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iÇME SUYU TASFiYESiNDE FiL TRASYON TEKNiKLERi 

Yazanlar Atilla AKKOYUNLU (*) 

Vaysel EROGLU ( ** ) 

H. Ali SAN (*** ) 

ÖZET 

Bu makalede içme suyu filtrasyon tekniğinde görülen filtre tipleri ve hızlı kum 
filtresine ait projelendirme kriterleri ele alınmış ve boyutlandırmaya ait bir uy
gulama verilmiş i ir. 

1. GiRiŞ 

MeskCın bölgelerde içme ve kullanma maksa
dıyla suyun getirilmesinde ve kullanıldıktan son· 
ra kirli su olarak uzaklaştırılmasında, suyun tas
fiyesi çevre sağlığı açısından önemli bir durum 
arzetmektedir. Bu sebeple su ve kullanılmış su 
tasfiyesinde filtrasyon konusu da üzerinde yoğun 
araştırmaların yapıldığı bir temel işlem olarak ye
rini almaktadır. 

Suların tasfiyesinde filtrasyon, yüzey suların

da mevcut olan askıdaki (muallak) katı maddeleri, 
kireçle yumuşatılmış sulardaki çökeltileri, kuyu 
sularının ~asfiyesiyle arnaya çıkan demir ve man
gan parçacıklarını uzaklaştırmakta kullanılır. içme 
suyu filtrasyon tekniğinde; bir ön tasfiyeden geç
miş sular filtre edileceği gibi, tabii göl ve birikt ir
me haznelerinin nisbeten temiz özellikıteki suları 

da doğrudan doğruya filtre edilebilir. Azot ve fos
for gidermek için uygulanan ileri tasfiye teknik
lerinin gerekli olması halinde, kullanılmış su tas
fiye ılesislerinden gelen suların fil tre edilmesi :le 
son zamanlarda önem kazanmıştır. r ı ı 

2. FiLTRE C EŞiTLERi 

içme suyu tasfiyesinde görülen filtre tipleri 
hidrolik şartlara göre cazibe ve basınç altında ça
l!şan filtreler olmak üzere iki gruba ayrılır. 

(') V. Doç . Dr., Boğaziçi Üniv. Mühendislik Fakültesi , is
tanbul . 

(' ' ) Doç. Dr ., i .T.Ü. inşaat Fakültesi , Çevre Mühendisli ğ i 
Bölümü , !st. 

(' .. ) V. Doç . Dr ., i .T.Ü . inşaat Fakültesi, Çevre Mühendisl iğ i 
Bölümü, lst . 

Basınç altında çalışan filtrelerde filtre malze
mesi su sızdırmaz şekilde yapılmış basınca daya
nıklı çelik silindirler içinde bulunur. Basınçlı filt
relerde filtrasyon hızları normal olarak 7,2 m/st'
den 18 m/ st'e kadar değişmektedir (2) . Bu tip 
filtrelerde su pompalanarak filtrelere verilmekte
dir. Bu bakımdan çıkış suyunun basıncı daha son
raki kullanma maksatları için yeterli olmakta ve 
bundan sonra herhangi bir terfi işlemine ihtiyaç 
kalmamaktadır. 

Yerçekimi ile çalışan filtrelerin ise üstleri 
açık olup, su yerçekimi ile süzülür; süzülmüş su 
atmosfer basıncında çıkar. Bu tip filtreler suları 

yavaş süzen ve hızlı süzen olmak üzere ikiye 
ayrılır . 

Suları hızlı süzen filtreler (hızlı kum filtreleri) 
ilk defa 1885 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 
New Jersey'de kullanılmıştır (2). Bu filtrelerde su 
hızı 4 ile 12 m/ st civarında alınmaktadır. Malze
menin kum olması halinde etkili dane çapı 0.45 

mm ve daha büyüktür. Filtre malzemesi dane çapı 
(.',5 ila 2,0 mm. arasında seçilmekıtedir. Bu filtre
nin yüzey alanı W ila 200 m2 arasında değişir . 8u 
tip filtrelerde bütün filtre yaıtağı, süspansiyon mad
delerin tu t ulması ve uzaklaştırılması bakımından 

müessir olmaktadır. 

Suları yavaş süzen filtreler (Yavaş kum filt
releri) ilk defa ingiltere'de kullanıldıklarından in
giliz filtreleri de denmektedir. Bu filtrelerde su 0.1 

ila 0.5 m/saaıt gibi düşük hızlarda süzülür (2) . Kul 
lanılan kurnun etkili dane çapı 0.25 ila 0.35 mm 
arasındadır . Bu filtrenin yüzey alanı da 100- 5000 

m2 arasında değişmektedir. Yavaş kum filtreleri -
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nin çalışması sırasında süspansiyon maddelerin 
tutulması bakımından genel ola rak sadece filtre 
üst yüzeyi mlıessir olmaktadır. 

Filtrelerde, filtre malzemesi olarak çoğunlukla 
sil isl i kum. ufalanmış antrasit kömürü kullanılmak

le: beraber perlit, lal ta şı, diatoma tsilis guru) da 
kul lan ıla n diğer malzemeler arasındadır. 

