha çok 
denizden karşıladığı gözönünde bulundurulacak 

olursa gerekli kalite kontrollerinin bu sahada çok 

daha düzenli bir şekilde yapılması zorunlu ol

maktadır. 

c) Denizin karayla birleşen koy, körfez v.b. 

kısımlarında kirlenmenin daha çok oluşacağı açık 

olduğundan özell ikle buralara sıvı atıklarını veren 

işletmeler uyarHmalı ve yeterli bir ön tasfiyeden 

geçirdikten sonra çıkış sularını alıcı ortamiara 

vermeleri mutlaka sağlanmalıdır. 

d) Kıyı şeridi boyunca tarımsal ilaçlamanın , 

yağmur suları vasıtasıyla denizi kirletme durumu 

etüd edi lmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır . 

e) Kirletici unsurların ekolojik dengeyi tehdit 

ettiği dünyamızda besin kaynaklarının daha sıkı 

kontrolu gereklidir. 
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Kirleticinin Kirleticinin salgın i] ası-

zehirlilik durumu talık vaoabilme durumu 

-
Emniyet faktörleri 

~esin maddesin - " 
~eki konsantra s-

\/n nu GUnde alınabilecek miktarır 
tesbiti 

i 
Beslenme rejimi 

Standart ve di~er alışkanlık , 
..LO.l. 

Şekil : 5 Sağl ı k kriterlerine göre su kalitesi standardı (1). 
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SlCAK HAVA KOŞULLARINDA BETON YAPIM, 

DÖKÜM VE BAKIMI iÇiN YÖNTEM ÖNER!Si 

Çeviren : A. Z. Sibel DEMiR(") 

ÖZET 

Sıcak havada beton yapım, taşıma ve döküm işlemlerinin etkinlikle gerçek
leştirilebilmesi; yüksek sıcaklık, düşük bağıl nem oranı ve rüzgar gibi doğal şart
larm beton üzerindeki etkilerinin iyi anlaşılmış olmasını gerektirir. Beton üze
rine olumsuz etki eden faktörlerin azaltılabilmesi veya yok edilebilmesi ancak 
bıı faktörler ve etkileri tamamen anlaşıldığı takdirde mümkün olabilir. 

Bu yöntem önerisi; sıcak hava koşullarını tanımlamakta, istenmeyen etkileri 
belirlemekte ve bu etkileri en aza indirgeyebilmek için önerilerde bulunmakta
dır. Bu öneriler arasmda karışını ele111anlarmm önceden soğutulması, yerleştir

me anında beton sıcaklığmdaki limitler, taşıma uzaklığı, arazide belona uygu
lanması gerekli iş lemler, özel yerleş tirme ve kür teknik leı-i ve bunlara değin öl
çüler bulunmaktadır_ 

B ÖLÜM-l 

GiRiŞ 

1.1. Genel 

Sıcak hava koşulları; betonunun sertleştikten 

sonraıki özelik ve işlevsel nitel iklerini olumsuz 
yönde etkileyecek ve belonun yapım, yerleştirme 

ile kür sürecinde etkili olacak problemler yarat
maktadır. Bu yöntem önerisinin amacı, sözü ge
çen problemleri tanıtmak ve sıcak hava koşulları

nın beton üzerindeki olumsuz etkilerini azoltocok 
önerilerde bulunmaktır. Bu öneriler dikkate alındı

ğı takdirde elde edilecek gerek taze ve gerekse 
sertleşmiş betonun yararlı kullanılabilme özelikleri 
geliştirilmiş olacaktır. 

Kütle belonunda ortaya çıkacak olan özel sı

cakl ı k problemleri diğer standartlarda yeterli dere
cede açıklanmıştır. Bu standart ise döşeme. köp
rü, bina ve benzerleri gibi daha genel yapı tipleri 
icin sıcak hava koşullarının dağuracağ ı tehlikele
ri önlemek üzere önerilmiş, beton icin hazırlık, ya-

(') Mimar. DSI Araştırma ve Gel iştirme Dalresi Başkanlığı 

Bu makale ACI - 305 - 72 Recommended Practlce for 
Hot Weather Concreting'den tercüme edilmiştir . 

pım, döküm ve bakım süreelerini içermektedir. 
Kullanılan ölçüler ve bunların uygulanma dereces i 
betonun yerieşiirildiği onda etkin olacak yerel şort
lorio bağıntılı olarak değişir ve olumsuz etkilerin 
süreçteki pratikliği engellemeden en aza indirge
bilmesi için yeterli olan değerlerin saptanmasıyla 

belirlenir. Bu do ancak gerçekçi, bilineli ve aydın 

lotıcı bir mühend islik hizmeti ile sağlanabilir. 

S ı cak hava koşullarının beton üzerinde yapo
cağı zararlı etkiler hiç bir zaman yok edilemez. 
Son onda yapılacak müdahalelerden başarılı so
nuc alınabilmesi çok zor olduğundan. özellikle 
özel malzemelerin değerlendirilmesi. ön planlama. 
satınalma ve işin her aşamasının koordine olarak 
yürütülmesi konularına ağırlık verilerek önlemlerin 
önceden alınması ve kullanılacak ölcülerin önce
den belirlenmesi gereklidir. 

1.2. Sıcak Havanın Tanımı 

Bu standordın amaçları doğrultusunda sıcak 

hava; yüksek hava sıcaklığı, düşük bağıl nem ora 
nı ve taze veya sertleşmiş belonun kalitesini bo
zacak veya normal olmayan özelikler ortaya cıka

racak derecede güçlü rüzgôr şartının biri veya bir
kaçının var olmasıyla meydana gelen iklim koşu
luna verilen ad şeklinde tanımlanmaktadır. Soğuk 
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hava koşullarında beton yap ı m , döküm ve ba k ı m 

süreci, sıcaklık soc a düştüğ ü andan iti baren et
kilen ir. Sıcak hava koşulları nda ise bu durum 
farklı olma k tad ır . Beton yap ım, döküm ve bakı m 

sürecini etkileyen faktör sadece hava sı cak lı ğ ı 

olmamakta, bunun yanısı ra d üşük bağıl nem ora· 
nı ve bu etk ileri güçlend iren rüzgôr h ı z ı da etk i 
eden ana fak törler olarak karş ı m ı za ç ı km aktadı r. 

Sıcak hava etkisi, özellik le s ıcak l ı ğ ın yükseld iği 

ve/ veya ba ğı l nem o ranı n ın düşt ü ğü anlarda en 
kr itik olmaktadır. 

Trepik sıcak ve kuru ik limlerde bu tür iklim 
koşulu her an karşımıza çıkma ktay ken , di ğer ik
Ilm tiplerinde sadece yaz ın olu şmaktad ır. Hava 
sıcaklığı her ikisinde de eş i t olsa bile; kuru ve 
rüzgarlı bir günde yapılacak önlem ölç üın ier i ile 
durgun ve nemli bir günde yap ı lacak önlem ölçüm
leri farklı sonuçlar verecekt ir. 

1.3. Sıcak Hava Etkisi 

özel önlemlerin alınmadığı durumlarda sı cak 

havanın beton üzerine etkisi nedeniyle aşağ ıdaki 

sonuçlar doğacaktır : 

a) Homojenliğin sağlanabilmesi için artacak 
su gereksinimi, 

b) Hava miktarının kontrolünde güçlük, 
c) Karışım suyunun hızla buharla ş ması , 

d) Hızlı çökme değer i kaybı, 

e) Hızlı priz alma, 
f) Normal taşıma , düzeltme ve kü r işlemle· 

rinde zorluk, 
g) Beton sertleştikten sonra soğuk hava 

şartlarıyle karşılaştı ğ ı takdirde meydana 
gelecek büyük hacim deği şi k l i kleri, 

h) Plastik rötre artışı, 

i) Yüzey ve gövde çatiakiarına karş ı eğ ilim 

artışı. 

j) Artan su ihtiyacından ve çatlaklardan 
ötürü azalan dayanı k lılık , 

k) Dayanım azalması, 

1) Beton dış görünümünde farklılıklar ve tu
tarsızlıklar, 

m) Donatı çel ikleri ve beton ara s ı ndaki sarıi 

mada azalma, 
n) Artan geçirimlilik ve çat laklara bağ lı ola

rak ortaya ç ı kan çelik pasianma eğ il i min 

de artış, 

o) Soğuk derz oluşma olasılı ğ ı , 

p) Geçirimlil ik artışı. 

1.4. Yeni Faktörler 

Son zamanlarda ortaya çıkan yeni faktörler, 
sıcak havada beton yapım, döküm ve ba k ım sü 
recini daha da karmaşıklaştırmı ştır . Bu faktörler 
iklim koşulları ile birlikte ele al ı nm a ktc ve a şa ğ ı da 

belirtilen noktaları da kapsama k ta dı r : 

44 

a) Yüksek hidrotasyon ısılı ve ince öğütül-

müş çimentoların daha geniş kapsaml ı 

olarak kullanılması, 

b) Daha yüksek çimento oranlı ve daha yük
sek basınç dayanımı verecek betonların 

daha geniş kapsamlı olarak 'kullanılması, 

c) Daha fazla çelik donatı kullanılarak daha 
ince beton elemanların tasarlanması, 

d) Taşıyıcı araciarın hacimlerinin büyümesi, 

e) Düşük çökme değerli betonların büyük 
miktarda düşey ve yatay olarak taşınılma
sı gereği, 

f) Beton pompalama gereelerinin daha geniş 

olarak kullanımı, 

g) Bantlı taşıma sistemlerinin kullanımının 

artması, 

h) Ekonomik nedenlerle aşırı sıcak havalar
da bile beton dökümünün gerçekleştiril

mesi gereği. 

BÖLÜM-ll 

BETONUN ÖZELiKLERi 

2.1. Genel 

2.1.1. Mükemmel bir yapı malzemesi olan 
belonun özell ikleri Bölüm- l'de de anlatıldığı gibi 
sıcak hava koşullarının etkisi ile olumsuz yönde 
etkilenebilir; ancak bu yöntem önerisinde belirle
nen kullanılabilir yapım ve denetim süreci uygu
land ı ğı takdirde sözü geçen etkileri en aza ind ir
gemek olası olabilmektedir. Setonun özelikleri ve 
davranışı ile ilgili temel teori, ideal şartlar altın

da üretilen betonu esas almaktadır. Mevsim de
ğişiklikleri, istenen nitelikte beton üretilebilmesi 
icin gerekli olan ideal koşullardan farklı durum
lar ortaya cıkardığından , beton üretim sürecinde 
olumsuz etkileri en aza ind irgeyecek belirli adım
ların atılması gerekli olmaktadır. 

Dayanım; gecirimsizlik; boyutsal tutarlılık; ha
va etkileri; aşınma ve kimyasal etkilere karşı da
yanıklılık gibi niteliklerin hepsi; malzeme, karışım 

oranlaması , beton ilk sıcaklığı ile beton döküldCı 

ğü ve kür edildiği anda etkili olacak yerel sıcak

lık ve nem oranları üzerinde yapılacak dikkatli ve 
düzenli denetime bağlı olarak elde edilebilir. Sı

cak hava koşullarının beton üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaıtocak veya yok edecek ölçüm, de
ğerlend i rme ve kararların önceden planlanması 

gereklidir. 

2.1.2. Yüksek sıcaklıklar altında karılan, dö
külen ve kür edilen betonlar, normal şartlar al
tınd a aynı Işlemlere tabi tutulan belonlara göre 
daha yüksek erken dayanımlar vermekte ancak bu 
durum 28 gün veya daha sonra tersine dönmek
ted ir. (Şekli- 2.1.2.) 
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2.1.3. Araştırmacılar, laboratuvar deney nu
muneleri üzerinde kür yetersizliğinin ve yüksek 
hava sıcaklığının zorarlı etkilerini soptomışlordır. 

Deneyler, 2s•c ve % 60 bağıl nem oranındaki ko
şullarda kolıplonon ve açık havada küre tabi tu
tulan numunelerin, 2s•c do dökülen ve 28 gün 
süreyle su kürüne tabi tutulan standort numune
lerin % 73 ü oranında; 38°C ve % 25 bağıl nem 
oranındaki koşullarda kolıplonon ve açık havada 

küre tabi tutulan numunelerin ise. 2s•c do dökü

len ve 28 gün süreyle su kürüne tabi tutulan stan

dort numunelerin % 62 si oranında dayanım ver

diğini ortoya çıkarmıştır. Bunun yanısıra döküm 

ile standord kür odasına yerleştirme orasındaki 

zaman uzodıkço dayanırnın düştüğü de saptan

mıştır. Bu deneyler, yetersiz kürün özellikle yer

leştirme anındaki yüksek sıcaklık ile birleştiği du

rumlarda hidratosyonu bozduğunu ve dayanımı 

düşürdüğünü de göstermiştir. 

2.1.4. Plastik rötre, genellikle sıcak hava ko

şullarına bağlı olarak gelişir ve buharlaşma hızı

nın beton su solma hızındon daha fazla olduğu 

durumlarda ortoya çıkar. Yüksek beton sıcaklığı, 

yüksek hava sıcaklığı, etkin rüzgar veya bunların 

blrleşimleri hızla buharlaşmayı ve buna bağlı ola-
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rak do plast ik rötre çatlaklarının oluşma olasılı

ğını artırır. Şekil- 2.1.4. kullanılarak bulıorloşmo 

hızı belirlenebilir. Buharlaşma hızının 1 kg / m2/ 

saate erişmesinin beklendiği durumlarda önlem 
alınması gereklidir. Bu önlemler orasında tabanın 

ve kalıpların ıslotılmosı, belonun en düşük kullo
nılabilir sıcaklıkta yerleştirilmesi, rüzgar ve güneş 
kırıcılar inşa edilmesi, _betonun yerleştirilmesi ve 
küre boşlanması orasındaki zamanın kısaltılması 

ve özellikle batonun yerleştirilmesini izleyen ilk 
birkoç saat içerisinde uygun bir yöntemle (sis 
püskürtme yöntemiyle nem uygulanması gibi) bu
harlaşmanın en aza indirgenmesi yer alır . Rötre 
çotloklorıno, su ve tuz eriy iklerinin beton içine 
sızmasına ve böylece beton davranışında bozuk
luklor oluşmasına neden oldukları için daha sonra 
meydana gelecek değişik bozulma ve çotlomolorın 
odak noktaları gözüyle bokılobilir . 

2.2. Betonun Yerleştirildiği Andaki Sıcaklığı 

2.2.1. Çimentonun hidrotosyonu esnasında 

kayda değer derecede yüksek ısı değerleri ortoya 
cıkoran masif ve ağır yapı türlerinde yerleştirme 
anında beton sıcaklığının 16•c hatta daha düşük 
olması istenmektedir. 

2.2.2. Diğer yapı tipleri içinse so•c geçerli 
üst limit olarak önerilmektedir. Eğer yerleştirme 

anındaki beton sıcaklığı so•c o yaklaşıyor veya 
bu değeri geçiyorsa sıcaklığı düşürebilmek icin 
gerekli herşey yapılmalıdır. 

2.3. Suyun Etkisi 

2.3.1. Beton korışım elemanlarından birisi 
olarak su, gerek taze gerekse sertleşmiş belonun 
birçok özeliklerini etkiler. Yüksek su sıcaklıkları 

beton sıcaklığının do yükselmesine neden olur ve 
beton sıcaklığı yükseldikçe de eşit tutorlıl ı kta be
ton elde edilebilmesi için gerekli su gereksinimi 
artar. Bu yöntem önerisinin diğer birçok yerinde 
de belirtildiği gibi beton başlangıç sıcaklığı bato
nun sertleştikten sonraki birçok özeliğini etkile 
mektedir. Korışım hesobı dikkatlice yapılmadon 

eklenecek fazla su. yerine yerleştirilen belonun 

nihai niteliklerini olduğu kadar yerleştirme, sıkış

tırma ve bilim şortlarını do olumsuz olarak etkile

yecektir. 

2.3.2. Su içeriği, betonun nihai dayanım, da

yanıklılık, geçirimlilik _ve bunlara bağlı olarak ge

lişen diğer özeliklerini etkiler. Bu, bütün şartlar 

altında yapılan, dökülen ve bakılan betonlar Için 

geçerli olup sıcak hava şartlarında üretilecek be

tonlor icin karışırndaki su miktarının özel biçimde 

denetlenmesi gereğini de ortoya çıkarır. 
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2.3.3. Şekil - 2.3.3. a. da, net karışı m suyu 
sabit tutularak artan beton sıcaklığının cökme 
değerleri üzerinde yaptığı değiş i klik gösteril m i ş 

t ir. 

Şekilde görüldüğü gibi 11 oc Ir k bir sıca k l ık 

artışı. 2,5 cm. lik cökme değeri düşüşü ortaya ç ı

karmaktadır. Şekilde ayrıca, değişik sıcaklık şart

larında 2,5 cm. lik cökme değeri düşüşü elde ede
bilmek icin gerekli su ihtiyacı da görülmektedir. 
4°C - 27oc arasında su i htiyacı , % 2,25 - % 
2,50 lik bir değişiklik gösterirken bu değer 49° C 
Icin % 4,50 yi bulmaktadır . Şekil - 2.3.3.b. de ise 
beton sıcaklıklarının su i htiyacında yap t ığı deği 

şiklikler gösterilmiştir. 
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2.3.4. Fazla su içeriği, bilindiği gibi, rötre ar
tış ı na neden olmaktadır. Betonun sertleşme sü
recinde, yüksek sıcak l ıklardan ani olarak sağu 

ması çatlama eğ i lim i n i artırmaktadır. Şek i l 2.3.4. 
betonunun su i çeriği n i ve buna bağlı olarak rötre 
m i ktarını göstermekted ir. Şekilden görüleceği gi
bi rötre. taze betonda ki birim su içeriğ i n i n bir 
fon ksiyonudur. Bu eğri lerin cok yakın ola rak 
gruple şması kurumaya bağlı rötrenin en ;ok bi
rim su i çeriğinden et k ilendiğini göstermektedir. 
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250 

390 , 

2.3.5. Suyun özgül ısısı. çimento ve agregaya 
göre 4- 5 kat daha fazla olduğundan ve diğer ka
rışrm elemanlarınrnk ine göre suyun sıcaklığını 

kontrol etmek daha kolay olduğu icin, karışımda 

ki m i·ktarı daha az oldu ğ u halde, karışrm suyunu 
soğuk olarak kullanmak yolu ile ıbeton yerleşt i r

me sıcaklığında yeterli bir düşüş sağlanabilir. 

[(Şekil 2.3.5.) Soğutulmuş karışrm suyunun beton 
sıcaklıkları üzerine etk isi. Sıcaklıklar normal karr 
şrm suyu sıcaklıkları olup, soğutulmuş su miktarı 

agreganrn nemi ve karışrm hesapları ile bel irlenen 
karışrm suyu m iktarını geçemez.] 

Normal bir beton karışımında (170 kg su, 1850 
kg agrega, 336 kg çimento/ mJ) suda meydana ge
lecek 2°C Irk bir sıca k l ı k düşüşü, beton sıcaklı 

ğ ında 0,5oc Irk bir sıcaklık düşüşüne neden ola
caktır. Bu noktadan hareketle suyu soğuk olarak 
elde etmek Icin her türlü gayret sarfedilmeli ve 
·koruyucu boru ve tankların kullanımı yoluyla so
ğuk olarak muhafaza ed ilmesi sağlanmalıdır. Su
yun içinde nakled i ld iği tank veya kamyonlar ya
lr trlmalr ve/ veya beyaza boyanmalrdrr. Su s ı cak

l ığı nın düşürülmesi işlemi mekan ik soğutma veya 
buz parcaları eklenmesi yoluyla da gercekleştlrl 
leb ilir. 
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2.3.6. Buz, erimesi sırasında 80 cal j gr lık ı sı 

absarbe ettiği için karışım suyunun bir kısmının 

buz olarak eklenmesi çok geçerli bir yol olmak
tadır . Bunun için, en geçerli yöntem olarak ka
rışım suyunun bir miktarı veya tamam ı o ranı nda 

buz parçasının doğrudan karışt ırıcıya konması 

önerilebilir. Bölüm 2.3.5. de belirtilen oranlarda ki 
beton karışımında su ağırlığının % 50 si oranın 

da buz eklenmesi, sadece erime sırasında beton 
karışı m sıcaklığını 11 oc kadar düşürecek t ir. Bu
nun yanısıra erimeden sonra 0° de kalan su da 
4oc l ı k bir düşüşü sa ğlayabilecektir . Karıştırma 

işlemi, buz parçacıkları tamamen eriyineeye ka
dar sürdürülmelidir. Buz parçacıkları, eriyen par-
caların tek rar donmak suretiyle büyük parçalar 
oluşturmasına ortam hazırlamayacak bir sıcak -

lıkta muhafaza edilmelid ir. Maksimum miktarlar
da buz veya soğuk karışım suyu kullanmak ge
rektiği durumlarda, serbest nemi en aza indirge
yebilmek için agreganın çok iyi drene edilmesi 
gereklid ir. 
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2.4. Çimentonun Etkisi 

8 

2.4.1. Sıcak hava koşulla rında, bir karış ı m 

elemanı olan çimento hak k ında dikkate al ınmas ı 

gereken en önemli nokta, doğrudan etki eden sı

caklığın çimento hidro lasyon hızı üzerinde yapt ı 

ğı değişikliktir . Yüksek beton sıca k lı k l ar ı. hid
rotasyon hızı ile katılaşma lıız ı nı ve bunlara bağ l ı 

olarak da su ihtiyacını artt ı rır ve sonuçta dayan ı m 

azalması ve plastik rötre çatlakları karşımıza cı

kar. Beton yerleştirme s ı c~ kl ı ğ ının 1ooc ı : e 38° C 
arasında ol d uğu durumlarda betonu n priz alma 
hızında farked ilir bir değiş i klik olduğu gözlenmiş 

tir. Setonun priz süresini kontro l eden bir katkı 

maddesi kullan ı ldığı durumlarda sıcak havanın et-
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ki oranının çimento oranına bağlı olarak değiştiği 

de saptanm ışt ır. 
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2.4.2. Çimentonun sıcaklığı, imalat sırasında 

mekanik yollarla ufalanırken ortaya çıkan ısıdan 

kaynaklanır . Depolandığı süre içinde ısı kaybı 

çok yavaş olduğundan , şantiyeye getirildiği an
daki sıcaklığı bir hayli yüksek olmaktadı r. Çimen
to sıcaklığı diğer karışım elemanlarının sıcaklı

ğına göre betonun döküldüğü andaki ilk sıcaklı

ğ ını daha az etkilemektedir. Bununla beraber, çi 
mento sıcaklığının beton sıcaklığı üzerine hiçbir 
etki yapmadığı da söylenemez ve bu da çimen-
tonun karışıma girdiği andaki sıcaklığı için bir 
üst limit kullanılmasını zorunlu kılar. Çimento, 
n oc dan daha yüksek sıcaklıklarda kullanılma

malıdır . Setonun karılması sırasında yüksek çi
mento s ı caklığı, betonun yerieşiirildiği andaki sı

caklığını yükseltmekten başka önemli bir zarara 
neden olmaz. 

2.5. Katkı Maddelerinin Etkisi 

2.5.1. ASTM 494-7 «Standard Specification 
for Chemica l Adm ixtures» (TS 3542 Beton Kim 
yasal Katkı Maddeleri) nde açıklanan beton pri
zini geciktirici kimyasal katkı maddeleri Tip B 
(Tip G) lle karışım suyunu azaltıcı kimyasal katkı 

maddeleri Tip D (Tip AG) kullanıldığı hallerde 
yüksek hava sıcaklıkları altında dökülen ve yer
leştirilen betonlarda istenmeyen özelikierin azal
tılabildiği saptanm ıştır . Sözü geçen katkı madde
leri betonun aşağıda açıklanan özeliklerini etki
ler 

2.5.2. Özel ikleri ASTM C 494- 71 (TS 3542, 
3456) kapsamına giren B (G) ve D (AG) tipi kat
kı maddeleri ASTM C 403- 70 «Standard Method 



of Test for Time of Setting of Mixtures by Penet
rotion Resistance» (TS 2987- 1978 Setonda Priz 
Süresinin Tayini) standardlarında ac.k:anan yön
temlerle priz süresi saptanmış bulunan priz süre
sini gec ikt irir ve bu yolla sıcak hava şartların ı n 

priz lıızland ı rıcı etkilerini azaltır . G ve AG t ipi 
katkı maddeleri, belonda lıava sıcaklığın ı n etki
lerinden bağımsız olarak tutarlı bir priz sü resi 
elde edebilmek amacıyla her hava sıcaklığı için 
değişik dozajiarda kullanılmalıdır. 

2.5.3. Yerleştirme sırasında belonun tutar-
lılığının sağlanabilmesi amacıyla beton sıcaklığı 

arttıkça su ihtiyacı da artacaktır. Karışım suyunu 
azaltıcı kimyasal katkılar, su gereksinimini azal
tocak ve yüksek beton sıcaklıklarının bu etkisini 
ortadan kaldıracaktır. 

2.5.4. Karışım suyunu azaltıcı ve beton pri
zin i gec iktirici katkı maddeleri , belonda çökme 
değeri kaybını bir miktar artırmaktadır ancak di
ğer olumlu etkilerinin yanında artan çökme değe
ri kaybı gözardı edileb ilmektedir. 

2.5.5. ASTMC 494- 71 (TS 3542), standard
larında Tip AG ye uygun katkı madeleri hava 
katkısız belonda su salma olayını artırmaktadır . 

Bu şekilde oluşan erken su salma olayı, yüksek 
hava sıcaklığı ve düşük nem oranındaki hava 
koşullarında dökülen betonun yüzeyinin kuruma
sını önler. Eğer kuruma çok hızlıysa ve yüzeyde 
kabuklaşma başlarsa bundan sonra gelecek su 
salma, yüzeyin pul pul kalkmasına neden olur. 
Bu gibi durumlarda pullanmavı önlemek icin yü
zeye sis püskürtme işlemi uygulamak yerinde 
olur. 

2.5.6. ASTM C ( 494 - 71 (TS 3542) standard
larında belirtilen şartlara uygun katkı maddeleri, 
betonun basınç ve çekme dayanımlarını artırmak

tadır . Karışımda doğru oranda kullanıldıkları tak
dirde sıcak hava koşullarının etkisiyle meydana 
gelen dayanım azalmalarını önlemektedirler. 

3.1. Genel 

BÖLÜM - lll 

YAPIM VE TAŞIMA 

Eğer karışım hesabı ve karıştırma kontrolle
rinde veya taşıma sırasında yapılan yanlışlıklar 

sonucunda, şantiyeye gelen beton bu yöntem öne
risinde belirtilen şartlara uygun değilse Bölüm - IV 
de anlatılacak olan yerleştirme ve kür işlemlerini 

uygulamak imkansızdır. Karışım elemanlarının sı

caklıklarını ayariomak yoluyla yapılacak beton sı

caklığı denetimi sadece karıştırma anında ger
çekleşebilir . Aşağıdaki formüller kullanılarak be
ton sıcaklığında 0,5° C lık bir düşüş elde edeb i! -
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mek için çimento sıcaklığını 4oc veya su sıcak 

lığını 2•c veya agrega sıcaklığını 1 ° C düşürmek 
gerektiği lıesaplanabilir. Setonda en büyük oran
da bulunan eleman ogrega olduğuna göre agrega 
sıcaklığının düşürülmesi (Şekil 3.1. Beton karı

şım elemanlarının beton sıcaklığı üzerine etkisi) 
beton sıcaklığının düşürülmesine en büyük katkı

y ı yapacaktır; bunun için de agreganın mümkün 
olduğu kadar serin tutulabilmesi icin elden ge
len her şey yapılmalıdır. (Agreganın gölgede ta
şınması ve saklanması gibi) . Agrega üzerine su 
serpmek veya sis püskürtmek, buharlaşma veya 
doğrudan soğutma ile agrega sıcaklığının düşürü

lebilmesi icin önerilebilecek iki yöntemdir. Agre
ga üzerine su serpme işlemi düzensiz olarak ya
pılırsa yüzey neminde ortaya çıkacak farklılıklar 

beton çökme değerinin karışımın her yerinde fark
lı olmasına neden olacaktır. Bu işlemlerden sağ
lanacak yarar büyük olmakla birlikte uygulamada 

dikkat gerekmekted ir. 

Taze beton sıcaklığının 

kullanılacak formüller : 

hesaplanması icin 

Buz kullanılmadan : 

0,22 (T •. W. + Tc . WJ + T,. W, + T, •. W,. 
T = -- - - -- - - - - . 

0,22 (W. + WJ + W, + W,. 

Buz kullanılarak : 

0,22 (T •. W. + Tc. Wc) 
T = ----,----,-• 

0,22 (W. + Wc) + W, + W b + W,. 

(W, - w bı T, + w, •. T. - 79,6 w b 

+ (}.22 (W. + Wc) + W, + Wb + W,. 

T = Taze beton sıcaklığı, ( · cı. 

Ta , Tc , T, = Sırasıyla, agrega, çimento, karışım 

suyu sıcaklıkları, (° C), 

w., Wc , W, , w,., Wb = Sırasıyla, agrega, çimen
to, karışım suyu, agrega 
üzerindeki serbest su ve 
buzun ağırlıkları (kg) . 

3.2. Su 

Karışım suyunun soğutulması vej veya buz ek
lenmesi Bölüm- ll de açıklanan nedenlerle çok 
önemlidir. Su sıcaklığı kolay düşürülebildiğinden 

ve diğer karışım elemaniarına göre daha az mik
tarda .kullanıldığı halde soğuk su kullanımı, beton 
yerleştirme sıcaklığı üzerinde yeterli bir düşüş sağ
layabildiğinden karışım suyunun soğuk olarak kul
lanılması geçerli bir yöntem olmaktadır. Buz kulla
nımı ise, buz yapım ve parçalama aletlerinin yanı
sıra harmanlama sırasında da dikkat gerektirdiği 

halde soğuk su kullanımından daha etkili olmak

tadır. 
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30C 21 c 
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Ag·rega sıcaklığı 

25 t6 c 

C imento sıcaklığı 

Eğri (1) - Agrega sıcaklığındaki karışı m suyu. 

Eğri (2) - 10°C'daki karışım suyu. 

Eğri (3) - Agrega sıcaklığındaki karışım suyu, 
% 25'i buz olarak eklenmiş . 

Eğri (4) - Agrega sıcaklığındaki karışım suyu, 
% 50'si buz olarak eklenm i ş . 

Şekil : 3.1. 

3.3. Harmanlama 

Yerel şartların kuru olarak harmanlama ge
rektirdiği durumlarda yüksek çimento sıcaklıkları, 

çimento toprakları oluşumuna neden olmaktadır. 

Bu topaklar, büyük su miktarlarıyla büyük çimen to 
miktarları b ir leştiğinde oluşmaktadır. Çimento to
pakları oluşmasını engellemek için harmanlama 
ve boşaltma işlemleri dikkatle kontrol edilmeli
dir. 
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3.4. Karıştırma 

Karıştırma işlemi uygun beton kalitesini vere
cek en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir çünkü, 
karıştırma işlemi, hava sıcaklığı ve güneş ışınion 

beton sıcaklığını sürekli artıracaktır. Sıcak güneş 

ışınlarıyla temas halinde olan karıştırıcı yüzeyinin 
beton sıcaklığına yapacağı etki , karıştırıcının be
yaza bayanması ve karıştırma işlemi sürecince 
üzerine soğuk su püskürtülmesi gibi yöntemlerle 



azaltılmalıdır. Beyaz yüzeyler, aliminyuma göre 5-
a•c ve siyah ve koyu gri yüzeylere göre de 17•c 
daha serin olmaktadır. S ıcak hava koşullarında 

çabuk priz alan harcın, karıştırma etk i nliğini azalt
maması için karıştırıcının içi sık sık denetlenmeli 
ve temiz olması sağlanmalıdır. 

3.5. TaŞ!ma 

Çimento hidra tasyonu, sıcaklık yükselmesi, 
cökme değeri kaybı, agrega ulalanmas ı ve hava 
kaybı zamana bağlı olarak arttığı icin üretim ile 
taşım a arasında gececek süre en aza indiri lme
lidi r. önceden ha rmanianm ış beton karışımiarı 

icin bu durum özel b irtakı m problemler yarat
maktad ır . Taşıma gecikmelerinden doğacak prob
lemleri önleyebilmek icin malzemenin şantiyeye 

getirilma hız ı nın beton yerleşti rme hızı ile bir likto 
düşünü l erek düzenlenmesi gerekir. Ka rm a ile yer
l eştirme arasındaki zaman fazla uzadığı takdirde 
belirgin su ihtiyacı artışları ve cökme değeri ka
y ıpla rı ortaya çıkacaktır . Yolda karı ştırma iş l emi

ne başlama zamanı, karıştırmadan sonra yerleştir

meye kadar uygun bir zaman kalacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

3 .6. Kıvam Ayarlaması 

Gerek laboratuvar bu l guları ve gerekse şan

t iye verileri, batonda dayanım düşüşlerinin yanı

sıra sıcak hava koşullarının beton üzerindeki za-
rarlı etkilerinin kıva m ayarlama suyu artışı ile 
doğ ru orantılı olarak arttığ ı nı göstermektedir. 
Şantiyede betona su ekleme sınırının belirlenen 
cökme değerini ve maksimum su/ çimento oranını 

aşmayacak şekilde ayarlanması şarttır. 

3.7. Kontrol 

Sıcak hava koşulları al tı nda batonun üretim 
ve taşı masını kontrol etmek icin birçok yöntem 
olmakla beraber en geeerli yol betonun yerleşt iril

diği andaki sıcaklığına bir üst limit getirilmesidir. 
Bu limitler Bölüm- 2.2. de verilmiştir . S ıcak hava 
şartları altında karıştırma ve taşıma zamanlarının 
ayarlanması ile su içeriğini en aza indirgeme ku
ralları daha fazla özen ve koord inasyon gerektir
mektedir. 

BÖLÜM- IV 

YERLEŞTiRME VE KÜR 

Sıcak hava koşullarında beton yerleştirme ve 
kür işlemleri diğer hava koşulları altında gercek
leşt iril enlerle birçok benzer özelikler gösterir. 
Aşağıda sıralanan gereksin imler her şart altı nda 

yerleştirilen ve kür edilen betonlar ic in geçerli
dir : 
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1) En az ayrışmayı ve çökme değeri kaybı

nı vermes ini sağlayacak şek il de taşınma

sı, 

2) Betonun sürekli kalacağı yere en kısa za
manda yerleştirilmesi, 

3) Beton ka lın lığının vibrasyonun en alt nok
tasına ve/ veya bir alt tabakaya kadar ulaş 

masını sağlayabilecek kadar olması, 

4) i ş derılerinin sağlam ve terniz beton üze
r inde gerçekleştirilmes i, 

5) Bilim işlem ler i nin ve bu işleınierin ıa-

manlaınas ı nın tamamen işlemin uygula
naca ğ ı belonun hazı r olmasına bağlı ola
rak ayarlanması. 

6) Kür süresi boyunca batonun sürekli ye
ter li nem ve sıcaklık ortamında bu lundu
rularak hidratasyonun devamının sağlan

ması suretiyle beton un maksimum daya
nım ve dayanıkidığının geliştirilmesi. 

4.2. Yerleşt irme ve Kür icin Hazırl i k 

4.2.1. Sıcak hava koşullarında beton yerleş

tirme ve kür işlemleri için hazırlık aşaması, be
ton dökülmeye başlandığı anda alınması olanak
sız olaca k olan sıcak hava şartlarının zararlı et
kilerini aza lt ıcı önlemlere işin başlamasından ön· 
ce karar ver ilmesini ve koşulların iyi tanınmasını 

içeri r. 

Eğer hava sıcakl ı ğ ı 24•c ı geçiyorsa ; bato
nun taşınnıa, yerleştirme, sıkış t ırma ve bitim iş

lemlerinin en kısa zamanda tamamlanmasını sağ

layabilmek için gerekli hazırlıklar önceden ta
mamlanmalıdır. 

4.2.1.1. Betonun. özellikle ilk karışımın şan

t iyeye gelişi iyi zamanlanmalı ve karışını şantiyeye 

gelir gelmez de dökülmelidir. Eğer şantiye hazır 

olmadan beton karışımı gel ir ve beklemek zorun 
da kal ı rsa, en kritik anda çökme değeri kontrolü 
kaybalabilir ve şantiyede beton döküm ve kür 
işleml eri düzensizleşir. 

4.2.1 .2 . Beton dökümünde kullanılacak ekip
man; iş i n, aralarında zaman bulunan ve birbirle
r ini izleyen bölümleri arasında gecikme olmama
s ını sağlayacak kapasitede olmalıdır. Beton sı

kıştırnıasının ye r l eşt i rmeden hemen sonra ger· 
çekleştirilmesi ve problemli alanlarda yerleştirme 

hızı düzeninin aksamanıası için, yeterli sayıda iş

ci ve vibratör bulundurulmalı ve gerekli bütün 
ekipman çalışır durunıda hazır olmalıdır . Sürec
tek i kopukluk ve gecikmeler iş kapasitesinde 
önemli bir düşüşe neden olabilirler. Kalıplar sö
küldüğünde soğuk derzlerle karşılaşılab i lir ve 
vibrasyon sırasındaki yanlışlıklar önemli bir sıkış

ma eksikl iğ i ne yol açabilirler. 
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4.2.1.3. Sıcak hava koşullarında meydana 
gelen hızlı çökme değeri kaybına ba ğ lı olaral< 
vibratörlere binen yük artacak, dolayısıyla vibra
tör arızeları çoğalacaktır. Bu nedenle, kullanımda 

olan her üç vibratör icin bir yedek bulundurulma
sı gereklidir. Özellikle sıcak hava koşullarında 
eğer vibratörlerde bir arıza olursa ve yedekleri 
yetersizse beton yerleştirme işlemi ciddi tehlike 
altına girer. Eğer olanaklar yeterliyse, herhangi bir 
arıza halinde hemen yeni bir pompa veya vincin 
devreye sokulmasını sağlayacak önlemlerin de 
önceden alınmasını sağlamak yerinde olur. 

4.2.2. Döşeme betonlarının dökümü, duvar-
ların örülmesinden veya çatının yerleştirilmesin

den hemen sonra gerçekleştirilirse, duvarların 

vefveya çatının, döşeme betonları icin birer gü
neş kırıcı olarak çalışması sağlanabilir. Eğer 

bölgedeki hakim rüzgar çok kuru ise, geçici bir 
rüzgar kırıcı inşa edilmesi gereklidir. Her durum
da şantiyede yeterli miktarda su, hortum ve sis 
püskürtücü başlık bulundurulmalıdır. Agrega nem
li olmalı fakat serbest su ve yumuşak tanelerden 
arındırılmalıdır . Sis püskürtme işlemi, beton dö
külmeden önce kalıpların ve donatının serinletil
mesi ile bitmiş döşemelerden aşırı buharlaşma 

olmasını önlemek amacıyla çevrenin nemlendiril
mesini sağlamak için kullanılmalıdır. Sis püskürt
me için kullanılan hortum başlıkları ile püskürtü
len su, dökülen beton üzerinde bir sis tabakası 

oluşturmalı ve bu tür başlıklar yüksek basınçla 

yıkama yapan bahçe hortumu başlıkları ile karış

tırılmamalıdır . 

4.2.3. Beton yerleştirme için hazırlık dönemi, 
iş derzlerinin doğru hazırlanmasını da içerir. 

Sıcak hava koşullarında bu işlemin çabuk ve 
zamanında yapılabilmesi ne dikkat edilmeli ve ge
rekli önlemler alınmalıdır. Aynı zamanda birleşim 

yüzeylerinde sıcak hava etkisyile karbonat toplan
malarının artacağına da dikkat edilmelidir. Bu 
nedenle taze belonla sertleşmiş beton arasındaki 

bağlantının temiz ve sağlam olmasını sağlayabil

mek için kum püskürtme veya yüksek basınçlı 

suyla temizleme işlemlerinin beton dökülmeden 
mümkün olduğu kadar kısa bir süre önce yapılma
sı gereklidir. 

4.2.4. Bölüm- 2.2.1. de de önerildiği gibi yer
Ieşiirildiği anda beton sıcaklığının 3ooc ı geçme
mesini sağlamak için gerekli önlemler önceden 
alınmalıdır. Bu sıcaklığa ulaşıldığı veya geçildiği 

durumlarda yüksek sıcaklığın istenmeyen etkile
rinin ortaya cıkması kaçınılmaz olacaktır. 

4.2.4.1. Hangi beton sıcaklığı esas alınmış 

olursa olsun, karıştırıcıların, pompa borularının, 

taşıyıcı bantların ve olukların gölgelendirilmesi 
istenen sıcaklığın aşılmamasında geçerli bir yön-
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tem olarak önerilebilir. Eğer gölgelendirme yapı

lamıyorsa güneşten daha az ısı sağurmaları için 
beyaza boyanmaları da geçerli bir yoldur. Pompa 
boruları ve diğer yüzeyler su püskürtülmek sure
tiyle devamlı nemli tutulacak olan çadır bezi ile 
örtülerek de serin tutulabilirler. Gün boyunca sı

caklık ve kuruma şartlarının kritik olduğu durum
larda beton döküm işleminin öğleden sonra geç 
saatlerde yapılmasını sağlamak da beton yerleş

tirme şartların ı belirgin şekilde iyileştirecektir. 

Masif döşeme ve plaklarda, bu yöntemle daha az 
rötre ve rötre çatiağı oluştuğu gözlenmiştir. Sa
bah erken saatlerde dökülen beton, gerek güneş 
radyasyonunun ve gerekse hidratasyon ısısının en 
yüksek olarak gerçekleşeceği öğle saatlerinde is
tenmeyen oranda yüksek bir sıcaklığa erişecek

tir. Bu şartlario karşılaşan beton, şüphesiz ki so
nuçta soğumaya bağlı yüksek gerilmelerle kar
şılaşacakt ır . 