Filtrasyonda çıkış suyu kalitesinin ka bu l edil
mez bir değere ulaşması veya mevcut hidrolik yü
l<ü n tanıanıının f iltrasyon i şlem i süresinde kulla-

nılması halinde filtreler temizlenmelidir. Bu işleın 

su l a rı yavaş süzen filtrelerde, askıdaki maddelerin 
tutuld u ğu en üsttek i bir kaç santimetre kalınlığın
dak i filtre tabakasın ın kazınması suretiyle olur 
(3], (4). Alın a n kum yıkandıktan sonra filtre üze
rine konmak üzere saklanır. Suları hızlı süzen filt
reler ise yabancı maddeler filtre malzemesinin 
bütün tabakalarınd a tutulduğundan. bu tip filtreler 
geri yıkama suretiyle tenıizlenirler (5), (6). 

Şekil 2.1.'de serbest yüzey li ve basınçlı fil tr'3-

ler görülmektedir. 

ı-----..-~~--------1-l 

su ç ıkl.$1 

4 

.. .. 

· Filtre Yat~~, . 

(tahliye) 
c 

Şekil 2.1.a. Serbest Yüzevli Filtre Enkesiti 

Ham su 
girişi 

Filtr e 

Şekil 2.1 .b. Basınçlı Filtre Enkesiti 

Yıkama suyu 
çıktşı. 

...,. __ 
y ıkmrıa 

g ir:! şi 



3. HlZLI KUM FiLTRELERiNiN PROJELENDiRME 
ESASLARI 

Filtrelerin hesabı için umumiyetle yatağın üst 
yüzey yükü (filtre hızı) kulanılmaktadır. Filtre hızı, 

o 
V= -- t3. !) 

A 
ifadesiyle hesaplanmaktadır. Burada O süzülecek 
suyun debisini ve A da filt re yüzey alanını göster
mektedir. Seri filtrelerde V daha önce de belirtil
diği üzere 4 ila 12 m/saat arasında değişmektedir. 

Toplam filtre yüzey alanı A, herbirinin yüzey 
alanı o olacak şekilde belli sayıda filtre üniteleri
ne bölünür. Bir veya aynı anda iki filtrenin geı i 
yıkanabiieceği dikkate alınarak bu değer 

A A 
o = n_ 

1 
veya o = n_ 

2 
(3.2) 

olarak hesaplanabilir (7) . n filtre sayısını göster
mektedir. TatbikaHa bu sayı 4 ila 40 arasında de
ğ işmektedir . Literatürde filtrenin o yatak alanının 

10 nı2 nin altına düşmemesi ve tercihen 20 m2 nin 
üzerinde kalması arzu edilir (1). Seri filtre sayısı 

n'nin tahmini için Morrili ve Wallace (8) n = 0.2 

V O eşitliğini vermişlerdir. Burada O tesisin hesap 

debisidir. Birimi m3/saat'dır . 

Filtre derinliği alttaki drenaj sisteminin ve geri 
yıkama ile yatak üzerine çıkan pis su yüksekliğinin 
de dikkate alınması ile 2 ilô 4 m. arasında seçil· 
mektedir. Filtre havuzu çoğun lukla betonarrne ve · 
ya öngerilmeli betondan yapılmaktadır. Hızlı kum 
filtrelerinde tabanda 15-50 cm. kalınlığında bir 
çakıl tabakası vardır . Çakıl tabakasının içinde de 
delikli borulardan veya özel düzenlerden müteşek
kil bir drenaj tertibatı mevcuttur. Çakıl tabakası-
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nın üzerinde ise 30- 75 cm kalınlığında bir kum 
tabakası bulunmaktadır. 

Dane boyutu itibariyle ~abaka lan mı ş bir filtre · 
de !<um yatağın kalınlığı şu kabulden hareketle 
bulunabilir : Verilen bir dane büyüklüğüne haiz bir 
kurn tabakasının derinli ğ inin toplam filtre derin .. 
li ğ ine oranının, elek onalizi ile ayrılmış bu boyut
daki danelerden ibaret kumun miktarının aktif ku 
nıun toplanı miktarına oranına eşit olduğu kabul 
edilmi~tir . Aktif kumdan maksat kirli li klerden arın · 

mış kumdur. 

Üzerinde bulunan kum tabakasını taşımak ve 
filtrelenmiş suyu alttaki drenlere sevketmek çe
kılın fonks iyonudur. Çakıl tabakası boyutlarına gö
re ayrılmış ise d (cm) çapındaki danelerden mü · 
teşekkil tabakanın ka lınlı ğ ı ı tm) şu ampirik ifa 
eleyle hesaplanır; 

ı = 1< (log d + 1.05) (3.3) 

Burada k ortalama olarak 0.3 olmak üzere 
() .25 ila 0.35 arası nda değişen bir büyüklüktür. Çokı
lın filtre tabanına doğru çapları artırılır. Her bir 
tabakadaki en büyük ve en küçük dane çapları 

Grosındaki oran 1.41'i geçrnemelidir. Çakıl taba
kala rın dane çap ve kalınlıkları Şekil 3.1.'de gös
ter ilmektedir. 