4.2.5. Sıcak hava koşulları hızlı kurumaya 
yol açtığı için betonlama işleminde dikkat edil
mesi gereken önemli noktalardan biri de kür ve 
koruma işlemleri olmaktadır. Dökülen betonların 

ciddi bozulmalara uğramama ları ve çatlakların 

oluşmaması için açıkteki bütün yüzeylerin hemen 
korunmaya başlanabilmesinde gerekli aletlerin ön
ceden hazırlanması ve önlemlerin önceden alın 

ması gereklidir. Birçok beton çeşitleri icin su kürü 
tercih edilmekle birlikte sıcak hava şartlarında 

dökülen otoyol kaplamaları ve kanal kaplamala
rı gibi büyük yatay yüzeylere uygulanacak beton
larda ASTM- C 309 «Beton Küründe Kullanılan 

Sıvı Membran Oluşturan Bileşimler» Tip 2 kulla
nılması daha pratik olmaktadır. Kür işlemini ger
çekleştirmeda geçerli diğer yöntemler ACI Com
mittea 308 «Beton Kürü» standardında bulunmak
tadır. Eğer su kürü uygulanacaksa işlemin sürekli 
olması gereklidir. Bu sürekliliğin sağlanabilmesi 

için yatay ve düşey bütün yüzeyler, su tutucu 
özeliğ i olan (çadır bezi, çuval, vs.) malzemelerle 
kapatılmalı ve bunlar da sürekli nemli tutulmalı

dır. Düzenli aralıklarla doğrudan sulama işlemi 

catlamalara yol acacağından . kullanılması sakın
calıdır. Aynı zamanda sıcaklık değişiminin yara
tacağı gerilmeler catlamalara yol acabileceğinden 

kür suyu sıcaklığının beton sıcaklığından daha az 
olmamasına da dikkat edilmelidir. 

4.3. Yerleştirme ve Düzeltme 

4.3.1. Yerleştirme ve düzeltme işlemleri ne 
kadar hızlandırılırsa sıcak hava koşullarının be
ton üzerinde yaratacağı problem ler o kadar aza-

lacaktır. Bu nedenle beton işleme hazır olduğu 

sürece düzeltme ve bitim işlemlerinin mümkün 

olduğu kadar hızlı yürütülmesi gereklidir. Bir 

önce dökülen beton tam ve iyi sıkıştırılmadan 



bir sonraki betonun kalıplara yerleştirilmemesine 

dikkat edilmelidir. Eğer yerleştirm e hızı ile elde 
bulunan işgücü ve ekipman arasındaki il işki ko
ordine edilmezse dökülen betonda kısa zaman 
sonra soğuk derzler, yetersiz sıkıştırma ve düzen
siz yüzey bitimieri gözlenecektir. 

4.3.2. Dökülen betonun kalınlığı, bir önce 
dökülenin örtüınıesin i sağlayacak ve vibrasyona 
cevap vermesını engellemeyecek kadar; fakat 
normal hava şartların da dökülen belonlara göre 
daha az olmalıdır. 

4.3.3. Sıcak hava şart l arında döşeme ve ki
riş betonları dökülürken işlemin mümkün olduğu 

kadar dar bir alanda gerçekleştirilmesi ve işleme 

tabi tutulanın dışındaki yüzeylerin ka palı tutul
ması gereklidir. Beton dökülmeden hemen önce 
çevredeki havayı, kalıpları ve donatı çeliklerini 
bir sis püskürtücü ile nemlendirerek serinietmek 
ve bitim işlemlerinden önce ve sonra beton yüze
yinden aşırı buharlaşma olmasını önlemek gerek
lidir. Aşır ı sis püskürtülmesi ise taze beton yüze
yin i yıkayacağı ve yüzeyde su birikmesine neden 
olacağ ı için zarar l ıdır. 

4.3.3.1. Sıcak hava koşullarında yukarıda sö
zü geçen sis püskürtme işlemi uygulanmadığı tak
dirde, özell ikle hava kuru ve rüzgar fazla ise, yü 
zeyde biriken suyun buharlaşma h ızı su salma 
hızından daha fazla olacaktır . Bu olayın sonucu 
olarak da yüzeyde gerilmeler artacak ve düzensiz 
plastik rötre çatlakları oluşacaktır. Bu rötre çat
laklarının önlenebilmesi icin daha önce de sozu 
edilen sis püskü rtme işlemini uygulamak, bitim 
işlemleri arasında polietilen film püskürtme yolu
na gitmek ve mesai saatleri dışı n da kalan zaman
larda monomoleküler film kullanmak öneri lebile
cek yollar arasındadır. Plast ik rötre çatlakları i!k 
katılaşmadan önce oluşursa, her iki tarafından 
mala ile vurmak suretiyle kapatılabilir . Bu işlem 
sadece çatlak üzerinde çimento şerbeli oluşturur, 

belonun dayanım ve dayanıklılık niteliklerine 
olumlu bir katkısı yoktur. 

4.3.4. Konuyu özetlemek gerekirse, sıcak lıa
va koşullarında beton döküm i şlemlerinin iyi so
nuc vermesini sağlayabilmek iç in betonun yerleş

Iirildiği andaki sıcaklığının 30°C ı gecmemesi ge
reklidir. (Bölüm - 2.2.1. de önerilenler dışında) 
Beton sıcaklığını sabit tutab iirnek için her türlü 
gayret sarfedilm eli ve şantiyeye ulaşlıktan hemen 
sonra yerleştirme işlemle ri başla tı la rak döküm ta
mamlanır tamamlanmaz vibre edilmesini sağlaya
bilmek ic in bütün önlemler alınmalıdır . Bitim iş
lemleri esnasında yatay elemanlar, aşırı buharlaş
mayı önleyebilmek icin korunmalı ve süreçteki 
her işlem beton hazır olur olmaz geciktirmeden 
uygulanmal ıdır. Cak yüksek çevre sıcaklığ ı, direkt 
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güneş ışınla rına açıklık, cak düşük bağıl nem 
oranı, rüzgar gibi aşırı iklim şartlarında ve yapı

nın biri m ve büyüklük bakımından karmaşık ol
masına bağlı olarak beton dökümünün aşırı yavaş 

gercekleştirilebildiği durumlarda, sözü geçen ön
lemler ne kadar dikkatle uygulanırsa uygulansın 

beton kalitesi beklenen şekilde elde edilemeyebi
lir. Bu durumlarda beton döküm işlemini öğleden 

sonra geç saatiere veya geceye almak gerekli
dir. 

4.4. Kür ve Koruma 

4.4.1. Kür ve Koruma işlemleri ile ilg ili öne
riler Bölüm - 4.2. de detaylı olarak ele alınmıştı. 

üzerinde önemle durulması gereken konu, sıcak 
hava şartlarında dökülen betonun su ile devamlı 
küre tabi tutulması gerektiğidi r . Aşırı kuruma , 
catlamalara neden olduğu için aralıklı bile olsa 
kurumaya ortam hazırlamamak ic in bütün yüzey
ler korunmalıdır. 

4.4.2. Sıca k hava koşullarında ka l ıplar kuru
maya karşı koruma ve kü r aracı olarak yeterli 
olamaz. Kalıpianmış belonun açıkta kalan yüzeyi 
ne yüzeysel kür maddesi uygulamak doğ ru değil

dir. Kalıplar aşağıda anlatılacağı şekilde örtülme
li ve nemli tutulmalıdır. Kalıpların içine kür suyu 
verilebilmesi için gerekli hazırlıklar yapıldıktan 

sonra ve beton, kalıpların sökülmesinden zarar 
görmeyecek hale gelir gelmez kalıplar gevşetilme

lidir. Kalıpların sökülmesi sırasında, dışarıdaki 

sıcak güneş ve rüzgara acılan yeni yüzeyler üze
rinde dış etkenierin za ra r lı etkilerini önleyebilmek 
amacıyla beton, nemli bir bezle örtülmelidir. Kalıp 
birleşinıl eri nin yarattığı boşlukların kapatılması 

ve gerekli diğer onarımın yapılabilmesi gibi işlem 

ler için gerek li zaman süresince beton üzerindeki 
örtü kısmen kaldırılabilir. Tamir betonunun ana 
belonla birlikte kürünü tamamiayabiimesi icin 
onarını işlemlerinin kalı pların açılmasından son
raki 1- 2 gün içinde yapılması gereklidir. Belirle
nen kür süresinden (en az 7 gün, 10 gün olması 

önerilir) sonra birkaç gün süreyle (4 gün önerile
bi lir) beton üzerindeki örtüler ısiatılmadan bıra

kılmalı ve böylece betonun yavaş kuruması sağ

lanarak rötre çatlak l arı önlenmelidir. Tünel, boru 
hattı ve binal arın üzerinde hızlı kurumanın zararlı 

etkilerini daha aza indi rgeyebilnıek için çevresel 
hava akımiarına ve kurutucu hava dolaşımiarına 

kapatmak da geçerli bir yoldur. 

4.4.3. Sıcqk hava şartlarında, kalıpların sö
külmesiyle güneş ışınla rı na ve rüzgara açık hale 
gelen yüzeylere. sonradan nemli örtü ile örtülme
dik leri takdirde, yüzeysel kür maddesi uygulanma
l ıdı r . Nemli zemin üzerine oturan büyük döşeme, 

ka l dırım ve kanal kaplamalarında bitinı işlemleri 

tamamlanır tanıamlannıaz . iyice karıştırılmak, her 
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tarafa eşit olarak ve yeterli hızla uygulanmak 
şartıyla iyi cins ve beyaz renkli bir yüzeysel kür 
maddesi uygulanması bu yüzeyler içi n yeterli bir 
kür sağlayabilir . 

4.4.4. Özetle, sıcak hava koşullarında dökü
len beton icin kür esnasında düzenli sıcaklık ve 
nem şortlarının sağlanması, normal şortlarda dö
külen belonlara göre çok daha fazla öneml i ol
maktadır . Bu durumda denebilir ki sıcak hava ko
şullarında betonlama işleminde kür süreci müm
kün olduğu kadar çabuk başlatıl mal ı , örtülme ba
kımından yeterli olmalı ve kesintisiz olarak sürdü
rülmelidir. 

BÖLÜM-V 

DENEYLER VE DENETiM 

5.1. Deneyler 

5.1 .1. Strüktürdeki belonu iyi temsil edebil
mesi için beton numunelerin in laboratuvara der
hal ulaştırılmosı ve deneyierin kesintisiz olarak 
devam ettirilmesi gereklidir. Yüksek s ı caklık, dü
şük bağıl nem oranı ve kurulucu rüzgar gibi fak
törler bütün belonlara olduğundan da ha da faz
la olmak üzere küçük hac imlerdeki numunelere 
zararlıdır. Numuneyi sıcak güneşte veya kuru ha
vada bırakmak deney sonuclarını ciddi şekilde et
kileyebilir. 

5.1.2. Çökme değeri ve hava içe riği deney
lerini normal şartlardakine göre daha sık yapmak 
gereklidir. Bazen de malzemenin ve belon un sı
caklıklarının ölçülmesi, ilk ve nihai sertleşme sü
releri, cökme değeri kaybı ve kalıp!ardaki sıcak
lık ve nemin ölçülmesi gibi ek deneyler de gere
kebilir. 

5.1.3. Dayan ım değeri ölçülmesi için alınan 

numunelerin koruma ve kürüne özel dikkat veril
melidir. Sıcak hava şartlarının zararlı etkileri ne
deniyle ve boyutlarındaki küçüklüğe bağlı olarak 
deney numunelerinin, strüktürdeki betona göre da
ha yüksek sıcaklık!ara erişme, daha fazla sıcak 

lık farkları ile karşılaşma ve daha fazla kuruma 
olasılıkları vardır. Bu nedenlerle, standartlarda 
deney icin belirlenen uniform sıcaklık ve nem ko
şullarının dayanım deneyi numuneleri üzerinde 
sağlanabilmesi için özel dikkat harcanmas ı gerek

lidir. Numunelerin direkt güneş ı şı nlarından ko

runması, nemli çadır bezi ile sarılması vey.a ıslak 

kumla örtülmesi gerekli sıcaklığın elde edilebil

mesini sağlar. Numunenin üzerinin bir kapakla ör

tülmesi, sıcak hava koşullarında nem kaybının 

önlenmesi ve standart sıcaklığın elde edilebilmesi 
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ıçın yeterli sayılamaz. Aslında önemli olan numu
ne yüzeyindeki serbest suyun korunabilınesidir. 

Numunelerden su kaybını ve aş ı rı sıcaklık artış

larını önlemek icin nemli ve nemli tutulan çadır 

bezi kullanmak veya sis püskürtme işlemi uygu
lamak geçerli yollardır . 

5.1.4. Şantiyeye gelen betonun kabul edile-
bilirliğini saptayocak olan deney numuneleıi, şan

tiyeye geli r gelmez kurumaya ve sıcaklık artışına 

karşı korunmalı ve 1 günlükken laboratuvara gön
derilmelidir. Laboratuvara götürülme sırasında da 
numunelerin korunmasını ve taı;;ınırken dikkatli 
olunmasını sağlamak gereklidir. 

5.1.5. Dökülen betonda kalıpların ve payan
daların ne zaman sökülebileceğini ve strüktürün 
ne zaman kul:an ı mo açılabileceğini saptayabil
mek için şontiyede kür edilmek üzere ek numu
neler de alınabilir. Bu amacia kullanılacak numune
lerin strüktürle aynı yerde ve mümkün olduğ u ko
dar aynı şartlarda kür edilmesi gereklidi r. 

5.2. Denetim 

5.2.1. iyi bir betonlama işlem ind e dikkatle 
izlenmesi gereken noktalar ve beton davranışı 

üzerinde sıcak hava koşullarının özel etkileri ile 
zararlı etkilerini en aza indirgemek için alınması 

gerek li önlemler ACI 311 «Beton Denetimi icin 
öneriler» de acıklonmış!ır. Sıcak hava koşulların
da beton yapım, döküm ve bakım işlemlerinin bu 
standarta uygun olarak gözlenmesi ve denetlen
mesine dikkat edilmelidir. Yeterli bir denetim, ka
l ı p ve beton elemonlarının nemlendirilmesi, karı

şım suyunun bir kısmının veya tamamının buz 
olarak eklenmesi, güneş ve rüzgar kırıcıların sağ

lanması ve yerleştirme ile kür süreçlerinin gecik
me olmadan gerçekleştirilmesini sağlamak zorun
dadır. 

5.2.2. Gözlemciler, sık aral ıkl arla hava ve 
beton sıcaklığ ı nı, genel hava durumunu (açık, 

bulutlu, v.s.) rüzgar hızını ve bağıl nem oran ı nı 

kaydetmelidirler. Çökme değeri kaybı ve karıştır

ma zamanı ile eklenen su miktarı do daima kay
dedilınelid ir. Denetim raporu, şantiyeye geldiği 

anda ve kalıplara yerleştirildikten sonra betonun 
görünüm ve tutumunu, koruma ve kür zamanını ve 
tipini ve sık sık ölçülecek beton sıcaklıklarını icer
melidir. ileriki bir zamanda betonlama işlemi sı
rasındaki beton ve çevre şartlarını tekrar gözden 
geçirmek gerektiğinde hazır olabilmesi icin sözü 
geçen veriler elde edildikten hemen sonra kayde-

dilmelidir. Bütün bu gözlem raporlarının bir kop

yası da kalıcı proje- inşaat raporlarına eklenme

lidir. 
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ŞOTKRiT KARlŞIMLAR 

GiRiŞ 

Şotkrit plastik belonun ba sınçlı hava ile yeri
ne konmasıdır. Bu tekniğin gelişen beton uygula
maları mevzuundaki diğer metodlara göre kabul 
edilmiş avantajları vardır. Bu makale beton karı

şımların şotkrit'de kullanım için dizaynında prat ik 
bilgi vermesi ve yol göstermesi için yazılmıştır. 

Şotkrit işleminde iki ana eleman gereklidir. 
Önce beton korışım sürekli bir akışı kaldırobi le
cek bir beton pompası ile şotkrit yapılacak yere 
pompalonmalıd ı r . ikinci ola rak da, beton istenen 
basınçlı hava ile püskürtülür. 

Beton pomposından gelen hortum ve boru ile 
hava kom presöründen gelen hortum şotkrit nozzle 
(püskürtücü uc) da birleşirler ve beton akışı bu
rada ivmerendirilir ki beton hedefe yüksek hızla 

püskürtülebilsin . Setonun nozzle'o giriş noktasına 
kadar beton karışımın tayininde karışımı pompo
lamaya uygun yapmak için olabilecek tehditler 
dışında kıs ı tlama la r yoktur. 

Şotkr it icin olan beton karışımlar diğer me
totlarla yerleştirilen iyi beton karışımlara benzer. 
Beton karışımı pompalonobilir ve püskürtülebilir 
yapmak için beton karışımın kalitesinden taviz 
vermeye ihtiyaç yoktur. Pompolanobilir şoktrit 

korışım istenilen tüm yapısal özell ikleri sa ğlaya

cak şekilde oranlanobilir. 

Şotkrit karışımların çimento muhtevası nisbe
ten daha yüksekt ir. Karışımlar genellikle daha 
yüksek ilk ve son mukavemet için dizayn edilmiş

tir. Genellikle inch lik hatton pompalanır ve 2 
inchlik nozzledan püskürtülür. Ayrıca sürtünme 
direnci faktörü em niyetli olduğundan karışımların 

düzgün nisbetlenmesi özel ihtimam gerektirir. Di
ğer pompalanobili r beton karışımların dizaynında

ki prensipler şotkrit karışımların dizaynında da 
uygulanabilir. Şotkrit karışımlar konvonsiyonel ka
rışımlardon daha coı< kum ihtiva eder. Kum muh
teviyatı, toplam agregonın oğırlıkço yüzde 55 ile 

(' J ln ş. V. Müh. DSI VI. Bölge Müdürl üğü 
(" ] Mak. V. Mülı . DSI VI. Bölge Müdürlüğü 

Çevirenler : Süleyman BOZKURT(* ) 
Cem BEYAZlT( ''• ) 

65'i arasında değişir. Optimum şotkrit karışımı 

icin kum ile iri ogregonın karışımında kombines
yondaki fazla kum veya agrego miktarı olmasını 

önlemen in büyük yararı vardır. 

iNCE AGREGA : 

ince agrega veya kum pompolonabilir beton 
dizaynı nda çok önemlidir. Aslında kullanılan belirl i 
tip kum bile başarı ile başarısız lı k arasındak i far
ka sebep olabilir. Bir çok hallerde, zorluk la r or
taya çıktığında kumdaki eksikl ikler ono sebep 
olarak görülmüştür. Kumdaki özelliklerin .karışım

da kullanılabilecek iri ogrega miktarı ve ebodı ile 
direk ilgisi vardır. Kumun oranı istenilen işlene

bilme özel l iği için gerekli su miktarını da tesbit 
eder. 

Konuma göre şotkrit'de kullanılan ince agre
galar tabii veya imal edilmiş malzeme şeklinde 

bulunabilirler. Bu ikisinin kombinasyonundan da 
meydana gelmiş olabilirler. imal ed ilmiş kum bü
yük kaya parçalarını uygun ebadlı kum haline kır

mokle olur. Genelde, tabii kum şotkrit için daha 
tercih edilir oma bazı bölgelerde imal edilmiş kum 
kadar ekonomik olacak şekilde bulunmoyobilirler. 
D i ğer bazı alanlarda ise kum bazı ebadlarda ek
sik bulunabilir ve iki veya daha çok olon kaynak
tan gelen kumları karıştırmak gerekebilir. Yerel 
agrega üreticilerine malzemelerinin bulunabilirliği 

ve özell ikleri hakkında danışılmalıdır. Agreganın 

yapıdaki durumu onun beton icindeki performan
sın ın göstergesidir. 

SIRALAMA (TANE DAGILIMI) 

Tabii agreganın özel liklerini belirleyen bir dizi 
standortlar ve şartnameler Amerikan test etme ve 
materyaller cemiyeti tarafından geliştirilmiştir. Bu 
standartlar ASTM C - 33 olarak gösterilir ve ül
kenin her yerinde kabul edilir ve kullanılır. Bazı 

ferdi merciler, eyalet Karayolları teşkilatı gibi 
ASTM'n in standartlarına çok yakın olarak kendi 
standartlarını tesbit etmişlerdir . Şotkrit karışım 

dizaynındaki prensipler ASTM - C - 33 ün şart-
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nameleri içinde kalarak kolaylıkla onlara (teşki

latların standartlarına) adapte edilebildiğinden bü
tün bu değiş ik standartları tart ı şmak için gayret 
gösterilmemiştir. 

ince agrega veya kum 4 numaralı (3 / 16 inch 
veya 4,76 mm. Jik) elekten geçen malzeme olarak 
belirlenir. Bundan daha büyük olan malzemeler 
iri agrega olarak nitelenir. 

Kurnun önemli özelliklerinden birsi de sırala

ma veya numunedeki çeşitli tanelerin dağılımıdır. 

Tane dağılmı genellikle temsili bir numuneden he
saplanan standart eleklarden geçen değiş ik nu
mune yüzdeleri ile tayin edilir. Her elekten geçen 
malzeme miktarının alt ve üst limitleri ASTM C-33 
şartnamelerinde ekteki Tablo- 1 de gösterildiği 

gibi tem in edilm iştir . 