Drenaj sistemi geri yıkama suyunu eşit olarak 
d cı ğıtır, filtre edi l miş suyu toplar ve filtre edilmiş 
suyla f ll: re ma lzemesi kaybı nı önler. Drenaj sis
temi Şekil 3.2'de görüleceği üzere üç şekilde ola · 
bilir (9) : 

1 J Manifold ve lateral boru : Lateral boru sis
temi delikli olup, delik çapları 6 ila 13 mm 
arasında değişmektedir. 

Filtre Kumu filtre Kumu f il t r e l< uıııu 

dıo~ 0./ r.ıııı dıo= o. 7 mm d ıo= o. 7 llllll 

O. lOm 2.8-4 

5.6-8 

ll -16 

l6 -23 

lB - 54 

O.SOm o. 70m O. 55m 

Şekil 3.1. Filtre Tabanındaki Kum ve Çakıl Tabakası 
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Şekil : 3.2. Filtre Drenaj Sistemleri 

2) Delikli bloklar : Bloklar üzerindeki orifisle ri n 
çapı 4 ila 8 mm arasındadır . 

3) Malzemeyi geçirmeyen delikli başlıkların kul 

lanılması. 

Seri filtrelerde (Hı z lı kum fil treleri) geri yı ka· 

ma suyu debisinin suyun süzülmesi (filtrasyon) 
sırasındaki debinin birkaç misli olması sebebiy
le filtre drenlerinin hesabı geri yıkama debisine 

göre yapılır. 

Bir ana boruya [man ifold) bağlı del ikli yan 
dren borularından (lateral) ibaret olan sistem çok 
eski ve basit bir sistem olup uzun zamandan beri 
başarılı bir şekilde kullanılma k tadır . Bu sistem, 
hesap ve deneylerden bu güne kadar elde edilen 
bilgilere dayanılarak kabaca aşağıdaki şekilde 

6 

boyutlandırılabilir . Bu değerler geri yıkama hı z ı 

nın 8 ila 50 m/ st arasında bulunması halinde tav

&iye ed il ir. 

1) Ç ı kış yeri (delik- orifis) alanının filtre üst yüze
yi alanına oranı : 1.5 X 10-3 :1 ila 5 X 10- 3 : 1 

2) Üzerinde çıkış yerleri bulunan yan dren boru · 
su en kesit alanının çıkış yerleri alanına ora · 

nı : 2 : 1 ila 4 : 1, 

3) Ana boru en kesit alanının yan dren boru· 

ları alanına oranı : 1.5 : 1 ila 3 : 1, 

4) Çıkış yerlerinin çapı : 6 ilô 13 mm 

5) Ç ı kış yer lerin in aralığı : 7.5 ila 30 cm. 

6) Yan dren borularının aralığı : Takriben çıkış 

yerleri aralığı kadar. 



Suları hız lı süzen filtrelerin temizlenmesi için 
geri yıkamanın yapıldığı daha önce ifade edi!· 
mişti. Geri yıkama ile genleşen yatağın üst kısmın . 

daki pis su, yıkama suyu olukları vasıtasıyla top 
lanır . Yıkama suyu oluklarının ve benzeri hidrolii<. 
yapıların su yüzeyi eğrisine ait genel bir ifade 
momentum teoremi kullanılarak elde edilir. Mo· 
menıtuma değiştiren kuvvetlerin yazılması ve denk 
!emin h

0
'a göre çözülmesi halinde, 

ho = [ 3 h2
c - + he. ı . tg a + + (ltg a)2 rs 

2 
- -- l .~ g a (3.4) 

3 

elde edilir. Burada h
0 

ve he olukta toplanan suyun 
başlangıçtaki ve serbest eşik halinde oluk niha
yetindeki, he kritik derinliği gösterir [Şekil 3.3). 1. 
oluk kanal uzunluğu, a kanal tabanının yatoyıa 

yaptığı açıdır. 

Şekil : 3.3. Yıkama Suyu Oluğunda Su Profili 

oluk tabanının yatay olması halinde, 

h0 = (3 h/ ]1 /2 = (3) 1/2. he = 1.73 he (3.5) 

olur. Dikdörtgen kesilli oluk kanallar için he 

h = [~] ı j3 
c gb2 (3 .6) 

olur. Burada O akan suyun debisini, b de oluk ge· 
ni ş liğini göstermektedir. 

Yıkama suyu olukları arasındaki uzaklık 1.5 
ila 2.0 m. arasında seçilir. Oluklar filtrenin enine 
veya boyuna. olarak yerleşıtirilir . Bunlar sularını bir 
baca içersine boşaltırlar. Olukların kum yatağı n yü · 
zeyine düşey mesafesi kurnun genleşme derecesi
ne göre tayin edilir. 

Yatağın, genleşmeden önceki kalınlık, 1
0

, ve po 
rozitesi, Eo ile genleşmeden sonraki kalınlık, 1, ve 
porozitesi, E· arasında, danelerin hacminin ve filt
re enkesit alenının sabit olması halinde, 

[3.7) 

bağınıısı mevcuttur. Yatak genleşme oranı bu ifa
de kullanılarak hesaplanabilir (10). 
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Tatbikatıto .kum yatağın ince malzeme icin % 
50, kaba malzeme icin % 30 olarak genleşmesi 

s.tandard olmasına rağmen son senelerde daha 
küçük bir kum yatak genleşmesinin uygulandığ ' . 

bunun 0.8 mm ve 1.2 mm dane çapları için sıra .. 
sıyla % 20, % 10 olduğu verilmektedir (10) . 

Geri yıkoma suyu, toplam filtre edilmiş suyun 
% 5'ini gecmemelidir. 

4. TATBiKAT 

2015 yılındaki nüfusu 100.000 olarak tahmin 
edilen bir yerleşme bölgesine tabii bir gölden ic· 
me ve kullanma maksadıyla su getirilmek istenmek
tedir. Nispeten temiz özellik<te olan bu su icin bir 
ön <tasfiyeye lüzum hissedilmemekte olup sadece 
hızlı bir filtreden geçi r ilmesi düşünülmek<tedir. Nü
fus başına ortalama günllük su ihtiyacı 175 1/N.G 
dür. 

Bu verilere göre hızlı kum filtrenin boyutlan
dırılması istenmektedir. 

Maksimum günlük su ihtiyacı , Omox = 

( 1 00.000) (175) ( 1.5) 

86400 

o mox =303.8 1/ s = 0.304 m3/s = 1094.4 mJ/saat 
Bir filtrenin kapasitesi 150 m3/saat seçilirse filtre 
sayısı , 

1094.4 
n= -- = 7.3 

150 
n = 7 + 1 (yedek) 

olarak elde edilmiş olur. Buna göre bir filtrenin de · 
b isi, 

1094.4 

1 
= 156.3 m3/ scat 

olur. Filtrasyon hızı V 6 m/ saat olarak alınırsa 
bir filtrenin yüzey alanı , 

o 156.3 
= -- = 26.05 m2 

A 6 

bulunur. Filtre yüzey alanının boyutları, 

(6.0) (4.3) = 25.8 = 26 mı 

olarak seçilebilir. 

Projelendirmede kum tabakası kalınlığı 0.7 m. 
(0.6- 1.00 mm çaplı, etkili dane çapı 0.7 mm), ca
kıl tabakası kalınlığı ü .-5 m [2- 54 mm çaplı) ve. 
kum üzerinde su yüksekliği 1.0 m olarak alınmıştır. 

Filtrelerin geri yıkanması için literotürde, filt
renin büyüklüğüne ve kirliliğine bağlı olarak, yıka
ma süresi 1 O dakikaya kadar verilmektedir. Bura
da geri yıkama süresi ve hızı sırasıyla 5 dak. •Je 
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15 x 10-3 m/ s (54 m/ saat) olarak alınmıştır. Buna 
göre geri yıkama suyu ihtiyacı m2 yüzey alanı için , 

(300 sn) (15 x 10-3 m/ s) = 4.5 m3/ m2 filtre 
yüzeyi olup, 40 m2 lik yüzey alanı icin de, 

[4.5) (26) = 117 mJ 

olur. Geri yıkama suyu debisi, 

117000 

300 
= 390 lt / s 

olarak elde edilir. 

Yatağın geri yıkama esnasında % 25 genleşe

ceği düşünülürse geri yıkama olukları kum yüze

yinden en az, 

(0.7) (0.25) = 0.175 m = 17.5 cm 

yukarıya konmalıdır. Oluk aralıkları 1.5- 2 m. ara

sında yerleştirilebilir. 

Filtre taban drenojı olarak manifold ve lateral 

boru sistemi seçilmiş olup ilgili hesap aşağıda V0 · 

rilmiştir : 

Yan dren borusu (lateral) üzerindeki delik ça 

pı 10 mm olarak seçilmiştir. 

D.elik ~lanları toplamı = ( 1.5 X 1 0-3),.., (5 x 1 0-3) 

Fıltre ust yuzey alanı 1 1 

Delik alanları toplamı = [26) (2 x 10-3) 

52 x 10-3 rn2 

52 x 10- 3 mm2 

Yan dren boru aralığı 30 cm olarak seçildi, bu· 

na göre bir manifolda iki tarafdan bağlı dren bo 

ru sayısı, 

8 

600 

30 
[2) = 40 

2 ana boru kabulü ile toplanı dren boru sayısı, 

40 X 2 = 80 

Toplam delik sayısı, 

52 X 103 --- = 652.42 
':T 

- .102 

4 

Her bir drene d üşen delik sayısı ve toplam 
olanı 

663 

80 
= 8.28 9 

g ( :) . 102 = 706.5 mm2 

Van dren boru en kesit alanı 

Delik yerleri alanı 

2 4 
= - - -

1 1 

olduğu na göre, 

Yan dren boru enkesit alanı 2.25 

[ 9. : . 102 ] = 1589.6 mm2 

V-(4) (1589.6) 
Van dren soru çapı = d = 

7T 

= 45mm 

Ana boru en kesit alanı 1.5 3 

Yan dren boruları alanı 1 

ol up, 

7T 
ana boru en kesit alanı = 1.5 (40 X - X 452) 

4 

= 95377.5 mm2 

ana boru çapı d 

348.56 mm 

d = 350 mm alınır . 