Tablo- 1 de gösterilen sınırlayıcı miktarlara 
ek olarak 200 numaralı elekten geçen zararlı mal
zeme miktarlarındaki kısıtlamalar da vardır. Piya
sada bulunabilen beton kum larının bir çoğu kil 
veya organik maddeler gibi tüm zararlı maddeleri 
temizlemek icin yıkanır. Tablo- 1 de gösterilen 
bilgi her elek için olan ortalama değerleri de gös
teren çizgi ile beraber grafiksel olarak Şekil- 1 
de gösterilmişt ir. Pompalama icin olan karış ımlar

da kullanılmak üzere hazırlanan kum örneklerinin 
tane dağılımını temsil eden eğri düzgün bir hat 
olmalıdır . Düz hatdan keskin sapmalar belirli 
ebaddaki malzeme oranlarında eksiklik veya faz
lalık olduğunu gösterir ki bu da şotkrit icin iste
nilen bir şey değildir . 

iNCELiK MODÜLÜ 

Yıllar önce incelik modülü (F, M) kavramı ku
mun özelliklerinin bir göstergesi olarak geliştiril

miştir . Rakamsal olarak ifade edildiğinde kum 
numunesinin nisbi incelik veya kalınlık indeksidir. 
Belirli bir kum cinsi için F. M. değer onun elek 
analizinden veya tane dağılımından tayin edilir. 
4, 8, 16, 30, 50 ve 100 numaralı eleklerde kalan 
birikmiş yüzdeler toplanır ve bu toplam 100'e bö
lünerek F. M. elde edilir. F. M. i. hesaplamak için 
sadece bu belirtilen eleklar kullanılmalıdır. Tab
lo- 1 ve Şekil- 1 de gösterildiği gibi ASTM C-33 
şartnamesine uyan üst Jimili 3,38, alt sınırı 2,15 
ortalaması da 2,76 dır. Düşük F.M. değerleri ince 
kum belirtir, yüksek F.M. değerleri ise daha iri 
olanları gösteri;. Şunu belirtmek gerekir ki tane 
dağılımı çok farklı olan ancak F.M. değerleri çok 
az farkeden kumlar mevcuttur. Bu son belirtilen 
husus Tablo - 2 de incelenerek genel anlamda 
gözlenebilir. 

Kurnun F.M. u 3.00 den büyük ise (çok iri) 
şotkrit icin tavsiye edilmez. Eğer F.M.u 2.40 dan 
az ise daha ·iyi şotkrit yapma özelliklerine sahip-
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tir, fakat küçük tane ebadları daha çok miktar su 

ve çimento ister. 

Kurnun F.M. değeri her ne kadar kurnun şot

krit'e uygun olup olmadığına dair fevkalacle 
ıyı bir yol gösterici ise de bunu anlamak 
içi n tek başına yeterli bir gösterge değildir . 50 
ve 100 gözlü malzemelerin yüzdeleri çok mühim 
olup bunlar. F.M. değerleri ile birlikte şotkrit ka
rışımının performansını tayinde diğer faktörlerden 

daha etkilidir. 

Gerçek karışım oranlaması hakkında aşağıda 
ebiiriilen incelemelerde F.M. değerlerinin avantajlı 

olarak optimum iri agrega miktarlarını tayin et
mekte nasıl kullanılacağı gösterilmiştir. 

Tane dağılımı eğrilerinin çizilmesindaki avan
tajı daha iyi göstermek icin iki ilave şekil örnek 
olarak konmuştur. Bu şekilleri hazırlamak için ge
rekli olan ve Tablo- 2 de gösterilen done iki ayrı 

kum numunesinin elek analizinden elde edilmiş

tir. 

«A» numunesi karışım olarak fevkalade şot

krit özellikleri göstermektedir. Aynı oranlarda B 
numunesi karıştırıldığında boruya bile girmeden 
karışım tıkanmıştır. ikinci şekil her iki numune 
için tane dağılım eğrileri veya grafiklerini göster
mektedir. Her durumda eğriler ASTM'nin belirle
diği alt ve üst Jimiller arasında kalır . «A» numu
nesi inceden kalına doğru hiç bir noktada keskin 
sapma olmadan giden nisbeten düz bir hat arze
der. B numunesi ise mamafih çok daha düzensiz 
bir hat olup eğimde farkedilen belirgin değişme
ler gösterir. «A» numunesinin F.M.u 2,68, B nu

munesinin ise 2,93 tür. 

Bu iki numune arasındaki temel farkları gös
termek için Şekil- 3'te gösterilen ikinci bir grafik 
çizilmşitir. Bu durumda ise her delik boyu için 
eleklerde kalan (Tablo - 2 de hesaplanan) mik
tar yüzdeleri gösterilmiştir. Yine «A» numunesi 
daha düzgün bir eğri arzeder. Mamafih, bu tür 
grafikte B numunesinin aşırı farkları daha bariz 
görülür. 8 ve 30 numaralı eleklerde kalan fazla 
malzeme ve 16 ile 100 nolu eleklerde kalan ek
sikliktir. iyi pompaj özellikleri içi n kullanılan ku
mun grafiği «A» numunesinde olduğu gibi düz bir 
çizgiye benzeyecektir. Şotkrit karış ı mlarında ku
mun genel olarak homojen tane dağılımında ol
masına büyük önem verilir. Bu gereğin ötesinde 
ve çok daha kritik ehemmiyet arzeden mevzu ku
mım içinde çok ince bilhassa 50 ve 100 numaralı 
eleklerdan geçen miktarların bulunmasıdır. Bu 
cok ince kum (karışım içinde çimento ve suyla 
birlikte) pompalama sırasında dağıtım hattı ile 
karışım arasında yağlayıcı yerini tutar. Bazı göz
lemciler de buna yağ şeklinde hitap ederlerki bu 
da karışımın sıvama yönlerini zenginleştirir. Şot-



krit operasyonlarında hattın icindeki beton hore
ket ederken hattın iç yüzeyi tom olarak sabit bir 
dairesel sıvocı malası gibi iş görür. Çok soyıda 

şotkrit karışımiarı ile yapılan deneyler göstermiş
tir ki kumdo 50 numaralı elekten geçen yüzde 15 
ile 30 arasında, 100 numaralı elekten geçen yüzde 
5 ile 10 orasında ince toneler bulunmalıdır. Kum
do bu ince tanelerin eksikliği iri toneleri n eksik 
liğinden cok daha ehemmiyet arzeder. 

iRi AGREGA : 

Beton agregalor ıcın olon aynı ASTM C-38 
şortnamesi kum icin olduğu gibi iri ogrego için 
de geçerlidir. En yaygın olarak kullanılan 3 ebc:d
ta iri agrega iç in tane dağılımı şartları Tablo- 3 
de gösterilmiştir . 

Bu üo sınıflamanın her bi r i için 1. şek i lde 

kum için gösterilenlere benzer eğriler veya gra
fikler cizilebilir. Momafih, iri agreganın tane da
ğılımı kumunki gibi ehemmiyetli olmadığındon bu 
eğriler nadir olarak gerekli olur. Sınıflandırmoda 

bir boşluk olması veya herhangi bir ebodtan fazla 
olması önlenmelidir. Tane dağılımı (sıra:oması) 

bu limitler arasına düştüğü sürece bu ırı agrega 
genellikle şotkrit karışımlar için tatmin edic idir. 

CAKIL : 

Beton icin tabii iri ogrega coklukla çakıl ve
ya kırılmış taş olarak belirlenir. Bunlar arasında 

görünüşte değil de her birin in beton karış ı m larda 

kullanılabilme şekl i nde belirgin fark vardır . 

Çakıl porçaları şekilleri ile kolaylıkla ayırt edi
lebilir - yuvarlak veya tom küre şeklinde. Yuvor
lakloşmış şekil suyun aşındırmasından dolayıdır. 

Yuvarla k şekilde porçalar nehir veya çaylarda bu
lunabilir veya tarih öncesi sularda veya buz kit
lesi tabakalarda depozito edilmiş olabilir. Bu 
ebodlor eleklerde ayrılır ve gerekirse uygun veya 
belirli tane dağılımını elde etmek için tekrar ka
rıştırılabilir . 

Beton için çakıl agregonın seeiminde uygun
luğunu tesbit etmek icin Jeolojik orijinieri araş

tırılmalıdır. Killi şist, mika, kumtaşı gibi az daya
nıklı malzemeler veya konglomerolor kullanılma
malıdır. Gronit, volkanik kaya, kalkerli taş ve 
buna benzer yoğunlukteki malzemeler genellikle 
tercih edilir ve bir cok hallerde şotkrit'e çok uy
gun beton ortoya çıkarır. 

Özgül ağırlık hem ince hem de kalın malze
me icin bilhassa karışımın dizaynı ve oranlanma
sında mühim bir fiziksel faktördür. Malzemenin 
özgül ağırlığı, ağırlığının eşit hacimdeki suyun 
ağırlığına bölümüijür. Kum, çakıl ve kırma taş 

porcaları sudan 2-3 defa daha oğırdırlor . Daha 
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hassas olarak özgül ağırlık değerleri 2,50 ile 2,80 
orası olup ortolaması 2,65 tir. 

Yuvarlak veya küresel şekilli parçac ık ların 

yüzey olanı ayni hocimde kübik şekilli porcocık

lora göre daha azdır. 1 inch3iük bir kübün yüzey 
olanı 6 inch2 dir. Fakat 1 inch31ük kürenin yüzey 
alanı 4,82 inch2 dir ki, bu da yüzde 20 lik bir far
kı temsil eder. Bu farkta küresel çakıl parçacık

l arın yüzeyini kaplamak icin daha köşeli kırılmış 

malzemeye kıyasla daha çok horc kullanmak ge
reklidir. Veya tersi olarakta belirli bir miktar 
harçla kırılmış taşton daha çok yuvarlak çakıl 

kullanılabilir . Momofih, her iki tip iri ogrego ile 
yapılan bston kalite, mukavemet ve temsil yönün
den tamamıyla tatmin edicid ir. Ayrıca malzeme
nin yüzey korakteristiğindeki farklar doğruca ele 
alınıp ono göre tatmin edici şotkrit karışımiarı 

dizayn edileb ilir. 

Çakıl agregoları şekilleri ile ilgili diğer bir 
enteresen özelliği de serbest, kuru hacminde og
rega parçacıkları arasında daha az yüzdede boş 

luklor bulunmasıdır. Yani belirli bir hocime daha 
çok sayıda çakıl porcaları konabilir, çünkü onlar 
daha sıkıca yerleşirler. iyi evsafto cakılda yüzde 
40- 45 boşluk bulunur. Halbuki aynı tane dağılı

mındaki kırma taşta yüzde 50'ye yakın boşluk 

bulunur. 

KlRMA TAŞ 

Kırma taş, ismininde gösterdiği gibi büyük 
parcaların beton için uygun ebadlorda kırılması 

ile elde edilir. Ham malzeme büyük nehir cakılları 
veya taş ocağı veya tabii taş depozitolorındon 

patiatma yolu ile elde edilmiş malzeme olabilir. 
Hava soğutmolı patlamalı fırınların curufudo ham 
madde olarak k ullanılabilir . 

Hammaddeler kırıcıdo kınldıkton sonra elek
ten gecirilerek istenilen ebodloro ayrılır. Bazı !e
sislerde değişik ebad malzemeleri karıştırorak 

ASTM C- 33 standort şartnamelerine uygun ogre
go elde edilir. 

Nisbeten küb şeklinde kırılmış malzemeler 
düz veya uzun tipiere kıyasla tercih edilir. Belirli 
t ip elek ebodlorıno göre olon tane dağılımı her 
zaman istenilen şekilde porçalar ortoya çıkar

maz. 

Ülkenin bir çok yerlerinde beton için ırı og
regolar çoklukle çakıl ve kırma taşın kombinas
yonu olarak kullanılır. Bu genellikle çakıl depozi
tolorının bulunabilmesine bağlıdır. Yuvarlak ve 
kırılmış porçaların kombinasyonu şotkrit korışım

lar için oranlanabilecek fevkolode beton yapılmo

sını sağlar . 
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Kırma taşın özgül ağırlığı nehir çakılın

kine yakındır. Hatta jeoloj ik ori jinier i aynı ise öz
gül a ğ ırlıkları aynıdır. Şu da belirtilmelidir ki öz
gül ağır l ık serbest halde kombine olarak parça
cıklarla değilde parçacığın kendisi ile ilgilidir. 
Kırma taşın daha önce belirtildiği gibi daha çok 
boşlukla r vardır, faka t gerçek ögül ağırlığı çakıl 

ile aynı olabilir. Boşl uk yüzdesi daha yüksek olan 
kırma taş gibi malzemelerin serbest birim hacim 
ağırlıkl arı yuvarlak nehir çakılı n dan daima daha 
düşüktür. Şotkrit karışım dizay n ında bu gerçekler 
gözönünde bulundurulmalıdır. Şuna ehemmiyet 
verilmelidir ki ağırl ıkla rı daha az olan kırma taş 

daha yuva rlak nehir çakı lların ı n harman a ğ ırl ığı

na kıyaslanarak şotkrit karışımlarda kul l anılma

lıdır. 

iri agreganın şekli, yani yuvarlak veya açık 
olması ma lzemenin pompa dağıt ı m borusundan 
geçişini etkiler. Daha düzgün ve yuvarlak agre
galar boru veya hortum cidarında daha az aşın

dırıcı olaca k la rdır. Bu etki, mamafih, çok ehem
miyetli görünmemektedir. Çünkü karışımın hat 
ile temasta olan kısmı ince harçtır ve iri malze
meler hatla direk temas içinde olmayıp asılı bir 
şekilde tutulu rlar. Daha önce açıkland ı ğı gibi, 
şotkrit karışımların dizaynı iri agregayı asılı ola
rak taşı mak için yeter li miktar harcı sağlanmalı

dır. Bu iri ag rega ile hat arasında kaydadeğer 

miktarda temas olmamasını önceden temin eder. 

TANE DAGILIMI TERKiBi : 

Bel ir li kurallar takip edilmezse iri agrega ile 
kurnun belirli yüzdelerle karıştırılması oldukça 
kampiike bir işlem haline gelebili r. Ancak kural
lar izlendiğinde karışımın dizaynı nisbeten basit 
olabilir. 

Kum ve çakıl karışımı için tane dağılıını li
mitleri bir çok şartla rı içerir. Örneğin; tüm mak
simum ebadta agregalar için bir seri şartlar ge
rekir. Ayrıca. şu da bel irt ilmelidir ki kum oranı 

nın tanziminde geniş limitler bırakılmalıdır . Bu 
geniş limitler yüzündendir ki bu tane dağılımla

rı kullanan için oldukça anlamsız hale gelmek
ted ir. 

Optimum şotkrit karışımlar için kum ve iri 
agreganın terkibinde her hangi bir ebadtan fa
la oranın olmaması oldukça önemlidir. Belki de 
fazlaları (veya eksikleri) kontrol etmek için en 
kolay yol Şekil- 3 dekine benzer bir eğri çizerek 
karışırndaki her ebad için yüzdelerini ayrı ayrı 

her standart elekte göstermektir. Eoride ani de
ğişmeler veya düzleşmeler karışımd;ki her ebad-
taki tane için fazlalık veya eksiklik olduğunu 

gösterir. Kum yüzdesinin ırı agrega karışımına 

oran yüzdesindeki küçük değişiklikler çokluk la 
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bu şartları düzeltirler veya onları kabul edi lebi
lir bir dereceye aya rlarlar. 

Agrega tane dağılımının ilginç bir yönü de, 
ya da daha doğrusu kum tane dağılımı için gös
terilmesi gereken daha çok ihtimam ihtiyacı ka
rışımdaki ebadların dereeleri sayesinde gösteri
lebilir. Tane dağılımı için kullan ılan standart boy 
elekler ebadın her artışında elek açıklığının 2 
katı alınmasına göre düzenlenmiştir. Normal ola
rak kum 100 numaralı gözden 4 nurnaraya kadar 
ebadta eşit aralıklarla 5 değişme olmak üzere 
sı nıfln d ı rı lır . Aynı derecelendirmeyi iri agregada 
da tekrarlamak için malzeme 4 numaradan (3/ 16 
inch) en büyük ebad olan 6 inche kadar sınıf

landırılır. Kıyaslamadan kolaylıkla görülebilir ki 
kurnda iri agregaya nazaran çok daha fazla sa
yıda ebad değişmesi olur. 

ince ve kalın agregan ı n oranlanmasında ve 
her ebad için sınırlayıcı miktarlarda göz önüne 
alınacak bir diğer hususta «tane g iri~mi ıı ile il
gilidir. Bu mevzu şotkrit karışımlarda bilhassa 
önem lid ir, diğer karışımlarda da sorunlara ne
den olabilir. Ancak bir yandan da benzer oran
lanmış karışımiardada bir sorunla karışılaşılma

yabili r. Beton içinde belirli bir tane etrafında 

olan boşluk öyle o lmalıd ır ki kendinden bir kü
çük ebadta olan tane girebilsin. Bu en küçük 
taneye kadar böyle olmalıdır. Tane gırışımının 

olmadığı ve iki ebadtaki tanelerle olan basitleş

tirim iş bir düzenleme Şekil- 4 de gösterilmiş

tir. 

Bu diyagramda plastik beton dağıtım hattı

n ın içinde değişik konumlara kaydığında tane gi
rişi min i ön lemek için daha büyük olan A ebad ı n

daki taneler biribirinden B ebadındaki tanelerin 
geçebileceğ i kadar ayrı durumdadır. Bu çok ba
sitleşt iri lmiş bir örnektir, çünkü en iri agregadan 
ince kum zerrelerine inene kadar (her ebad bir 
genişi olan tanenin çapının yarısı olmak üzere) 
10 veya daha çok ebad bulunabilir. Ayrıca, pra
tikte 3 boyutlu bir problemdir, basit bir skeçle 
tasviri zordur. Bu ilişkiler matemat iksel olarak 
geliştiril ebilir ve nihai netice önceden anlatılan 

tane ebadı dağılımına çok yakındır . Bir başka 

deyişle, kabul edilebilir sınırlar içinde. her abad
tan fazlalar önlenebilirse tane girişminin de önü
ne geçilebilir. 

NORMAL AGIRLIKLI KARlŞIMLARlN 
ORANLANMASI : 

Şotkrit karışımlar çok çeşitli amaçlar ve 
özellik lerden oluşan malzemelerle oran lanabil ir. 
Temel olarak, iyi beton, ister şotkrit için olsun 
veya olmasın. kum ve çakı lla beraber çimento 
ve sudan meydana gelir. Maalesef, bu aynı un-



surlar kötü beton yapmak için de kullanılabilir. 

Buradaki amaç nasıl iyi beton yapılacağını ve 
bi lhassa da nasıl iyi şotkrit batonu yapılacağını 

göstermektedir. 

BELiRLENMiŞ SLAMP (ÇÖKME) iCiN 
SUYUN TAYiNi 

Beton karışımda kullanılan suyun çift yönlü 
fonksiyonu vardır. Birincisi, su karışıma nem 
veya işlenebilma özelliği sağlar ki bu da slamp 
ile ölçülür. ikinci olarakta kimyasal reaksiyon 
veya çimentonun hidratasyonu için gerekli suyu 
sağlarlar. istenen slamp veya işlenebilma özelli 
ği temin etmek için birim beton hacminin ihtiya
cı olan su miktarı kimyasal reaksiyon icin ihti
yaç olanın 2- 3 katıdır. Kimyasal ihtyacın faz
lası olan su mktarı su/çimento oran ını azaltır 

veya arttırır ve mukavemetle beraber sertleşmiş 

belonun diğer özelliklerinde değişmelere yol 
açar. 

Pratik acıdan genellikle yapılar için düşük 

slamp 3- 4 inch olmalıdır. Ara sıra belirli özel 
nedenler veya uygulamalar ic in slamp daha dü
şük bir derecde belirlenebilir. Şotkritde kullanı

lacak beton için 3- 4 inchlik slamp tamamıyla 

fizibldir. Ancak slamp bundan da az olursa ku
ruluk için özel tedbirler almak gerekir. Karışını 

çok kuru olduğunda şotkrit için çok mühim olan 
su akışkan yağlayıcı görevini yeterli olarak ya
pamaz. 

Şotkrit icin olsun veya olmasın tüm yapılar

daki betonlar icin slampın üst sınırı 6- 7 inch 
arasıdır. Şotkrit karışımlar iyi oranlanmış karı

şımla bu slampı da kaldırırlar. Bu slampların 

üstündeki değerler icin kohezyon özelliklerini ol
dukça kaybeder ve iri agregalor ayrışarak dağı

tım hatlarının kısmen veya tamamen tıkanması

na neden olur. Mikser veya şotkrit operatörleri 
bazen pampajı daha iyi bir hale getirmek icin 
daha çok su vererek slampı maksimum dereee
lerin yukarısına cıkarırlor . Bu tip tabikatlar ke
sinlikle tavsiye edilmez. l<um veya karışını yüz
delerindeki değişiklikler önce denenmelidir. Ge
rektiğinde bir koc yd3 lük kötü pampajlı belonu 
istif etmek veya dökmek cıvık karışımla şotkrit 

yaporak kötü betonun 28 gün sonra yeterli mu
kavemeti sağlamadığı icin çekişle düşürülmesin

den çok daha iyidir. 