Toplam yan dren boru boyu, 

430 - (2 x (35 + 3.5) + 5) = 348 cm. 

o lup bir yan dren borusunun uzunluğu da, 

(348) / 4 = 87 

olur. 

Hesap sonucunda elde edilen değerlere göre 
tiltrenin çeşitli kısımları Şekil 4.1 .'de gösterilmiştir. 



ls 35 5 35 3.5 

t 4.30 m 

Şekil 4.1.a. Ana Boru ve Yan Dren Borularının 

Yerleşimi 
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ı , , So om 

~ • ) Oc m 

1/ Yoo ' ' " '''"' ' " . l 

~35 cın 1 Arıo boru ) 

Şekil : 4.1 b. Dren Sistemi 

Flllre Kurını 

d10 (etkil1 dane çap ı)= 0 .7 mm 

0.15m mm 

O. lO 

0.15 

0.50m 

Şekil : 4.1.c. Fi l tıre Tabanıındaki Kum ve Çak ı l 

Destekleme Tabakası 
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ÖTRÖFiKASVON 
(Aş1n Beslenmeden Dolay1 Bataklaşma) 

GiRiŞ 

ötröfikasyon esas olarak insanların faaliyetle
rinden kaynaklanan ve yüzeysel suların kirlenme
siyle ilişkin problemlerden biridir. Su kirlenmesin 
de, diğer problemlerle ötröfikasyon arasında kesin 
bir çizgi çizmek imkansızdır ve aralarında kısmi de 
olsa bir bağlantı vardır . 

Problemin tanımlanmasına, nedenleri, ıteşhisi 

ve etkileri konusunda bir ayrım yaparak girmekte 
yara r vardır. Nitel olarck etkiler konusunda geniş 
anlamda bir birlik olmasına karşın nice! olarak 
genelde bir anlaşmaz l ık vardır . Örneğin , literatür 
incelendiğinde iskandinav ülkeleri için bu ülkede 
ya pılan araştırmalar sonucu varılan değerlendir

me kriterleri ile Orta Avrupa göllerin in ötröfikas 
yonu için değerlendirme kriterler i arasında beli r
gin nice! farklılıklar vardır. Öte yandan, endüstri 
leşmiş ülkelerde suya olan gereksinmenin artması 
ile birlikte su temin i konusu dolay ı sı ile göllerde 
ötröfikasyonun neden olduğu tahribatın nice! du
rumu önem kazanmıştır. Nice! değerlendirme kri
terlerindeki farklılıktan ötürü, ötröfikasyonun nicei 
sınıflama kriterlerini koymak güçtür. 

ÖTRÖFiKASYONUN BELiRTiLERi 

ilerlemekte Olan Ötröfikasyonun Tipik Gözlem
leri Şunlardır : 

1. Pelaj ik bölgede, planktonik alglerin, kıyıda 

perifitik ollg veya mokofitlerin soyısında (biyoküt
lede) art ı ş ın görü lmesi. Böyle bir artış, genelli kle 
tipik oligotrofik sularda bazı elemantlerde azal
ma bunu takiben canl ı to plulu klarında gösterge 
orgon izmolorın görülüşü, 

2. Littorol, bentik ve planktc n ik fa una ve ba · 
lı k sayısında nice! ve nitel değişim. Başlangıçta 

balık türlerinde azalma, 

ı · ı lnş. Müh. Vunusemre Cad . No . 22/ 3 Eskişehir. 

Derleyen : Sezer TÜRKMEN ( *) 

3. Fiziksel ve kimyaso l açıdon reng in değic,;i

mi ve ışık geçirgenliğinin azalması. Yaz aylarında 

hipolimnik tabakado oksijenin azalması, besi mad
delerinin (azot ve fosfor) artması, 

Ötröfikosyonu n ilerlemesi ile bu bel irtiler da 
ho kuvvet lenir. Plankton ik bitki örtüsünde (Aigcı l 

yosun ve su yosunu) bolluk, Cyonophycae (oscil 
lotorio , onoboeno, ophonizomonon vs.) ni n masif 
istilası, yaz oylarında hipani mlik tabakodo oksije
nin tamamen kaybolmas ı ve besin yönünden aşırı 

bolluk, hidrojen süifür, amonyum i yonl arı, demir 
ve mangonezin görü lmesi, non - minero lize orga
nik maddelerin yoğunlaşması ve çökelmes i, batak
lık gaz l arının oluşması, gözlenir. 

ÖTRÖFiKASYONUN SONUÇLARI 

Makrofiller ve perifitik yüzen algler göl kenarı 

!:;oyunca bolca bu lunur, gün boyunca oksijen muh
tevasında büyük değişiklikler görülür. Akarsularda 
yoğun bitki örtüsü akımı zorloı?tırır . 

Bu Değişimler Ciddi Uratik Bazı Sorunları do 
Beraberinde Getirir : 

Estetik ve sağ lı k açısından istenmeyen, suyun 
"al itesinin bozulması (endüstriyel ve ku llanma 

amacıyla değerlendirilmesinin güç l üğü) , dinlence 

açısından (çevrede bulunanları sık sık böcek ısır

ması, yüzücülerde cilt kaşınmos ı, kitle halinde ba

lık ölümleri vs.) değerini yitirme gibi nohoş du

rumlardır . 