Bir karışımın slampı batonun her yd3 ündeki 
toplam su miktarı tarafından (agregadaki nemde 
hesaba katılarak) tayin edilir. Su miktarı ana 
unsurlara, bilhassa suyu azaltıcı katkılar kulla
nılmasına bağlı olarak biraz değişir. 

Yerel ticari test labaratuvarları veya hazır 

karışını üreticileri su miktarları hakkında bilgi 
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verebilirler. Mamafih, karıştırılan su hakkında 

bilgiler Tablo- 4 de vardır. Şu da not edilmelidir 
ki her yd3 de 1 gollan artış veya eksilma slampı 
1 inch kadar artırır veya eksiltir. 

Beton slampı ASTM C- 143 ile tasv ir edilen 
standart slamp konisi ile oluşur. Bu test metodu 
ile tarif edilen işlemler dikkatlice takip edilme
lidir ki gerektiğinde çeşitli personel tarafından 

tekrarlanabilsin . Hazır karışını betonun kabul 
edilebilirliği için beton örneği daima mixer veya 
cal kalayanın çıkış yerinden alınmalıdır. Genelde 
bu slamp ölçümü şotkrit karışımın kontrolü icin 
yeterlidir. Mamafih, iş şartnameleri slamp ölçüm 
numunelerinin test silindirleri icin olan numune
lerle beraber nozzle (uc) ın cıkışından da alınma
sını gerektirir. 

BELiRLi MUKAVEMET iCiN ÇiMENTO 

TAYiNi: 

Her m3 beton için gerekli çimento miktarı 

şu anda bazıları bu kitabın kapsamında olma
yan çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu tartışmadaki 

temel olarak ilgilanilen mevzuu gerekli veya be
lirtilen mukavemeti sağlamak için yeterli mikta r 
cimantoyu kullanmaktır. Setonun basınç muka-
vemeti her çimento torbası icin kullanılan su 
miktarına bağlıdır, yani su/çimento oranına. Ka
rışım dizaynında uygulanacak işlemler sırasında

ki değişmeleri telafi etmek için gerçek, belirti
len mukavametin üstünde bir emniyet payı bıra

kılması tavsiye edilir. Bir cak hallerde, yüzde 
15- 20 yeterlidir ve bu da verilen tablodaki su/ 
çimento oranında hesaba katılmıştır. 

Yaygın olarak kullanılan çimento miktarları 

her mJ için 6- 9 torba arasında değişip muka
vemet ve diğer şartlara bağlıdır. Her mJ e 6 tor
badan az olan karışımlar gerekli mukavametin 
fazlasını sağiasa bile şotkrit icin tavsiye edil
mez. Bunun nedenlerinden birisi çimento ve su 
hamuru kısmen yağlamayı sağlar ki bu da karı

şını dağıtım sisteminden gecerken bilhassa önem
lidir. Mamafih, bu tavsiyeden çimentonun tek ba
şına yağlamayı temin ettiği sonucu cıkarılmama

lıdır, çünkü karışımın oranlanması mühim bir rol 
oynar. Aslında , yüksek miktarda çimento bulu
nan karışımlar pompalanamaz olduğu durumla 
ra rastlanmıştır. Bundan dolayıdır ki çimento 
miktarında 9 torbalık bir üst sınır konmuştur. 

Bilhassa daha az çimento ile şotkrit yapma me
totları mümkün olduğundan diğer neden tabii ki 
fazla maliyettir. Coklukla ilk maliyet ve özellikle 
de çimentonun kesin maliyet miktarına daha çok 
ehemmiyet verilir ki halbuki bu da yerine konmuş 
olan batonun toplam maliyetin in yüzde birinden 
azdır. 

61 



DSI TEKNIK BÜLTENi 1983 SAY I 55 

Değişik mukavemet seviyeleri ve hava kotkı

sız karış ı mlar için çimento torbası ba şına (1 
torba çimento 50 kg) konması tavsiye ed iien su 
miktarları Tablo- 5 de ve r ilmiştir. Genelde bu 
Tabloda verilen değerler konservotiftir ve müm
kün olursa daha yerel deney iere güvenileb il ir. 

Gerekli çimento torbası sayısını tayin için 
hesap oldukça basittir. Önce müsaade edlien 
maksimum slamp ve maksimum irilikle agrega 
ebadını tayin etmek için iş şa rtnamesi ni okuyun. 
Bu bilgi ile Tab!o- 4'e bakınız ve m3 başına ge
reken su miktarını bulunuz. Sonra bel id enen mu
kavemet için Tablo - 5'ten su, çimen to o ron : nı se
çiniz. Su- çimento torbası sayısını bulunuz. 

Daha açık olabi lmesi iç in bir örnek aşağıda 

verilmiştir . Eğer şa rt name 28 günde 272 kg j cm2 

lik bir mukavemet, 3 - 4 inchlik bir slamp ve 3/ 4 
inch maksimum agrega iril iğ i gerektiriyorsa, 
Tablo- 4'ten 208,0 litre, Tablo- 5'ten 28,8 li tre/ 
torba oku ruz. m3 beton iç in gereken çimenioda 
208,0/ 28,8 = 7,22 to rbod ı r . 

Tablo- 5 teki mukavemet seviyeleri de stan
dart 28 günlük sertleşme zamanı ve Partiand Tip 
1 çimento içindir. 7 günlük sertl eşme devresi 
i~inse mukavemet genellikle 28 günl ük değ erin 

2/ 3 ü veya biraz fazlosıdır . Eğer Yüksek - Erken 
Tip lll Partiand çimentosu aynı su / çimento oran
ları ile kullanıldı ise aynı mukavemetler 7 günde 
elde edilir. Tabloda gösterilmeyen ara değerler 

verilen değ erler orasında ınterpolasyon ile elde 
edilebilir. 

MUTLAK HACiMLER 

Karışını oran lanmasında en uygun ve yaygı n 

metodlardan birisi mutlak hacim prensib ine daya
nır . Her serbest granüler malzeme için mutlak 
hacim bu tanecikterin boşluklar hariç olmak üze
re net dolu ağırlığına eşitt i r . Eğer malzemen in 
özgül ağırlığı biliniyorsa, mutlak hacmi aşa ğ ıda k i 

denklemden hesaplanır. 

Mutlak Hacim = 
Malzeme Ağırlığı (kg) 

Özgül Ağ ırlık (kgjm1 ) 

Beton karış ı nıdaki unsurların tek tek mutla k 
hacim leri eklendiğin d e 1 dolu m3 beton olur. Da
ha sonra gelecek örnek karışım :orda hesaplar 
bu prensibi gösterecektir. 

iRi AGREGANIN SEÇiMi 

Şotkrit karışımlar için iri ag reganın seçi mi 
özel o larak makale için d er l enm i ş tabloiar saye
sinde çok ba sitleşti ri lınişti r. Bu tab'olar ortalama 
şartlar altında kullanıl a b i lecek iri agrega dere
celerini gösterir. Tablolar ayrıca kumun çeşitli 
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maksimum ebadlarda homojen sınıflandırılmış 

agrega için değiş i k incel ik veya F.M. dereceleri
ne göre gösterilmiştir. Bu tablolar arazide iyi 
net ice göstermiştir. 

Genellikle iyi arazi kontrolü şarttarında daha 
çok ir i malzeme miktarlarının kullanıldığı hal er 
kaydedilm i ştir . Mamafih, araziyi kontrol derecesi 
değişkendir ve bu tablolarda bu tip şartlar için 
emn iyet payı bırakılmıştır. 

YUVARLAK NEHiR CAKiLI 

Yuvarlak nehir çakılı ku ll anırken her m3 be
ton için önerilen harman ağırlıkları Tablo- 6 da 
verilmiştir. Bu tabioyu kullanırken kumun F.M 
dereesini önceden bilmek veya tayin etmiş olmak 
gereklidir. Kullanılan kumun karşısında iyi dere
cetenm i ş 3 değişik ebaddaki iri agreganın ağırlık 

s ıralar ıda gösterilmiştir . Daha küçük değer ge
nellikle daha iht iyatlı taraftadır ve kumun F.M. 
d eğerleri yükseğe doğru çıktığı zamonda kulla 
n ı l m alıdır. Her durumda gösterilmiş olan daha 
yü ksek a ğ ırlıklar karışımda biraz daha az kum 
gerektirir ve m3 başına olan su ve çimentoda 
da bi raz tasarrufu mümkün kılar. iri agregqnın 
m3 ündeki kg olarak ağırlığı b i lindiği Tablo- 6 
daki dipnotu bu tabioyu her konuma adapte et
meye yarar. 

KlRMA TAŞ 

Kırma taş iri agrega ıçın aynı amaçla ben
zer bir tablo geliştirilmiş ve Tablo- 7 de göste
r i lmiştir. Tabioyu kullanma yolu bir önceki ile 
aynı olup aralarındaki temel fark harman ağır

l ı klor ı n ı n % 12 azaltılmış olmasıdır. Bu otomatik 
olarak daha önce belirtilenden daha az miktar 
kırma taş kullanılmasına müsaade eder. Tab
lo- 7 nin al tı ndaki dipnotuna özellikle d ikkat gös
terilmelidir ki onun sayesinde Tablo lokal şartla

ra adapte edilebilir. 

KARlŞIM TERTiP iŞLEMi 

Şot k rit karışımı tertib inde takip edilen işlem 

herhangi bir beton karışını için kullanılan metot
l a r ı n ayn ı dır . Bütün temel prensipler bahsedilmiş 

olup iş sadece bunları sıralamaya kalmıştır . Bun
la rda aşağıda rakamsal sıraya göre verilmiştir. 

1. iş Şartnamelerinden 28 gündeki basınç muka
vemetini, müsaade edilen slampı, maksimum ag
rega ebo dını ve katkılar için tedbirleri ve her
hangi di ğer ilgili hususları tesbit ediniz. 2. Kul
lanılacak kumun incelik modülünü (F.M.) tayin 
ediniz. Bu üreticiden öğrenilebilir veya daha evvel 
tarif ed ilen elek anal iz i ile tayin edilebilir. 3. in
ce ve kalın agreganın özgül ağırlığını tayin edi-



niz. Veya bunları üreticiden öğreniniz. 4. Belirle
nen slamp ve maksimum agrega ebadı icin m3 

başına kanacak toplam su miktarını Tablo- 4 den 
tayin ediniz. 5. Tablo- 5 deki bilgiyi kullanarak 
mJ başına gerekli toplam çimento torba sayısını 

tayin ediniz. 6. Harman ağırlıkları, çimento mut
lak hacimleri ve mJ beton için gerekli suyu he
soplayınız. Bunlar Tablo halinde düzenlenmelidir. 
Çimentonun özgül ağırlığı için 3.15'i kullanınız. 7. 
iri agreganın çakıl veya kırma taş olmasına bağ

lı olarak Tablo- 6 ve 7 den kurnun F.M. ve mak
simum ebadına göre harman ağırlığını tayin edi
niz. 8. iri agreganın mutlak hacmini hesaplayı

nız ve harman ağırlığı ile birl ikte tablolara dahil 
ediniz . 9. Tabiolanmış olan her unsurun mutlak 
hacimlerini toplayınız . Bu toplam ile 1000 dm3 

(litre) arasındaki fark 1 mJ beton imal etmek için 
gerekli kurnun mutlak hacmidir. 10. Kurnun mut
lak hacmini tayin ettikten sonra özg ül ağırlığını 

kullanarak harman ağırlığını hesaplayınız . Bu 
bilgi tablolara dahil edilerek karışını tertibi ta
mamlanır. 

Karışını tertibi hesaplarının tamamlanması 

üzerine yapılacak iş küçük bir numune harmanı 

karmaktır. Bu numuneden slamp, işlenebilma 

özelliği ve genel görüntü izlenerek basınç muke
vameti tayini için silindir numuneler alınabilir. 

Bu numune harmanı hazırlanırken önceden karı

şını suyunun tamamını katmak değil de sadece 
istenilen slampı elde etmek için yeterli miktarı 

ilave etmek tavsiye edilmiştir. Eğer hesaplanan 
karışını suyunun tamamı kullanılmamış veya be
lirlenen slamp'a ulaşmak Için daha su gerekli ise 
tüm karışını buna göre ayarlanmalıdır. Bu avar
Iama deneme harmanında kullanılan gercek mut
lak hacmin net verimini hesaplayarak ve her ka· 
rışım unsuru tam 1000 dm3 lük verim sağlaya

cak şekilde uygun olan yüzdeyle çarpmak ile 
olur. 

Beton k~rışımındaki unsurları karmoda bir 
miktar neme, bilhassa kumda, rastlamak hiç de 
olağan dışı değildir. Bu nem gerçekte karışını 

suyunun bir kısmıdır ve slamp ile belonun mu
kavemetini kontrol edebilmek için gerekli nem 
payı gözönünde bulundurulmalıdır. Bunu yapabil
mek icin nem yüzdesi bir mil< tar agrega numune
si kurulularak bulunmalıdır. Agreganın karılma 

ağırlıkları nem yüzdesi kadar arttırı l ır ve bu art
tırmalar karışını suyunun lik ağırlığından çıkarı

lır. Herhangi şotkrit karış ı nı tertib inin nihai de
nemesi karışımın taklit edilmişinde veya tabii iş 

şartlarında şotkritde denenmesi ile olur. Eğer 

şotkrit ekipmanı iyi çalışıyor ve şotkr i t tertip 
şartlarına uyulmuş ise karışını düzgün netice 
göstermelidir. Şotkrl t sistemler iyi netlee göster
mediğinde daima bir sebep vardır . Karışını mev-
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zuunda sebepler bu yazıda kapsanan prensipie
rin gözden geçirilmesiyle bulunur. 

ÖRNEK KARlŞIM HESAPLARI : 

Bir önceki kısımda anlatılan karışını tertibin
deki on maddeyi açıklayan örnek hesaplar gös
terilecektir. Bunlar tabii ki belirli şartlar icindir 
fakat prensipler hüküm süren diğer şartlarda uy· 
gulanabilir. Tüm karışını tertiplerinde çok kullanı

lan bir kaç temel değerler ve çevirme faktörleri 
vardır. Kolay referans iç in bunlar Tablo- 8 de 
sıralanmıştır. 

Örnek - 1 Aşağıdaki iş şartnamesini sağ
layacak bir şotkrit karış ı nı~ tertip ediniz. 

Basınç Mukavemet! = 272 kgjcm2, 28 günde 

Müsaade edilen slamp = 3- 4 inch (7.62- 10,16 
cm) 

Maksimum agrega ebadı = 3/ 4 inclı [19,1 mm.) 

Tip 1 Parti and çimen tosu kullanınız. 

Agrega özellikleri aşağıda gösterildiği şe-

kilde olup üretici tarafından tedarik edilmiştir. 

Y ıkanmış beton kumu; 

(D.K.Y.) özgül ağırlık = 2.68 kg / dmJ 

Tane Dağılımı No; 50 den % 16 ile, No; 100 
den % 6 ile geeerek ASTM C-33 şartlarını sağ

lar. 

3- 4 inch kırma taş; 

(D.K.V.) özgül ağırlık = 2.64 kgjdmJ 

Tane dağılımı ASTM C- 33 ün 3/ 4 inch den 
No; 4 e kadar olan şartlarını sağlar. 

Gevşek kuru ağırlığı = 1427 kgjmJ 

Tablo- 4 den 3/4 inch agrega ve 3- 4 inch 
slamp icin olan karışını suyu 208 ltjmJ tür. Tab
lo- 5 ten 272 kg/cm-ı beton icin su çimento 
oranı her çimento torbası icin 28,8 litredir. Do
layısı ile her mJ için gerekli çimento miktarı 

208/ 28,8 = 7,22 torbadır. Çimento karma ağırlığı 

da 7.22 x 50 = 361 kg olup mutlak hacmi 

361 

3.15 
= 115 dmJ tür. 

208 litre suyun ağırlığı 208 kg olup mutlak 
hacm i, 208 dm3 dür. 

3/ 4 inch kırma taş ve incelik modülü (i.M.) 
2.87 olan kum iç in Tablo- 7 yi kullanarak öneri
len agrega ağ ırl ığı 790- 836 kg olarak bulunur. 
Bu rakamlar birim ağırlığı 1378 kgjmJ olan kı

rılmış taş icindir fakat bu örnekteki agrega bi-
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rim ağırlığı 1427 kg / m3 tür. Tablo- 7 deki daha 
küçük ve emniyetli olan değeri kullanarak ve bi
rim ağırlıktaki farkın etkisini düzeltmek için 

orantı yaparak kırılmış taş miktarı; 

1427 
790 x - -- = 818 kg j m3 tür. 

1378 

818 
Kırılmış taşın mutlak lıacmi - = 310 dm3 tür. 

2,64 

Şimdiye kadarki tüm katılanların mutlak ha

cimleri toplandığında 633 dm3 buluruz ki 1 m3 

beton imal etmek için 1000 - 633 = 367 dm3 

lük mutlak hacimde kuma ihtiyaç vardır. D.K.Y. 
bazına göre gerekli yıkanmış beton l<umunun 

karma ağırlığı; 

367 x 2,68 = 984 kg dır . 

Bu karışını tertibi için değerler m3 baş ına ol 

mal< üzere Tablo - 9 da verilm i ştir. 

Bu örneğin daha ileri bir kısmı olaral< küçük 
bir deney numunesinin karıştırıldığını ve istenen 
slampı sağlamak için sadece 198 litre su gerek
tiğini farzedelim . Karışını sudaki 10 litre azalma
dan dolayı gevşeyecektir. Suyun mutlak hacmi 10 
dm3'tür. Taş ve kumun mutlak hacimlerinde sıra

sıyla 5'er dm3'1ük artırmalar gerekli ayarlamayı 

sağlarlar. 

Örnek 2; Mukavemeti 28 günde 204 kg jcmı, 

slanıpı 3-4 inch (7,62- 10,16 cm). maksimum 
agrega ebadı 3/8 inch olan kömür çakılı şotkrit 

karışımı tertip ediniz. 

Tüm agregalar ASTM C- 33 şartnamelerine uy
gundurlar. Agrega özellikleri verilmiştir. 

Tabii kum (D K .V.) ; 

Özgül Ağırlık = 2.65, kg / dm3 i.M = 2.73 

3/ 8 inch yuvarlak kömür çakılı; 

Özgül Ağırlığı = 2,68 kg / dm3, gevşek ağırl ı ğı 

= 1557 kg / m3 

3/ 8 inch agrega ve 3- 4 inchlik slamp için 
Tablo 4'den gerekli su miktarı her m3 için 228 
litredir. Basınç mukavemeti 204 kg j cm2 olan be
tonun su - çimento oranı 34,7 litre olarak bulunur. 
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Dolayısı ile gerekli çimento miktarı her m3 için; 
228/ 34,7 = 6,57 torbadır. 

Çimentonun karma ağırlığı 6,57 x 50 = 329 kg 

329 
ve mutlak hacmi -- = 104 dm3'dür. 

3.15 

228 litre suyun karma ağırlığı 228 kg'dır. Mut
lak hacmi de 228 dm3'dür. 

3/ 8 inclı yuvarlak nehir çakılı ve i.M. 2.73 
olan kum için Tablo 6'dan agrega ağ ı rlığı 630 
ile 689 kg bulunur. Tablo kuru, gevşek ağırlığı 

1557 kg j m3 olan yuvarlak nehir çokılına göre dü
zenlenmiş olup neticeler yuvarlak kömür çakı l ı 

içinde takriben aynı olduğundan ortalama bir de
ğer olan 689 kg alıyoruz ve mutlak hacmi hesap
larız. 

689 
-- = 257 dm3'dir. 

2,68 

Tüm mutlak hacimierin toplamı 589 dm3 olup 
bu da 1000- 589 = 411 dnı3 kuma ihtiyaç olduğunu 
gösterir. m3 başına olan nihai miktarlar Tablo 10 

da verilmiştir . 

Bu karışını tertibinde tabii kumun ve 3/8 inch 
kömür çakılının karma ağırlıkları D.K.Y. (doygun 
kuru yüzey) şartına göredir. Eğer karma sırasında 
3/ 8 inch kömür çakılının nem miktarı % 3,6 ve 
tabii kumun % 7,2 ise karma ağırlıklarında yapıl

ması gereken değişiklikleri tayin ediniz. Hesaplar 

aşağıda verilmiştir . 

3/8 inch kömür çakılındaki nem = 0,036 x 689 
= 24,80 kg 

Kumdaki nem = 0.072 x 1089 = 78,4 kg 

Agregadaki toplam nenı = 24,8 + 78,4 = 103,2 kg 

Dolayısı ile ayarlanmış karma ağırlıkları da; 

Karışını suyu; 228 - 103 = 125 kg ve 125 litre 

3/ 8 inch kömür çakılı; 689 + 25 = 714 kg 

Tabii kum 1089 + 78 = 1167 kg 

Ayarlanmış karışını ağırlıkları mutlak hacim-
leri pek etkilemez fakat düzgün bir miktar suyun 
kullanılmasını ve slampın belirtilen sınırlar içinde 
kalmasını sağlar. 
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KALSiYUM KARBONAT BiRiKiMi iLE KOROZYON KONTROLU 

Su sistemlerinde korozyon nedeniyle ekono
mik kayıplar cok büyüktür. Betonarme, osbest-ci
mento ve çimento kaplı dökme demir borulardan 
oluşan 208,2 X 1()3 mJjgün kapasiteli bir dağıtım 
sisteminde yapılan bir çalışmada yılda 500 ton 
(CaC03 olarak) boru koybı olduğu ve 5 yılda sis
temin taşıma kapasitesinin % 40 azaldığı hesap
lanmıştır. Bundan başka büyük beton tankların da 
cok fazla korozyono uğram ı ş olduğu görülmüştür. 

Dağıtım şebekesindeki yıllık kayıp 375 milyon do
lardır. Suyu kirecle kararlı yaparak korozyon ön
lenmesi icin 27 milyon dolar gerekt iği hesaplan
mıştır. 

Malzemenin bozulması bir problem olduğu gi
bi, korozyon ürünleri suya karışorak kolitesini de
ğiştirir , sağlığa zararlı bir hale gelmesine ne
den olur. Örneğin, Bostan su dağıtım şebekes i n
deki bir calışma Icin alınan numunelerde yapılan 
analiz sonucları bu numunelerin % 19 unda bakır, 

% 9 unda demir ve % 65 inde kurşun iyonlarının 

U.S.P.H.S. içme suyu standardlarının üstünde ol
duğunu göstermiştir. Kirleticiler in çoğunun dağıtım 
şebekesindeki korozyon ürünleri olduğu bulunmuŞ
tur. Bu calışma aynı zamanda suda kurşun mik
tarındaki artışın konda da kurşun artışına sebep 
olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. 

Korozyonu madde cözünmesi olarak tanımla 

yabiliriz. Fakat aslında karışık bir elektrok imyasal 
reaksiyondur. Elektrokimyosal korozyon bir çok 
yollarla durdurulabilir. Örneğin katadik korumada 
korozyon, elektrik akımı kullanarak önlenir. Fakat 
metodların çoğu boru yüzeylerinde etkilenmeyen 
bir kaplama yapılmasına dayanır. Bu tabaka su 
ile borunun temasını önleyerek korozyonu azaltır. 

Bu koruyucu film mekanik olarak uygulanan as
faltik boya veya çimento kaplamo olabildiği gibi, 
kimyasal madde birikimi (örneğin polifosfat, sll lkat 

(') Kimya Yük. Müh. DSI AR-GE Dai. Başkanlı ğı 

Bu makale Journal AWWA Nov. 1977, Dec 1977 ve Jan, 
1978 den çevrilmiştir. 

Yazanlar : Douglas T. Merrlll 

ve 

Robert L. Sanks 

Çeviren Güner AGACIK (*) 

veya CaC03) veya korozyon ürünleri olabili r. Bun
ların birkaçı birlikte kullanılabilir. örneğin, kaplo
madaki delikleri kapamak icin mekanik kaplama
nın üstüne kimyasal birikim yapılabilir. 

Kalsiyum Korbanat cöktürülmesi ile korozyon 
kontrolu pratikte kullanılan cok yaygın bir metot
tur. Koruyucu CaC03 tabakasının oluşturulması 

icin gerekli hesaplar, kaplama tekniği ve uygula
ma zor değildir. Korozyon kontrol problemleri 
Caldwell - Lawrence diyagramları kullanılarak ko· 
layca cözümlenebilir. Ham suyun durum, tip, ko
ruma icin gerekli kimyasal madde miktarı ve bo
ruda birikecek CaC03 miktarı diyagramlardan 
bulunabilir. 

Kimyasal Reaksiyonlar : 

Bu reaksiyon sistemindeki ana bileşenler su 
(Hp), karbondioksit (C02 ). karbon ik asit ~C03) , 

hidrojen iyon u (H+). h id raksit (OH - ). bikarbo
nat (HCOj-) ve kalsiyum (Ca2·) dur. Bazı şart

larda Ca2· ve COt- arasındaki reaksiyon sonucu 
CaC03 çökebilir. 

(1) 

Cökme Ca2+ ve co·t konsantrasyonları çözü
nürlük carpımını aştığı anda olur. Doygunluğun 

üstündeki sulu çözeltilerde yukardaki reaksiyona 
bağlı olarak CaC03 cökebilir. Koruyucu sular ola
rak isimlendirilen sular da CaC03 çökerek koru
yucu bir filim tabakası oluşturur. Başka bir de
yimle bir suyun bir tabaka oluşturabilmesi icin 
(Ca2+ ) (CO·j) değerinin cözünürlük çarpımı de
ğerinden fazla olması gerekir. Aksi halde çökme 
olmaz. CaC03 değerinin doygunluğun altında ol· 
duğu hallerde su koruyuculuk özeliği göstermez 
ve bu sularda genellikle korozyon hızlıdır . 

(Ca2+ ) (COt· ) değerinin cözünürlük çarpımı 

na eşit olduğu hallerde su doygundur. Bu durum 
cökmenin olduğu ve olmadığı kısmı ayıran çizgi 
üzerinde ifade edilir. (Şekil - 1) 
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Şekil · 1 de örneğin 1 noktasındaki bir suyu 
alalım . Bu suda CaC03 çökmesi yoktur. CaC03 

çöktürebilmek icin belli kimyasal maddeler ilavesi 
ile (Ca2+ ) ·veya (C01·J konsantrasyonlarını art· 
tırmak gerekir. Böylece suda yapay ola rak kon· 
sanırasyonların değiştirilmesi ile bu su aşırı doy· 
muş hale (2) gelmiş olur ve CaC03 çökmesi baş· 
lar. Bu cökme doygunluk carpımına erişliineeye 

kadar devam eder. (3) Bu durum da (doygunluk· 
ta) artık cökme olmaz. çökebilecek CaC03 cök· 
müştür. 

Bütün bu bilgileri aşağıdaki şekilde özetliye
biliriz. 

1. Suyun doygunluğunun tespiti 

2. Elde ed ilecek aşırı doygunluk derecesi
nin seeimi 

3. Kullanılacak kimyasal maddelerin tiple· 
rinin ve şartlarının seeimi 

4. Arzu edilen aşırı doygunluğu sağiıvacak 

miktarda kimyasal madde katılması 

5. Çökme ile oluşacak CaC03 
tayini 

miktarının 

Bu faktörlerin tayininde kullanılan teori ve 
matematik'sel işlemler oldukca kompleks olmakla 
birlikte Caldwell ve Lawrence' ın ortaya koyduğu 

diyagranilar bu işe çok basit çözüm yolu getir· 
miştir. 

Borudan Geçen Suyun Özellikleri 

Metalik koroıyon elektrokimyasal bir reak· 
siyon olup metal ve metalin temasta bulunduğu 

suların meydana getirdiği elektrik akımı neticesi 
oluşur. Metal ve suyun temasta bulunduğu yü
:reyde oluşturulacak film tabakası yoğun, kopmaz 
ve düzgün bir şekilde oluşturulmuş olmalıd ır. 

Aşırı doymuş suda aşa ğıdaki özelikler yerine gel
diğinde böyle bir film tabakası oluşabilir . 

1. Su CaC03 ile aşırı doymuş olmalıdır . Bu 
aşırı doygunluk sınırı 4 · 10 mg/ 1 CaC03 , yani 
teorik cökme potansiyeli 4 · 10 mg/ 1 CaC03 ol 
malıdır . 

2. Kalsiyum ve alkalinite değerlerinin her 
biri en az 40 mg / i (CaC02 olarak) veya ekono
mik ise daha fazla olmalıdır. Her iki değerin yak· 
laşık eşit konsantrasyonlarda olması gerekir. 
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3. Alkalinite/ klorür + sü lfat oranı en az 5: 
1 olmalıdır. 

(Bütün 
olarak) 

konsantrasyonlar mg/ 1 CaC03 

4. pH 6.8 · 7.3 aralığında olmalıdır. 

5. Su hızı 0.6 m j s den fazla olmalıdır . 

Bu şartlardan bazıları ortak olarak (karşı· 

lıklı) hariç bırakılabilir; birisi diğerinin zararına 

(hesabına) alınabilir. Böylece bazen ideal şart· 

lardaki suyu (daha önce 1, 2, 3 ve 4 de verilmiş 
şartlar) hazırlamak mümkün olmıvabilir veya 
mümkün olsa bile çok pahalı olur. Böyle haller
de hangi şartlar korunmalı ve kabul edilmelidir. 
Bu araştırmavı yapanlar 1. 2 veya 3 şartlarının 

en önemlisi olduğuna ve korunması gerektiğine 

inanmışlardır. Pratik olarak 4 şartı tasfiye edil· 
memiş suyun başlangıçtaki kalsiyum ve alkalinite· 
si yüksek olduğunda korunabilir. Ekonomik ne· 
denlerle tasfiye sırasında düşük kalsiyum ve 
düşük alkaliniteli suların pH i 8.0 veya daha bü· 
yük yapılır . Bu pH larda meydana gelen CaC03 

filmi daha az koruyucudur. Fazla pH değerlerin· 

den kaçınılmalıdır. 

Çimento boruların korunması içn iyi dökü· 
manlar yoktur. Bununla birlikte CaC03 f ilmi ye
terli koruma meydana getirebilir. Bu nedenle me
tal korumak icin verilmiş şartlar çimento korun
masında da etkilidir. Çimento icin minimum al
kalinite/(CI· + SO/-) oranı daha az önemlid ir. 
Bu kural koruyucu oksit film tabakasının pasif
leşti rme özellikleriyle ilgilidir. 

Caldwell · Lawrence Diyagramları 

Caldwell • Lawrence diyagramları CaC03 

dengesi ile ilgili problemierin çözümünde kulla-
nılır. Diyagramda gösterilen bütün konsantras
yonlar çözülebilir bileşenleri gösterir. Her diyeg
ram verilen sıcaklık ve toplam cözünmüş madde 
içindir. Örneğin 25°C ve 40 mg/ i toplam cözün
müş maddeye ait diyegramdan a l ınan sonuclar 
diğer şartlar icin geeerli değildir . Bununla bir-
likte pratik olarak incelenen suyun bulunduğu 

şartlar diyagramlardak ine yakınsa kullanılabilir-

ler. Bütün sıcaklık ve toplam cözünmüş madde 
ikilisi icin diyegram yapmak pratik olmadığından 

bazı kabuller yapılark diyegramlar kullanılmalı

dır. 2, 5, 15 ve 25oç sıcaklık ve onlara bağlı 40 
400 ve 1200 mg / 1 toplam cözünmüş madde icin 
diyegramlar verilmiştir. Caldwell · Lawrence di· 
yagramlarında (Şekil· 2) kalsiyum, alkalinite ve 
pH eğrileri vardır. Diyegram karışık görünmesine 
karşın kullanılması kolaydır. Diyegramdaki bazı 

terimler aşağıdaki şekilde tanımlanabilir . Kon-
santrasyon: mg / 1 CaC03 olarak veya mg/ 1 CaC03 . 

Aksi söylenmedikce bütün miktarlar litrede milig· 
ram CaC01 olarak verilir. Bu şekilde uygunluk 
sağlanır. ikiside CaC03 mg/ i ola~ak verilmiş olan 
bir madde diğer bir mg/i olan bir madde ile ta· 
mamen reaksiyona girer. Bu şekilde her sefer 
kimyasal eşitlik ve reaksiyonun düşünülmesine ge
rek kalmaz. örneğin 25 mg/ 1 Ca (OH) 2 (CaC03 



olarak, 25 mg/1 Hco-3 lo CoC03 olarak veya 25 
mg/1 C02 ve 25 mg/ 1 COi- CoC03 olarak reoksi
yono girer. 

pH : Çözeltideki hidrojen iyonlarının konsant
rasyonunu pH gösterir. Birimsizdir. Sıcaklık dü
zeltmeli pH metreden okunur. pH metre her zaman 
yeni hazırlanmış tampon ile ayarlanmalıdı r. 

Toplam cözünmüş madde : Toplam cözünmüş 
madde çözeltideki maddelerin bir ölçüsüdür ve 
C-L diyagramlarında eğriler i n şekillerini etkiler. 
Toplam cözünmüş madde, suyun tam onolizi yapı 

larak hesap edilir. Bazen numune k uruluğa ka
dar buharloştırılıp kalıntı ağırlığı alınır . Bu yakla
şık olarak toplam cözünmüş madde verir. Burada 
toplam cözünmüş maddeler CaC03 olarak veril
meyip miligram litre olarak verilmişti r. 

Sıcaklık : Sıcaklık eğrile r in şekline çok fazla 
tesir eder. Bu nedenle hesap yapılacak suyun sı 

caklığı ile kullanılan diyegramdaki sıcakl ık ara
sında bir kaç dereceden fazla olmamalıdır. Fah
renheit ve Centigrod dereceleri arasında aşağıda

ki bağıntı vardır : 

1 
C = (F-32) -. 3_ll 

C : Centigrod dereesi 

F : Fahrenheit derecesi 

Alkalinite : Alkolniite asidi nötral ize etme ko
positesidir ve metil oranjla pH 4.5 a yakın suyu 
kuvvetli asitle titre ederek bulunur. 

Alk = HC0-3 + Cos- + OH- + H+ . . (3) 

Bu eşitlikteki miktarlar kalsiyum karbonat ola
rak miligram litre verilmiştir. Alkalinite önemli bir 
su kalite parametresidir. Kimyasal katma veya 
cökme sonucu alkalinitedek i değişmeler bas it 
olarak şu şekilde hesaplanabil ir : 

Alkson = AlkBasıan0 ıc + Alk Katm• - Alkçök me 
. . . . . . (4) 

Kimyasal katma ve cökme sonucu alkolini te
deki değişimler aşağıdaki örnekte verilmiştir. 

Örnek 1. Başlangıç alkalinitesi 15 mg/ 1 olan 
su 30 mg/ 1 No2C03 la muameleden sonra 5 mg/ 1 
CoC03 cökelmesi yapmıştır. Çözeltinin alkalinitesi 
nedir? (Toplam çözünmüş maddeden başka hep
sinde CaC03 olarak mg/ 1 kullanılmıştır) 

1. AlkaasıanQ I C = 15 mg/ 1 

2. AlkKatma = 30 mg/ 1. 3 eş i tliğ i katılan co~
kodor alkoliniten in arttığını göstermektedir. Na2 
C03 şekl i nde 30 mg/1 C05- katılmıştır. Bu neden 
le alkalinile de 30 mg / 1 artar. 
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3. Alkcökeımo = 5 mg/ 1 çözeltiden 5 mg/ 1 
CaC03 ayrılmıştır. 3 eşitliğine göre olkalinite aynı 
miktarda azalır. 

4. 4 eşitliğinden Alkson = 15 + 30 - 5 = 40 
mg / 1 

Alkolinitenin ikinci bir özeliği sıcaklığa bağlı 

olmomasıdır. Verilen bir sıcaklıkta ölçülen alkali
nite, suyun sıcaklığı düşürüldüğünde veya yüksel
tiğinde CaC03 çökmesi olmadığı zaman değişmez. 
Böylece, Laboratuvar sıcaklığında bulunan alkoli
nile numunenin alındığı nehrin sıcaklığında bulu
non alkolinite ile aynıdır: Bununla birlikte ısınma 
sırasında CaC03 cökerse 3 ve 4 eşitliğindeki gibi 
alkalinite değişir . 

Örnek 2. Nehirden alınmış suyun sıcaklığı 2°C, 
olkalinite onolizi yapılacak Laboratuvar sıcaklığı 

25° C ise ve ısınma sırasında CoC03 çökmesi ol
muyorsa, alkalinite 25 mg/1 bulunmuşso, suyun 
2°C daki alkalinitesi 25 mg/1 dir. 

Asitlik : C-L diyegramında aşillik düşey ek-
senlere işaretlenmiştir . Asitlik suyun bazikliğini 

nötrolleştirme kapasitesi olarak ölçülür. 

Asitlik : C02 + H2 C03 + HC0-3 + H - OH-
. . . . . . (5) 

bütün miktarlar CaC03 olarak miligram litredir. 
As itlik pozit if olduğu gibi negotifte olabilir. Sıfır 

işaretli yerin üstünde değerler pozitif, altındakiler 

negotiftir. Asitlik alkalinite gibi sıcaklıkla değiş

mez. Ancak ısıtmo ve soğutma sırasında otmos
ferle C02 alış verişi olmaması gerekir. Başlangıç 
asitliği, katılan kimyasol madde ve çöken madde 
m i ktarları bilindiğinde 6 eşitliğinden son asitlik 
hesaplanabilir: 

AsitlikSon = Asitlik 8.,ıanaıc + 
Asitilkeökme . . . . . . . 

Bundan başka CaC03 çökmesi 
si sırasında da as itlik değişmez . 

diyagramlarında CoC03 çökme ve 
izlenmasini kolaylaştırır . Örnek 3 
katma ve çökme ile asitlikte olan 
rilmiştir . 

Asi tl i k Katııan 
(6) 

veya çözünme
Bu özelik C-L 
çözünmesinin 

de kimyasol 
değişim ve-

örnek 3. Kirec katılmış numunenin ositliği 
200 mg/ 1 dir. 60 mg / 1 co2 katılmasıyla 45 mg / 1 
CaC03 çökme olmaktadır. 

Son as itlik ne olur? 

1) Asitl ikaaslana<e = 200 (verilmiş) 

2) Asitlik Kaıılmıs = 60 mg / 1 C02; 5 eşitliği 
asitl iği n katılan co2 kadar arttığını gösterir. 

3) Asitl ikcökmüs = O, COJ-, CaC03 la çökmüş
tür, fakat 5 eşitliğinde co§- terimi olmadığındon 

asitlik çökmesi yoktur. 

7.1 
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4) 6 eşitliğinden , Asit likSon = - 200 + 60-0 
- 140 mg / 1 

pratikte titrasyon sonunun tay ini zor olduğundan 
asitlik çoğu kez ölçülmez. Bunun la birl ikte al kol i
nile ve pH bil i nd i ğ i nde asi tlik hesaplanabilir. C-L 
diyagramlarından suyun asi tl iğ i n i bu lma k icin ölçü
len pH ve alkalin ite değerleri n i n kes işme nokta
sından yatay bir çizgi ciz li r, di key (asit) eksen ini 
kest i ği nokta alınır. 

Yatay eksen, C2 : Yatay eksen C2 aşa ğıda ki 

gibi tarif edilm i ş ti r : 

C2 = Alk- Ca = HC03 + co-t + -H+ -
Co2+ . . . . (7) 

CoC03 cökelmesi ve cözünmesi s ırasında 

CO!- ve Co2+ aynı miktarda d eği ş ir . C2 değ i ş

mez. Bu şek i lde CoC03 cökme ve çözünmesi C l.. 
diyagramlarından kolayca bulunabil ir, çünkü di
key olarak sabit c2 çizgisi üstünde hareket eder
ler. Herhangibir suyun C2 değerin i bulmak icin su
yun kalsiyum ve alkal initesinin kesim no ktasından 

dikey çizilir ve yot·ay C2 eksen indaki kesim nok
tası alınır . 

Yön Vektörler i ve pH-Mg nomog rafı : Suyun 
yumuşotılma hesaplarında Şeki l - 2 nin üst köşe 

sindeki yön vektörler i ve sol alt köşed eki pH - Mg 
nomogrofı kullanılır. Koroıyon kontrol problemle
rinde kullonılmoz. 

C-L Diyagramlarının Kullanılması : 

Referans olarak Şeki l - 2 k u l l a n ılarak bazı ko· 
rozyon kontrol problemleri çözü lebilir. Suyun doy
gunluk hali ölçülmüş kals iyum alkal in ite ve pH 
değerinden bulunur. Eğer eğ r iler bir noktada ke
sişiyorlarsa su tam doygund ur. 

1. Sıcaklık 15°C 
2. Toplam cözünm üş mad-

de 96 mg/ 1 
3. pH 8,6 
4. Kals iyum 70 mg/ 1 
5. Alkelinile 37 mg/ 1 

15°C sıca k lık ıçın birçok diyegram va rd ı r . Ör
neğin toplam çözünmüş madde 40 mg / 1 ve 400 
mg/ 1 icin diyagromlar vardı r . 96 mg/ 1 40 mg/ 1 ye 
daha yakın olduğundan pratikte bu diyegram kul 
lanılmalıdır. 40 mg/ 1 ve 400 mg / 1 diyagramları 

kullanılarak interpolasyonla daha doğ ru sonuc 
alınab i lir . 

25°C ve toplam çözünm üş madde (40 mg/ 1) 
d iyagramları kullanıla rak pH 8.6, Ca 70 ve alkoli
nile 37 işoretlenir . (Şek i l - 2) ü c çizgi de tek bir 
nokta, A noktasında kes işmekted i r . Böylece su 
tam doygundur. Aşırı doygun veya doygun ol m ı 

yan sularda ise çizgiler bir noktada kes işmez, 

fakat bir zarf şek li meydana getirir ler. 
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Örnek 5. Aşağıda verilmiş suyun saturasyon 
durumunun bulunması. 

1. Sıcaklık 15°C 
2. Toplam çözünmüş mo d-

de 115 mg/ 1 
3. pH 9.5 
4. Ca 28 mg/ 1 
5. Alkolin ite 70 mg/ 1 

15°C ve 40 mg/ 1 toplam cözünmüş madde icin 
Şek i l - 2 de 4 örneğindeki gibi kalsiyum, alkalinite 
ve pH çizgileri işaretlen i r ve sonra kesim nokta
ları b i rleştirl i r. Bu su icin nokta yerine BCD zarf ı 

oluşmuştur. Onun için su doygun değildir, fakat 
doygunluk altında veya üstündedir. Bunu söyle· 
mek için aşağıdaki kural kullanılır. Eğer ölçülen 
kals iyum değeri pH ve alkol inite çizg ilerinin ke
şişmesinden bulunandan daha büyükse su doygun
luğun üstündedir, eğer daha kücükse doygun de
ğildir . 