Böyle bir gelişme genel olarak insa n faal iyet

lerinden koynaklanan besin yükü ortışı ile güdüm

lüdür. En aktif besinler olarak azot ve fosfor anı !

maktadır. Ötröfikosyon olayında öteki elementlerin 

katkı larının daha çok ya da eşit olabileceği konu

sunda bazı görüş l er de olmasına karşın , araştır

nıacılar ötröfikosyon olayında azot ve fosfor üze

rinde daha çok durmuşlordır. 

13 



DSi TEKNiK BÜLTENi 1986 SAYI 59 

ÖTRÖFiKASYONA ETKi EDEN FAKTÖRLER 

1. Fosforu n Etkisi : 

Su ortamındaki canlıların beslenmesinde en 
önemli fosfor bileşimi iyaniaşmış P04 tür. Ölüm 
sonrası canlı bozuşmasında, hücrelerden suya ge
çen toplam fosforun bir kısmı bu biçimdedir. Ge
ri kalan kısmı organik çözünmüş bileşikler ya da• 
çoğu kez bakterilerde orga nik bileşik olarak bulu
nur. Bir su ortamında. fosfor : Partikül , çözünmüş 
organik ve çözünmüş inorganik fosfor olarak üç 
farklı ve fakat birbirine dönüşebilir denge içinde 
bulunduğu bildirilmek•tedir. [WaH ve Hayes, 1963) 
parti kü l fosfor genelde bakterilerde bulunur vrl 
organik ve inorganik dönüşümde (çevrimde) den
geleyici rol oynar. örneğin, benlik ciliata, organik 
fosfordan inorganik fosfor açığa çıkarır. Fitop· 
lonktonlar fosfor kaynağı olarak ortamdaki fos
fat esierlerini alırlar. 

Su ortamındaki canlı toplulu kilannca fosfor tü 
ketilmesi konusunda pek çok araştırmacı ~araf ı n · 

dan deneyler ve gözlemler yapılmıştır. Aşağıdaki 

tablo, kültür süresi sonunda maksimum hücre yo
ğunluğu için hücre hacmi ile orantılı olarak çıka · 

rılmıştır : 

Canlı Türü 
1 

Minimum P gereksin-
mesi 11g/mm3 

Asıerianel la 0.2 
Fragilaria 0.2-0.35 
Tabellario 0.45-0.6 
Scedenesmus ><0.5 
Oscilla•toria > 0.5 
Microcystis >0.'5 

2. Azotun Etkisi : 

Azot suda çözünmüş organik ya da amonyum, 
nitrat veya nitrit gibi inorganik ya da element ola 
rak bulunur. Bu değişik biçimler farklı canlı grup
larınca farklı olarak tercih edilirler. Örneğin, nit· 
ra~lar Botryocuccus Braunii tarafından tercih edil · 
dikleri halde, Chlorella· ortamda nitrat bulunursa 
dahi sadece amonyumu tercih eder. 

Burada ötröfikasyon sonunda önemli bir yere 
sahip olan ve azot bağlama (N2 fixation) kapa.>i· 
tesine sahip mavi - yeşil alglerin önemi hemen 
vurgulanmalıdır . Araştırmaların çoğu bu olana ·yö
nelik olarak yürütülmüştür. 

Mavi · yeşil alglerin N2 bağlayıcılığının dışın· 

da bakteriyel azot bağlanması, ötröfikasyon soru 
nu ile birlikte ele alınmalıdır. Bilindiğ i gibi bakte
riyel azot bağlanması ~arımda azot kaynağı ola-

14 

rak önemli bir yere sahiptir. Tabii sularda azot 
bağlayan bakterilerin varlığı hakkında bir bulur;; 
yoktur ancak bunu yadsıyan bir sav da bulunma
maktadır. Bu görüş dışlanacak bile olsa. en yük
sek N2 bağlama oranları ,mavi - yeşil alglerin 
yüksek yoğunlukta bulundukları yerlerdir (Anaba
eana'da). 

Genel olarak, azot konsant.rasyonu ile büyüme 
hızı arasındaki bağıntılar için yeterli araştı rma 

sonucu bulunmamasına karşın. kesinlikle belirtilen 
cptimum koşulların planktonik diyetomlar için 1 
mg/ 1 (azot) nin al-tında, yeşil ve Mavi - yeşil alg
ler de ise bu değerin üstünde olduğudur. 

Gerek azot gerek fosforun ortamdan alınma

sında önem li canlılardan biri makrofitlerdir. Su 
makrofillerinin bulundukları ortamı kendi kendileri
ne temizlemeleri çeşitli literatür kaynaklarında be· 
Iirtilmiştir (Liebmann 1960, Edwards ve Ovens 1960, 
Edwards 1964 • 1965, Westlake 1960 ... ). Zaman za· 
man oldukça s ı ğ göllerde, logünlerde çok yoğıJn 

oluşumlar meydana getirirler. Su makrofitlerinin, 
azot ve fosfor metabolizmasının bazı çevre etki· 
leri, bu !ürün callitriche hamulata ve ranunculus 
fluitans üzerinde derinlemesine araştırılmıştır . 

Schowerbel tarafından yapılan gözlemlerde her iki 
türün anlamdaki çözünmüş fosforun önemli oran
larda, birkaç saat i~inde aldıkları belirtilmektedir. 
Bazı araştırmacılar da callitriche'nin ontamdaki 
20,5 mg/ 10 ı fosforun 20.4 mg'ının beş soo~ içinde 
absarbe ettiğini, bunun hemen hemen pis sudaki 
fosfatın % 60 ından fazla olduğunu belirtmekte

dir. 

Yapılan gözlemlerde, callitriche, ranunculus, 
elodeo, patomegeton gibi makrofillerin ve diğer 

bazılarının yüksek inorganik fosfor ve azot kon
santrasyonlarından çok duyarlı olmadıkları bulun 
muştur. Chara hispidia'nın büyümesinin 15 mgfm3 
P (P04 ) den büyük konsantrasyonlarda durduğu 

gözlenmiş•tir. Buna benzer bir durum dynobryon 
ve uroglena için de doğrulanmıştır. 

Limit faktörlerini belirlemek için doku anal iz
leri yapılmıştır . Gerloff ve Krombholz (1966) ta
rafından algden bağımsız kültürde ceratophyllum 
demersum, vallisneria amerikana, hetero.nıthera 

dubio, elodea occidentalis gibi farklı makrofitler 
üzerinde yaptıkları doku analizlerinde, dokunun 
kritik azot muhtevasını % 1.3 ( ıkuru ağırlıkla kar
şılaştırıldığında) ve buno karşı gelen fosfor muh· 
tevasını % 0.13 olarak bulmuşlardır. 

ORTAMDAKi BiYOLOJiK KÜTLE, ÜRETKENLiK VE 
KiRLiLiK SEViYESi ARASINDA BAGLANTI 

Kıyılarda ve pejalik bölgede alg üretimi ve 
kıyılarda makrotil üremesi su ortamına sağlanan 



besinierin artmasına bir reaksiyon olarak görül
melidir. Bu bölümde besin sağlanması ile ilgili so
rular ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca, deney
sel ve teorik olarak üretim seviyesinin ölçülmesi 
aktarılacak ve kriterler belirlenecek•tir. 

Öncelikle burada kullanılacak bazı terminolo 
jik lfadelerin açıklaması yapılmalıdır. Bundan böy
le limnoloji ifadesiyle anla~ ılmak istenenin, ortam 
daki organizmaların envanteri olacaktır . Yani or
tamdoki canlılar ya tektek sayılacak ya da hesap
lanacaktır. Ancak, teorik görüş açısından böyle 
bir şey söz konusu olamaz, zira su ortamındaki 

üretim ffia>tik değil dinamiktir. Ancak pratik gö
rüş acısından üretim hızına bağlı olarak üreti 
min nice! miktarının da bilinmesi gereklid ir. Yani 
orıtamdaki organizma sayısı en azından belli dci
nemlerde bilinmelidir. Ötröfikasyon işleminin oluşu
munda en önemli parametre olan üretimin sayısol 
değerini vermesi ile limnilojinin asli bir rolü vardır . 

Biyokütle (Biomass) ifadesi ile bir gözlem sü
resinde bir çevre ortamında bulunan organizma
ların çeşitli grupların yaşayanları anlatılmaktadır . 

Bu ifade genellikle fitoplanktonlar için kullanılmak
la birlik1e elde edilen sonuçlar periHtik alglere ve 
yüksek su canlılarına da uygulanabilir. 

Findenegg (1942), Rutner (1937) ve Povoni 
(1963) gölün birim yüzey alanının altında bulunan 
toplam fitoplankıton sayısına göre belirleme ya 
pılabileceğini söylemektedirler. Fakat pek çok göz
lemci, suyun trofik seviyesini sadece Fitoplank
tonların sayısıyla belirlemenin doğru olmayacağını 
belirtmektedirler. 

Pratik amaçlarla, karşılaştırma icin maksimum 
plankton yoğunluğu faydalı bir göstergedir. Bunun 
ifadesi icin suyun doğurganlığı ya da verimliliği 

adı verilen birim hacimdeki canlı hacmi, ontamın 

besin durumu hakkında bilgi verir. Literatürden 
yapılan bir ~aramadan aşağıdaki şu bilgiler çıka
rılabilir 

1. ÜJ.tra-oligotrofik göllerde maksimum plank
ton yoğunluğu 1 cm3fm3 ten azdır. 

2. Yüksek derecede ötröfik göllerde bu değer 
1 O cm3/ m3 ü geçer. 

3. Mezotrofikten ötröfiğe kadar çeş itli teorik 
seviyeler bu iki değerin arasına düşer. Plankton 
yoğunluğunda değişim nok•tası 3-5 cm3/m3 civa
rındadır. Fakat kesin bir sınır çizmek zordur. 