Bu örnekte, ölçülmüş kalsiyum değeri (28 
mg / 1) ; alkalinite ve pH çizgilerin in kalsiyum çiz
gisini kestiğ i (6 mg/ 1) yi aştığı için doygunluk üs
tündedir ve cökme yaparak koruyucu CaC03 taba
ka sı oluşturabilir. 

Bu sudan teorik olarak ne kadar CaC03 cö
keli r? Çökme sırasında, doygunluğun üstündeki 
su (aş ı rı doygun) kolaylıkla tutab i leceğ i nden faz
la olan Ca2+ ve CO!- iyonlarını çökelt ir. Bu nok
tadan sonra artık CaC03 çökmesi olmaz. Aşırı 

doygun sudakl kalsiyum değeri ile doygun halde
ki kals iyum değeri ersındaki fark çökebilecek 
maksimum CaC03 , verir. Hesabı tamamlamak icin 
C-L d iyegramında doygunluk halindeki kalsiyum 
değeri bulunmalıdır. Doygunluk hali bulunurken 
aşağıdaki faktörler kullanılır : 

1. Asitlik CaC03 çökmesi sıras ı nda değişme

mel idir. 

2. C2 CaC03 çökmesi sırasında değ işmeme

lidir. 

Örnek 6 : örnek 5 deki suyun asid itesi pH ve 
alkal inite çizgilerin in kesiminde 56 mg/ 1 bulunmuş
tur. [Şekil- 2 C noktası]. C2 değeri 42 mg/ 1 ve 
asldite değerleri cökme sırasında değişmemiştir . 

Bu şekilde doygun su da başlangıçtakinin aynıdır . 

Asitlik ve C2 nin kesim noktası E doygun suyu 
gösterir. (Ca 17; Alk, 59 ; pH, 9.01) Diyagram
dakl E noktasından bu doğrudan okunabil ir. Aşırı 
doygun suda kals iyum değeri (28 mg/ i) ile doy
gun suyun kalsiyum değeri (17 mg/ i) arasındaki 

fark çökebilecek maksimum CaC03, (11 mg/ i) 
veri r. Aynı miktar alkalinite ve kals iyum çökmesi 
gerektiğine göre başlangıç alka linitesi (70 mg/ i) 
ve doygun su alkalin itesi (59 mg / 1) a rasındaki 



fark da cöken CaC03 a eşittir. (11 mg/ 1). Bu şe 
kilde çöken kalsiyum ve cöken alkolinitenin eşit

liği calışmanın doğruluğunun kontrolu icin kulla
nılabilir. 

Korozyon problemlerini çözmek için C-L di 
yagramlarının kullanılışı verilmektedir. Suyu korar
lı yapmak icin katılması gerekli kimyasal madde
yi hesaplamadan önce su analiz edilerek kalsi
yum, alkalinite, pH ve toplam cozunmüş madde 
değerleri bulunmalıdır. Bu parametreleri ölçme 
tekniği Standard Metotta verilmiştir . 

Örnek 7. Su aşağıdaki özell iktedir. 

1. Sıcaklık : 24°C 

2. Toplam cözünmüş 

madde : 96 mg/ 1 

3. Alkalinite : 60 mg/ 1 (CoC03) 

4. Kalsiyum : 40 mg/ 1 (CoC03) 

5. Magnezyum : 10 mg/ 1 (CaC03 ) 

6. pH 8.1 

7. Klorür ve sülfat : Çok az 

Su korozif olarak bilinmektedir. Çünkü de
mir olon su şebekesinden kırmızı renkte su ok
moktodır. Bu su korozif midir? Koruma icin ne 
kadar madde kotılmalıdır? 

1. Su C-L diyegramında işoretlen i r . 25°C ve 
toplam cözünmüş madde 40 mg/ 1 icin olan diyeg
ram uygundur. Kalsiyum 40, alkalinite 60 ve pH 
8.1 parametreleri Şekil- 4 te işaretlendiğinde ABC 
şekli meydana gelir. 

2. Suyun doygunluk hali tay in edilmelid ir. 
Nokta ile gösterilen su doygundur. örnek 5 de 
açıklandığı gibi CaC03 a göre su doygun değilse. 

pH ve alkoliniten in kesim rıoktcsının kalsiyum çiz
gisini kestiği değer ölçülen kals iyum değerini ge
çer. pH ve alkolinitenin kesim noktasının kalsi
yumu kestiği nokta ölçülenden kücükse su doy
gundur. Bu örnekte su tek bir nokta ile gösterila
mediği Icin aşırı doygun veya doygun değildir . Al
kalinite ve pH ın kesim noktasının kolsiyumu kes
tiği 80 mg/1. ölçülmüş kalsiyum değerini 40 mg / 1 
yi geçtiği icin su doygunluğun altındaır. Bu neden
le suyu aşırı doygun yapmak gereklidir. 

3. Suyun as idilesi bulunmalıdır. pH ve alko
linitenin kesim noktasından. dik skalaya çizilen 
yatayın kesim noktasında asidile 62 mg/ 1 bulu
nur. 

4. Verilen miktarda kimyasal madde katıldık

tan sonra kalsiyum, alkalinite, asidile değerleri bu
lunur. Yalnız madde katma sırasında CaC03 çök
mesi olmamalıdır ve cökme başlayana kadar tama
men cözünme olmalıdır. Bu şart yalnız hesapları 

kolaylaştırmak içindir. Aslında cökme kimyasal 
madde koyar koymaz başlar. 5 mg/ 1 Ca (OH) 2 
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katıldığında kalsiyum. alkalinite ve asidile aşağı

daki değerleri alır . 

a - Ca = 40 + 5 = 45 mgj l, 5 mg / 1 Co 
(OH) 2 katılmasıyloa 5 mg/ 1 kalsiyum 
artışı olmuş . 

b - Alkalinite = 60 + 5 = 65 mg / i, artış 

5 mg/ 1 (Eşitlik 3,4) 

c - Asidile = 62-5 = 57 mg/ i, 5 mg/1 azalış , 

eşitlik (5,6) asid itenin 57 ve alkolinitenin 
65 olduğu ara halde D noktasında pH 
= 9.08 dir. C-L diyegramında suyun 
özellikleri [kesik çizgili) gösterilmiş

tir. 

5. Aradaki suyun doygunluk hali belirlenme
lidir. Alkalinite, pH ve alkolinitenin kesiminin kal
siyumu kestiği 9 mg/ 1 değeri gercek kalsiyum de
ğerinden ( 45 mg/ i) kücük olduğundan, ara su 
aşırı doygundur ve cökme olur. 7 eşitliğinden bu 
ara hal icin, 

C
2 

= Alk - Ca = 65 - 45 = 20 mg / i hesap
lanabilir. c2 grafikten, kalsiyum ve alkolinitenin 
kesim noktasından dik eksenden bulunduğunda , 

(F noktası) hesapla bulunana uyar. 

6. Bundan sonra cökme başlar. Çökme sıra

sında aşırı doygunluktan doygun hale geçiş ola
rak G noktasına varılır . Bu nokta C2 ve eşitliğin 

kesim noktasıdır . CaC03 çökmesi, 4 a, (45 mg/1) 
ara hali ile, doygun haldeki (38 mg/1) kalsiyum 
arasındaki farktır . Sistemdeki kalma zamanı 

CaC03 çökmesi icin yeterli ise 7 mg / i CaC03 cö
ker. 

7. 7 mg/ 1 CaC03 koruyucu bir film tabakası 

oluşturur. Alkalinite (65 mg/1) ve kalsiyum ( 45 
mg / 1). aşağı limit 40 mg / 1 nin üstündedir. Klorür 
ve sülfat konsantrasyonları ihmal edilebilir. Alko
linile : (Sülfat + Klorür) oranı yeter büyüklükte
dir. (5/ 1 den daha büyük) . pH : (9.08) , üst li mit 
7.3 ten daha büyüktür. Bununla birlikte cok yük
sek pH larda Mg (OH) ., cökelmesi olacağından 

bundan kacınılmalıdır . 24°C ve 10 mg/ 1 magnez
yum konsantrasyonu icin maksimum pH 9.3 olma
lıdır. Ara halde pH daha düşük olduğundan Mg 
(0H)

2 
problemi olmaz. pH 8.0 - 8.5 arasında ol

mamalıdır. Çünkü suyun bu pH larda fazla asidi 
absorblama kabiliyeti olmadığından baz korozyona 
neden olur. Bu sınırlar dışında obsortif ve nötra
lize edicidir ve daha koruyucudur. 

a) pH 9.3 ün üstüne çıkmadığı ve 8.0 - 8.5 
arasında olmadığı 

b) Kalsiyum ve alkalinite değerleri ve alkali
nite/ CI- + S04- 2 oranı minimumu aştığı 

c) Çökelme potansiyeli uygun olduğu icin 
suyun şartları tomdır. Eğer tam olmazsa 
4 ve 7 inci kısımlarda kimyasol madde 
konur veya madde değiştirilir . 
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TABLO -1 

BAZI KiMYASAL MADDELERiN EKiVALENT AGlRLlKLARI VE YAKLAŞlK FiATLARI 

Kimyasal Madde 
Ekivelant Kimyasal Yaklaşık Fiat 

Ağırlı k ÇjKg --
Ca O (Yanmış kireç) 28 4.95 

Ca (OH) 2 (Sönmüş kireç] 37 6.16 

Na2 C0 3 (Soda) 53 6.6 

Na OH (Kostik soda) 40 16.5 

co2 (Karbon dioksit, ticari) 22 9.02 

TABL0-2 

ÖRNEK 7 içiN KATILAN MADDE 

Parametre Ham Su Katkı Madde- Ara Hal Doygun Hal 
sinin Etkisi 

Katılan kimyasa l mad ., mg j l CaC03 - 5 Ca (OH ] 2 - -
pH 8.10 - 9.08 8.45 

Ca mg / 1 CaC03 40 + 5 45 38 

Al kali nite mg / 1 CaC03 60 + 5 65 58 

Asid il e mg / 1 CaC0 3 62 - 5 57 57 

C2 - mg/1 CaC03 20 - 20 20 

pH, 8.42 - 8.32 8.45 

Doygunluk hali Doygun değil - Aş ı rı Doygun Doygun 

Langelier's index -0.32 - 0.76 0.00 

Ryznar's index 8.74 - 7.56 8.45 

Not Kimyasal Katkı 

Kullanılan kirec = 3111 kg Ca0/ 106 nı J = 4111 kg Ca(OH Lı/106 m3 

Maliyet Ca O söndürülerek Ca (OH) 2 elde edilmişse $ 154/ 106 m3, Ca (OH) 2 sat ı n 

alınmışsa $ 254/ 106 m3 

8. Son olarak, kimyasal ihtiyaç kütle birim ine 
cevrilmelidir. Bunun için 8 eş i tliği ve Tablo- 1 kul
l a n ılır . 

Kilogram kimyasal madde ihtiyacı 
------

106 m3 su 

2000 (mg j l kimyasal madde CaC03 olarak] 

Kimyasal madde ekivoleni ağır l ığı 
----· 

% Kimyasal Saflık 
(8] 

Ca (OH ] 2 doğrudan satın a l ınabilir veya yanmış 
kirec CaO: söndürmekle elde edilebilir. Bu daha 
ucuzdur. Fakat söndürme reaksiyonu yavaşlatıla

bilir. Maliyet ve söndürmedeki güçlükle karşılaş

tı r ı la rak en uygunu seçilir. Genellikle büyük yerler 
kirec i söndürerek kullanır . Kirec % 90 saflıkta ise 
8 eş itliği ve Tablo - 1 kullanılarak 

a - Yanmış kirec icin 
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CaO ihtiyacı 
2000 (5 mg j l CaC03 olarak) (28 ) 

(80) 

= 31 11 kg/1 06 m3 

ve maliye t 3111 x 0.0495 = $ 154/ 106 m3 

b - Ca(OH] 2 ihtiyacı = 

4111 kg / 106 m3 

2000 (5) (37) 

90 

ve ma liyet 4111 x 0.061 6 = $ 254/106 m3 

Eğer ham su ka l ites i değiş i rse , katkı maddesi 
i ht iyac ı ve ma liyeti de ona göre hesa p lan ma lı dır. 

Doygunluk karşılaştırması : C-L diyegramın 

dan hesaplanark su uygun şartlara getirlir. Lan
gelier's saturasyon indeksi 

SI = pH - pH, (9) 

pH : Sistemin pH metre ile ölçülen pH ı 



pH, : Ölçülen kalsiyum ve alkalintedeki doy
gun sistemin pH ıdır. pH,. kalsiyum ve alkalinite 
eğrilerinin kesim noktasıd ır . Bu örnekte pH, = 8.42 
dir. 9 eşitliğniden ham suyun SI = pH-pH, 
8.10-8.42 = - 0.32 dir. 

Katkılı suda sı = 9.08 - 8.32 = + 0.76 

Poz itif SI aşırı doygunluğu, negatif sı doy
mamışlığı gösterir. 

Ryznar's stability index : RSI = 2pH, - pH 
. . . . . (10) 

RSI büyük 7 de su korozif; küçük 7 de taba
ka yapıcıdır . Bu örnekte, aşırı doygunlukta RSI = 
(2 x 8.32-9.08) = 7.56 olmasına karşın kurala uy
mamaktadır. Geçici fazlalık CaC03 çökme potan
siyelidir. (6) kısımda hesapla bulunan 7 mg/ 1 ya 
eşittir. Tablo - 2 de bu örnek için uygulanan işlem

ler özetlenmiştir . 

Örnek 8. Örnek 7 deki suya sodyum hidroksit 
katılabilir mi?, kireçten daha mı ucuzdur? 

CaC03 çökme potansiyeli yaklaşık 7 rng / 1 
olacak kadar sodyum hidroksit katılabilir . Bu halde 
diğer parmetreler (alkalinite, kalsiyum ve pH) et
kilenecektir. 

1. Ham su C-L diyegramında işaretlenmeli

dir. Su örnek 7 deki gibidir. Ca 40, Alk 60, pH 8.1, 
asidile 62 mg/ 1 ve su doygun değildir . Şekil - 3 de 
ABC şekliyle gösterilmiştir . 

2 ve 3. Doygunluk hali ve ham suyu n asidilesi 
bulunmalıdır . 

4. CaC03 olarak 5 mg / 1 NaOH ka tılarak , 

çökme olmamak şartı ile kals iyum, alkal inite ve 
asidile bulunur. 
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o - Ca = 40 + O = 40 mg/ 1 (değişme yok, 
çünkü NaOH de kalsiyum yok) 

b - Alk = 60 + 5 = 65 mg / 1 

c - Asidi le = 62-5 = 57 mgj l 

Asitlik ve alkalinite eğrilerinin kesim noktası 

ara suyun pH ını verir. 9.10 Bu ara hal diyogramda 
DEF ile gösterilmiştir . 

5. Ara haldeki su aşırı doygundur. Çünkü 
kalsiyum konsantrasyonu (40 mg/ 1), alkalinite ve 
pH eğrilerinin kesim noktas ı (D) den bulunan (8 
mg/ 1) den fazladır. Ara suyun kalsiyum ve alkoli 
nile eğrilerinin kes im noktasında bulunan C2, 65 
-40 = 25 mgj l ye eşittir . 

6. Çökme olmaması şartı kaldırılıp , çökme 
ba şl ad ı ğ ı nda doygunluk hali G noktasına gelinir. 
Çökme potansiyeli ara hal ile (Ca 40 rng / 1) 
ve doygunluk hali arasındaki (Ca = 33 mg / ll 
farkt ır. 40- 43 = 7 dir. 

7. Sonra suyun şartlarının koruyucu filim ta
bakası yapmaya uygun olup olmadığı aranır. Ara 
suyun çökme potansiyeli , alkal inite ve pH değ er 

leri örnek 7 deki ara suyunki ile aşağı yukarı ay
nıdır . Kalsiyum değeri CaC03 olarak 40 mg / 1 den 
biraz azdır, koruyucu özelliği de biraz daha az
dır . 

8. Kimyasal katkı iht i yacı 8 eşitl iğinden ve 
Tablo- 1 den bulunabilir. NaOH % 98 saflıkta 

ise 

2000 (5) (40) 
NaOH = = 4082 kg / 106 m3 ve 

98 

Ma liyet 4082 x 0.165 = $ 673/ 106 m3 dir. Bu 
Ca O in 4.3 kat ı ve Ca (OH) 2 in 2.7 kat ıdır . Bu nu
mune icin değerler Tablo - 3 de verilmiştir . 

TABL0-3 

Parametre 

Katılan kimyasal madde 
CaC03 ola rak mg/ 1 
pH 
Ca-CaC03 olarak mg / 1 
Al kalinite-CaC03 olarak mg/ 1 
Asidite-CaC03 olarak mg j l 

C2 - CaC03 olarak mg/ 1 

pH, 
Doygun hal 
Langelier 's index 
Ryznar's index 

Not Kimyasal katkı 

Kullanılan NaOH 
NaOH maliyet i 

4082 kg / 106 m3 
$ 673/ 106 mJ 

Ham Su 

-
8.10 

40 
60 

62 
20 

8.42 
Doymamış 

- 0.32 
8.74 

Katılan Kimya- Ara Hal Doygun Hal 
sal Madde 

5 Na OH - -
- 9.10 8.52 
o 40 33 

+ 5 65 58 

-5 57 57 
- 25 25 
- 8.38 8.52 
- Aşırı Doyg un Doygun 
- 0.72 0.0 
- 7.66 8.52 
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Katılan 5 mg j l NaOH yaklaşık istenilen CoC03 

potansiyelini verir. Kotkıya göre çökme potansi 
yeli daha az veya daha çoktur. Örneğin 10 mg/ 1 
NaOH katılması ile 17 mg/ 1 CaC03 çökme potan
siyeli beklenenden fazladır . Bu örnekte Na2C03 

katkı maddesi olarak düşünülmem i ştir . 

Sıcaklığın etkisi : Sıcaklık C-L diyegramının 

şeklini çok fazla değ i şt i rir. Bu neden le 2°C da olan 
bir su için 25°C diyagramı kullan ı lam az. 2°C di -
yagromı kullanılmalıdır . Pratikte suyun alındığı 

zamanki sıcaklığı farklı olsa bile, parametreler 
Laboratuvar sıcaklığında analiz edilmektedir. pH 
ın dışındaki parametreler sıcaklıkla birçok haller
de değişmez . Özellikle alka linite ve kalsiyum 
CoC03 çökmesi olmadığında sıca k l ık la değ i şmez 

Atmosferle C02 alış verişi olmadığında asitl ik te 
değişmez . Bu neden le yu karıdaki şartlar yerine 
getirilirse, 25°C de bulunan alkalin ite, kals iyum ve 
asidile diğer sıcaklıklardaki değerlerle aynı d ır. 

örnek 9 : Sıcaklığı 20°C olan sulu-buzlu bir 
ırmaktan numune alınmış ve Laboratuvarda bir 
gece bekletilerek oda sıcaklığına gelmi ş t i r. Çök
me olmadığı görülm ü ştür . Anal iz sonu ç ları aşa ğ ı 

daki gibi bulunmuştur. 

9) 

1. Sıcaklık 
2. Toplam 

de 
3. Alkalinite 
4. Kalsiyum 
5. pH 

çözünmüş mad-
55 mg/1 
35 mg j l 
10 mg/ 1 
8.8 

ırmak sıcaklığında su agresifmi dir? (Örnek-

1. Numunenin 250C de asidilesi bulunur. 
Bunun için 25°C ve 40 mg/I toplam çozunmüş 

madde için olan C-L diyagramı kullanılır . (Şekil -
4) pH 8.8 ve alkalinite 35 eğrilerinin kesim nok
tasından asidile 33 mg/ 1 işaretlenir . 

2. CaC03 çökmesi ve C02 , alış verişi olma
ması nedeni ile 2°C deki kalsiyum, alkalinite ve 
asidile değerleri 25°C ın aynıdır. 2oc ve toplam 
cözünmüş madde 40 mg/ 1 olan diyagramda Ca 
10 ve alkalinite 35 eğrileri çizilir. Asidile 33 ve al
kalinite 35 in kesim noktalarından pH (9.22) bu
lunur. Bu 2°C deki ham su için üçgen tamamla
narak diyogramda işaretlenir ve hesaplar aynı yol
dan yapılır . Hesaplar Tablo- 4 de özetlenmiştir. 

2°C deki su doymomıştır. Suyu oda sıcaklığına 

getirmekle pH de 0.42 azalma olmuştur . 

TABL0-4 

Parametre 

pH 
Ca, CaC03 ola rak, mg / 1 
Alkalinite CaC03 olarak, mg/ 1 
Asidile CaC03 olarak, mg / 1 
C2 CaC03 olarak, mg / 1 
pH, Ca03 olarak, mg/ 1 
Doygun hali 
Longelier's index 
Ryznar's index 

Düşük kalsiyum, düşük al kal initel i sular : kar 

suyu gibi düşük kals iyum, düşük alkaliniteli sular 

bazı özel problemler yaratırlar , çünkü C-L diyag

ramları bu suları içermez. Bundan başka genel

likle iki kimyasal madde kulanıldığından arıtma 

işlemi de daha karışıktır. Örnek - 10 da bu prob

lem ele alınmıştır . 

Örnek - 10 : Akarsuyun anal iz edi lmiş para

metreleri 

1. S ı caklık : 2soc 2. Toplam cözünmüş mad

de : 40 mg / 1 3. Alkalin ite : 10 mg/ 1 4. Kalsiy um : 

2 mg / 1 5. Magnezyum : 3 mg/ 1 6. pH : 8.3 7. Klo

rür ve sülfat çok az. 
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25° C 2oc 

8.80 9.22 
10 10 
35 35 
33 33 
25 25 
9.34 9.97 

Doymamış Doymamış 

-0.54 -0.75 
9.88 10.72 

Problem korozyon kontrolu için bu suya bir 
işlem gerek ip gerekmediği ve bunun nasıl yapıla

cağıdır. Dağıtım sistemi dökme demirdir. 

1. Su C-L d iyegramında işaretlenir, 2soc ve 
toplam çözünmüş madde 40 diyagramı kullanılma

lıdır . Bununla birlikte bu suyu işaretiemek müm
kün değildir . Çünkü 

o) Alkalinite ve pH eğrileri diyagramın sol 
tarafında kesişir. 

b) Kalsiyum-alkalinite eğrileri kesişmez. 

Bu düşük kalsiyum, düşük alkalinite sistemle
rine tipik bir örnektir. C-L diyagramındon buluna
mıyon başlangıç ositliği tayin edilebilir ve doy
gunluk hesaplanabilir. Asitlik doğrudon eşitlik 11 
den hesaplanabilir. 



Asitlik 

K w 
(11) + H+ -

H+ 

KW, Kı ve K2 sabitleri Tablo- 5 de verilmiştir ve 
alkolinite. asidile ve H+ , mg/ 1 CaC03 olarak veril
miştir. H+ (mg/ 1 CoC03) olarak pH ın fonksiyonu 
olarak bulunur. pH 8.3 de H+ = 0.00025 mg / 1 
CoC03 ve toplam çözünmüş madde 40 mg/ I dir. 
Tablo - 5 de Kw = 0,0000268, K ı = 0.0115, K, 
= 0.00000537 ve 

(
0.0000268 ) 

10- - - + 0.000025 
0.00025 (

1 +~o~~) 
0.0115 

Asitlik =-------------
(1 + 0.00000537) 

0.00025 

0.0000268 
0.00025 10 mg / 1 

0.00025 

+ 

2. Suyun doygunluk durumu belirlenmelidir. 
Su doymuş veya doymamış olarak karakterize edi
lebilir. Diyagramın solunda pH-alkalinite kesişir 

ve doygunlukta kalsiyum değeri 95 mg/ I dir. Soru
daki su doymomıştır ve Ca = 2 mg/ I dir. Alkolini 
te ve kalsiyum konsantrasyonu oldukça çok dü
şüktür. Bunlar en az 40 mg/1 ye orttırılmalı ve 
CoC0

3 
çökme potansiyeli (4-10 mg/ 1) tutulmalı 

dır. Mg (OH)
2 

çökmesi önlendiğinde, pH 9.5 u ge
çemez. Bütün şartların yerine gelmesi için birden 
fazla kimyasal madde gereklidir. Örneğin yalnız 
kireç kullanıldığında uygun CaC03 potansiyeline 

ulaşılır, fakat pH 9.5 dan büyüktür. Kireç ve kar

bondioksit birlikte kullanılırsa , şartlar yerine · ge

tirilebilir. 

3. Kimyasal madde katılırken çökme olmo

malıdır ve 38 mg/ i Ca (OH) 2 kanduğundo geçici 

doygun su (Şekil- 5 de) ABC meydana gel ir. Ara 

suyun özellikleri 

a. Ca 2 + 38 = 40 mg/ 1 

b. Alk 10 + 38 = 48 mg/ 1 

c. Asitl ik 10-38 = - 28 mg/ 1 

d. pH 10.78 

e. c2 48 - 40 = 8 mg/ 1 

f. CoC03 cökme potansiyeli 17 mg/ 1 

kireç katılmasıyla kalsiyum ve alkalinite minimum

da kaldığı halde pH ve CaC03 çökme potansiyeli 

çok yüksektir. 
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4. pH ve çökme potansiyelini ayariomak için 
yeterince C02 katılır. Bu sürede çökelme olmama
lıdır . CaC03 çökelme potansiyeli 4- 10 mg/1 ve 
pH 9.5 un altına düşene kadar C02 katılır . Ne ka
dar co2 gerektiği aşağıdaki metotla bulunabilir. 

o. C02 katıldığında alkalinite (48 mg/ 1) ve 
kalsiyum ( 40 mg/ 1) değişmez. Alkolinite ve kals i
yum eğr il erinin kesim noktası (E) ve karbonatlı 

sular için bu eğrilerin en az ilk kısmı hemen çi 
zilmelidir. (Ara su 11) . Şekil - 5 de zortın kalın 

çizgili kısmı bunu göstermekted ir. c2 = 48 - 40 
= 8 mg/1 eğris i de çizi leb ilir. 

b. Çökelme potansiyeli her zaman ara suyun 
kalsiyum değeri ile C2 ve asitlik eğrilerinin kesim 
noktası C2 deki kalsiyum değeri arasındaki fark
tır. Bu nedenle yalnız asid ile ile C2 eğrilerinin ke
simi isten ilen çökme potansiyelini verir. Örneğ i n 

"eğer 8 mg/ 1 CaC03 potans iyeli isteniyorsa, asidi
te eğrisi çizi lir; c2 yi kestiği kalsiyum değeri 32 
mg/1 değeri ile ara suyun kalsiyum değeri arasın

daki fark 8 mg / 1 dir. Asidile 38 mg/ 1 dir. (FH eğ 

risi) 

c. Asidile ve alkalin ite değerleri F noktasın
da kesişene kadar uzotıl ır. Bu noktada pH = 9.35 
dir. Ara su 11 yi gösteren FGE tamamlanmış olur. 

d. 5, 6 eş it liğ i nden ve 1 - ll. ara suların asi
dile farklarındon katılan co2 = 38 - (- 28) 
= 66 mg/ 1 bulunur. 

5- 8 eşitliğinden % 90 saflıkto CaO ve % 100 
saflıkta co2 kullanıldığında gerekli kimyasol mad
de ve maliyetleri hesaplanabil ir. 

2000 X 38 X 28 
CaO = -- -- = 23644 kg/1()6 m3 

90 

CoO maliyeti = 23644 x 0.0495 = $ 1170/1Q6m3 

2000 X 66 X 22 
C02 = --

100
-- = 29040 kg/1Q6m3 

C02 maliyeti = 29040 X 0.0902 = $ 2619/ 1Q6m3 

Bu maliyet örnek 7 dekinin 25 katı fazladır. 

Bu örnek düşük kalsiyumlu, düşük alkaliniteli su
lardoki ekonomik problemleri açıkca ortaya koy
muştur. Örnek 10 için özet bilg iler Tablo - 6 da 
verilmiştir. Ara su ı. açıkca doygun olmasına kar
şın , eşitlik 9, Langelier diyogramından bulunan 
değer negatiftir. Karbonat denge noktasının üs
tündeki pH değerlerinde index ters olur. Longe
lier's index = pH, - pH . Bu her zaman ayırde

dilip, değerlendirilemez ve karışıklıklara neden ola
bilir. C-L diyagramlarının üstünlüğü bu noktada 
görülebilir. Suyun doygunluk halinin bulunma 
tekniği her zaman aynıdır. Karışıklık yaratacak 
problem yoktur. Hesaplama kısımlar halinde ya
pılmasına karşın (ilk önce katılacak kirec. sonra 
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C02) kimyasal katmoda ikisi aynı anda yapılabilir . 

Bu şekilde pH da aşırı değişimler olmayıp ilk çö
kelmeler önleneb ilir. Magnezyum konsantrasyonu
nun 3 yerine 30 mg/ 1 olduğu d üşünüldüğünde, 

maksimum pH değeri ara su ll için uygundur ve 
9.35 yerine 9.0 dur. Bu daha düşük pH da aynı 8 

mgj l CaC03 çökme potansiyeli ve diğer şartlar 

elde edilebilir mi? Cevap evettir, fakat daha çok 
kireç ve daha çok C02 katılmalıdır. Bu da ara 
suyu daha yüksek alkalinite ve daha düşük pH lı 

yapar. Fazla madde katılması nedeniyle maliyet 
artar. 

TABL0-5 

SlCAKLlK VE TOPLAM CÖZÜNMÜŞ MADDEYE GÖRE Kw• K1 ve K2 DEGERLERi 

Toplam s ı c o k ı ı k-C 

Cözünmüş 20 50 15° 25° 

Madde K w 

40 373. 1 o-s 496.1 o-s 120.10-S 268.10-7 

400 386.10-S 567.1o-s 138.1o-s 307.10-7 

1200 492.1o-s 640.10-8 155.10-S 346.10-7 

K ı 
------

40 739.10-S 774.10-S 996.1o-s 1150.1o-s 

400 845. 1o-s 917.1o-s 1140.10-5 1320.1 o-s 

1200 954. 10-5 1030.10-S 1290.1 o-s 1490.10-S 

Kı 

40 290.1 o-s 320.1o-s 426.10-8 537.1o-a 

400 380.1o-s 419.10-B 558.10-B 703.10-B 

1200 484.10-S 534.10-B 711 .10-S 896.10-B 

TABLO- 6 

Katılan Katılan 

Parametre Ham Su Madde Ara Su Madde Ara Su Doygun-

Etkisi ı 
Etkisi ll luk Hali 

--- -------- -----------------
Katılan madde-CaC03• mg/ 1 - 38Ca(OH) 2 - 66 co2 - -
pH 8.3 

Ca-CaC03, mg/ 1 2 

Alkalinite- CaC03, mg/ 1 10 

Asidite - GaC03 , mg/ 1 10 

C
2 

- CaC03 , mg/ 1 8 

pHı -

Doygunluk hali Doymamış 

CaC03 çökme potans iyeli o 
Langelier's index -

Ryznar's index -

Böyle sularda ideal şarta uymas ı içi n suya 
madde katılması en ekonomik yoldu r. Eğer gerek
liysa CaC03 çökme potansiyel i elde edil melid ir ve 
bunun için minimum kals iyum ve alkal ini te veya 
maksimum pH kabul edilmelid ir. Örnek 10 daki 
suya 12 mg/ 1 % 90 lık saf CaO katıldı ğ ı nda 4 

mg/1 CaC03 çökme potansiyeli elde edili r. Bu

nunla birlikte kal siyum 14 mg/ 1. alkalin ite 22 

mgfl ve pH 10.19 değerleri idealden çok uzaktı r. 
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- 10,78 - 9.35 8.70 
+ 38 40 o 40 32 
+ 38 48 o 48 40 
- 38 -28 + 66 38 38 
-
-
-
-
-
-

8 - 8 8 
10,95 - 8.5 8.70 

Aşırı doy. - Aş ırı doy. Doygun 
17 - 8 o 

-0,17 - 0.85 0.00 
11 .12 - 7.65 8.70 

Metodun Uygulanması : 

Su aşırı doym uş şekle depolanacağı sisteme 
girmeden hemen önce getirilmelidir. Daha önce 
bu işlem yapılı rsa, CaC03 çökmesi istenmiyen 
yerde olur. Bu çökme işletme problemi de yara
tabil ir. Örneğin filtrasyondan önce çökme, süz
gec ortamında topaklanmolara, kum tanelerinin 
büyümesine (CaC03 la kaplanarak ve süzgeçle
rin temizlenmesinde güçlüklere neden olur. 



Kimyasal maddeler bütün akışa aynı şekilde 

düzgün ve çabucak yayılacak şek i lde katılmalı 

dır . Bu şekilde yer yer olacak aşırı doz veya doz 
altı önlenebilir. Eğer ilk başlangıç ka rı ştırması 

azsa, kimyasal madde enjeksiyonu yap ı lan yer 
çok yüksek aşırı dozda, besleme noktasından 

ı.ızak yerlerde ise çok az kimyasal madde olacak 
veya belki doygunluk altında kalaca k tı r . Bu ne
denle kimyasal maddeler maksimum turbulansın 

olduğu yerlere, örneğin hidrolik atlamalara, me
kanik karıştırılan yerlere enjekte ed ilmelid ir. Ki
rec söndürme ve besleme ekipmanı atmosferin 
karbondioksit! ile mümkün oldu ğ u kadar az te
masetmelidir. Çünkü meydana gelen CaC03 bes
leme ek i pmanında tıkanma lara ve ki recin boşu 

boşuna harcanmasına sebep olu r. Eğer su klor 
gazı ile klorlanacaksa pH, suyun kimyasal bi 
leş i mi ve kullanılacak klor m i ktarına bağ lı ola 
rak düşürülmelid i r. Eğer klorlama kimyasal korez
yon kontrolünden sonra yapılırsa CaC03 cökme 
potansiyeli azalır. Bu nedenle klorlamadan son
ra pH sabit kalana kadar beklenip ondan sonra 
kimyasal madde katılır. Klorlama alkalinite/ klo
rür + sülfat oranını da değiştir i r . Kalan serbest 
klor kalınıısı da celiğin koroıyonunu h ız landırır . 

Yapılan deneyler 0.4 mg/ 1 nin etk ili olduğunu 
göstermiştir. Teorik olarak serbest klor kalınıısı 

maksimum 0.4 mg/1 dir. pH, alkaliniteşklorür + 
sülfat oranı ve diğer faktörler bu değeri düşü
rebil ir. Buna göre dağıtım sisteminin kr it ik nok
talarında dezenfeksiyon Icin gereken klor mikta
rından fazla klor katılmamalıdır. 

Hesapların Kontrolu 

Hesobedilen ve gerçek değerler 

farklılıklar olur. Bunun nedenleri : 

arasında 

1. Diyagramlar suyun tam doğ ru s ı caklık ve 
toptam çözünmüş maddesine uymayabil ir. 

2. Diyagramların haz ı rlanmasında kimyasa l 
bileşim dikkate alınmamıştır . 

3. Kimyasal analizlerde veya hesaplama lar
da hata yapılabilir. Kimyasal besleme ekipmanı 

iyi çalışmayabilir veya akış ölçümleri yanl ı ş ola

bilir. 

CaC0
3 

a göre suyun doygunluk hol i mermer 
deneyi ile kolaylıkla tayin edilebilir. 

Mermer Deneyi 

1. Su numunesi iki kısma ayrılır . 

2. Birinci kısmının Ca++ konsantrasyonu öl

çülür. 

3. ikinc i kısımkapakl ı şişeye alın ı p 0.1 - 0.2 
gram çok ince toz halinde CaC03 konora k ş işe 

ağzına kadar doldurulur. Bu iş icin en ideal ş i şe 
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BOD şişesid ir. Şişe alt üst edilerek hemen karış

tırılmalıdır . Bir kaç saat ara sı ra şi şe alt üst 
edili r. Bir gece bekletilir. 

4. Ertesi gün üstteki berrak kı s ım süzülür ve 
ca ++ konsantrasyonu bulu nur. 

5. Eğ er bu kalsiyum konsantrasyonu birinci 
k ı smın Ca++ konsantrasyonundan daha azsa 
ka lsiyum karbonat çökmüştür ve bu suyun CaCO~ 

cökme potansiyeli iki Ca++ değeri arasınçla ki 

farka eşitt ir. Eğer ikinci k ısmın kalsiyum konsant
rasyonu bi rincinink inden fazla ise bu su doyma
mıştır, fark yoksa su doygundur. Mermer deney i 
ile bulunan çökme potansiyeli hesapla bulunan 
potansiyelden çok fa r klı ise bir problem vardır ve 
bu a raşt ırılma l ıdır . Eğer problem bulunanıazsa 

mermer deneyinde bulunan cökme potansiyeline 
göre kimyasal doz ayarlan ı r . 

Hesaplama Limitleri : 

Hesaplama ile CaC03 çökme potansiyeli ön 
ceden bulunabilir. Reaksiyonun tamamlanması 

ic in yeter zaman olduğunda bu CaC03 cöker. 
Birçok su sistem inde bekleme süres i tam çökme 
iç in yeterli olmadığından cökme, hesapla bulu
nandan farklıdır. Reaksiyonun olduğu yerdeki 
şartlar cökmeyi kontrol eder. Örneğin eğer cök
me boruda alacaksa boru ceperine yakın su 
CaC0

3 
a göre derhal aşırı doygunluğa ulaşmalıdır. 

Boru çeperindeki şartlar çözelt ideki şartlardan 

farklı olabil ir. özell ikle eğer boru metalikse bu 
belirgindir. Boru çeperindeki şartların ölçülmesi 
zor olduğundan su- katı fazları arasındaki şart

lardan fark lı çıkmasına rağmen çözelt ideki şart

lar az bir yaklaşımla alınabilir . Aynı bileşimdeki 
sularda meydana gelen koruyucu tabaka sistem
den sisteme farklı olabilir. Her sistem icin en iyi 
şartlar bulunmalıdır. Suda daha önce verildiği gi 
bi aşağıdak i şartlar yerine getirilmelidir. 

1. CaC03 cökme potansiyeli 4-10 mg/ 1 

2. Ca ve alkalin ite konsantrasyonları en az 
4Q mg/ 1 Ca03 Ca ve alkalinite bu değerden 
büyüdükçe su daha çözelti verici özellikle olur. 

3. Alka li n it e;cı - + so-24 oranı en az 5:1 ol
mal ı dır . Bütün konsan trasyonlar mg / 1 CaC03 ola 
rak verilmiştir . 

4. pH değerleri sonradan sıca k su ve ısıtıcı 

la rında n Mg(OH) 2 çökmesi yapmıyacak kadar dü
şü k olmalı dır. Mümkünse pH 8-8.5 den kaçınılma 

l ı d ı r . 

5. Klorlamada a şı rı dozdan kaçın ı lmalıd ı r . 

Bu şartlar en çok kullanılan oks ijenleşmiş su
ların metalik dağ ı tım sistemlerinde uygulanır. Ok
si jen eksi kliği olan (bazı yera l tı sula rı gibi) sular-
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da kullanılamaz . Çimento sistemlerinde 3 cü şart 

o kadar önemli değildir. istenilen şartlar elde edil
dikten sonra sonuçlar değerlend i ri l melidir . Değer

lendirme korozyon parça l arının ağı r lık kaybı veya 
artmasının ölçülmesi, yüzey in incelenerek koraz
yanun bitip bilmediğinin gözlenmesi, boruların 

hidrolik karakteristiklerin in stabil şek l e dönüşüp 

dönüşmediği gözlenerek yapılır . Böyle değerlendi 

rilmelerin yapılabilmesi uzun bir zaman süresini 
[birkaç aydan, bir seneye kadar) gerektirir. Daha 
çabuk hesaplar (bir saat içinde ölçüm) lineer po
lorizasyon tekniğ i ile elde edilebilir. Bu metot ol 
dukça karışık ekipman gerektirir. Değerlendirme 

yeterli ise şartlar uygundur. Aksi halde şa rtlar 

değiş>irilmelidir . Bu yazıda CaC03 çökmesi ile 
koruma geniş bir şekilde anlatılmıştır . Ancak baş
ka koruma teknikleri de bazı şartlarda daha uygun 
ve daha ucuz olabilir. örneğin örnek 10 daki dü
şük Ca ve düşük alkaliniteli suyu koruyucu şart

lara getirip CaC03 çöktürmek pahalıdır. Silikat 
veya çinko polifosfat katılması ile aynı koruma 
daha ucuza mal edilebilir. 

80 

Sonuç 

Korozyonun ekonomik etkileri çok fazladır . 

Bu gün için suda koroıyondan meydana gelen 
maddelerin insan sağlığına etkileri bilinmemekle 
birlikte zararlı olabilecekleri düşünülmektedir. 

Birçok sistemlerde korozif suların korozyonu 
CaC03 çökmesi ile kontrol edilebilir. CDC 6400 
Computer Calcomp işaretleyicisi kullanılarak ha
zırlanan Caldweii-Lawrence diyagramları kullanı

larak suyun durumu, gerekli kimyasal maddenin 
tip ve miktarı ve elde edilebilecek koruma çok ça
buk ve odğru olarak bulunabilir. Aynı diyagram
larla bir çok korozyon kontrol problemleri çözül
müştür. 

Caldweii-Lawrence diyagramları (35 x 45) cm 
lik ve çeşitli sıcaklık ve toplam çözünmüş madde
ler için Brown and Caldwell Consult, Engrs. 100 
W. Harrison, Seatle, Wash. 98119 dan getirilebi
lir. Bundan başka Mart 1978 de basılan AWWA 
el kitabında C-L diyagramları vardır . 
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CaC03 
C ökme olmaz 

Caco3 
Cökme olur 

"'' Çözunurlük carpım sabıtı 
Şekil : 1- Şe mat i k olarak suyun durumu ve Ca co3çökmesi . 

... 
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