Bu görüşe dayanarak elde edilen sınıflama 
kriterleri ile sağlıklı bir sonuca· varmak güçtür. 
Grim (1950) fitoplank,tonik canlıların tekrarlı üre
tim süresince üretilen organizmaların sayısının, 

maksimum yoğunluk sırasında elde edilen orgo-
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nizma sayısında farklı olduğunu belirtmektedir. 
Grim'in bulgularından. efektif üretimin görünür üre
t ime olan sayısal oranının 2 ile 25 arasında de
ğiştiği belirtilmektedir. 

Tekrar pratik açıdan değerlendirildiğinde, fi 
toplankton yoğunluğ u ile su omomında renklenme 
(canlı yaşamından ötürü) ve su yosunları görül
mesi arasında bağınılının olup olmadığı araştırıl

malıdr. Canlı yaşamından ötürü renklenme kavra· 
nıı oldukça sübjektiftir ve oncak Secchi Diskiyle 
ölçülen ışık geçirgenliği ile fitoplankton sayısı ara
sında istatistiksel bir korelasyon kurulduğunda an 
lanı kazanır. Vollenweider (1960) in yaptığı aroş 

tırnıalar sonucu, sudakl mineral bulanıklık l •tür
bidite) ın yoksayılacağı bir ortanıda ışık geçirgen
liği 5 ile 7 m. den fazla değildir. 

Öte yandan, Lackey (1945). 500.000 adet/ litre 
yi aşan fitoplankton kütlesini su yosunları olarak 
tanınılanıaktadır . Daha sonra bunun yanlış olduğu 
çeşitli gözlenılerle anloşılnııştır. Örneğin, chlorella 
topluluğu icin 500.000/ 1/ 0,01 - 0.02 cnı3f nı3 ten toz
la değildir ama aynı sayıda ceratiunı icin 30- 40 
cm3/nı3 tür. Su yosunlarından söz edebilmemiz 
için toplanı hacmin en az 1 O cnı3/ nı olması, bitki 
renkliliği icin s cnı3f nı3 olmalıdır . 

Fitoplanktonların saptanmasında klorofil muh
tevasının tayini bir dereceye ·kadar boşarı sağlar. 

Birim hücre hacmi başına pignıenı muhtevası ola
rak klorofil muhtevası, ortanıdaki canlı türlerine 
ortamın fizyolajik özellikleri gibi bir dizi faktöre 
bağlıdır . Dikkatli tahminierin yapılması ile sudo, bu
lunan fotosentetik organizmaların sayıları hakkın

da çabuk ve değerli bilgiler alınır. Tesbi1t işlemi 

oldukça basittir. Aktif ve aktif olmayan klorofilie
rin ayrımı do alelade ekstraksiyon işlemi ile klo
rofil a. b ve c kesin olarak saptanabilir. Japon 
Sakanıoto (1966) klorofil a nıuhtevasına bağlı ola 
rak şu trofik sıralanıayı yapmıştır : 

Ötröfik göller 5- 140 nıg/ nı3 veya 20- 140 nıg / nı3 

Mezotrofi k göl. 1 - 15 

Oligotrofik göl. 0.3 - 2,5 » 

10-90 

)) 10- so 

)) 

)) 

Pigment analizi farklı tabakalarındoki üra-
ı:nıin daha çabuk değerlendiriıJnıesi icin çok yarar
lı bir yönıtenıdir. Diğer yöntemler durgun sularda 
yanıltıcı sonuclar verebilmesine karşın bu yöntem 
nice! tanımlanıaya imkan sağlamaktadır. 

BESİN MiKTARINA GÖRE TROFiK SINIFLAMA 

Suların içinde bulunan türlü elementiere göre 
trofik yapılarının belirlenmesi icin pekçok çalışma 
yapılmıştır. Bunlardan biri ve ilki Höll'ün (1933) 
Avrupada 343 doğal su üzerinde yaptığı araştır

nıalar sonucu elde ettiği sınıflanıadır. 
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Besin 

Ca O 

Organik elementler 
KMn04 ıtüketimi 

Demir Fep3 

Amonyum tuzları 

Fosfatlar 

Klor 

Nitratlar 

Nitritler 

Sülfaıtlar 

Oligotrofik 

0 - 25 mg/ i 

0-25 mg/ 1 

0-0,25 

0-0,3 )) 

0-1 )) 

0 - 10 )) 

0-1 

0-0,5 

0-10 

Bulunan değerlerin fosfatta üç, nitra~ta beş 

misli büyük olması bu sınıflama kriterlerinin göl

lerde uygulanamayacağını beli rıtmektedir. 

a. Oligo - mezotrofik alk. 2,95 of kadar 

b. Mezotrofik alk . 3,0-4,95 f 

c. Politrofik alk. 5,0 f üstü 

Mezotrofik 

25-100 mg/ 1 

25 -75 mg/ 1 

0,25 - 1 )) 

0,3-2 

1 - 3 

10 - 50 

1-5 

0,5-5 

10-50 

)) 

Politrofik 

100- 300 mg/ 1 

75-400 mg/ 1 

1-1 ,2 

2-15 )) 

3 - 15 

50-250 )) 

5-50 

5-15 )) 

50-100 )) 

Diğer bir sınıflandırma kriteri ise, yaz ve kış 

ölçümler ine ilişkin fark kullanılarak, alkalilik de· 
ğerleri ile trafik karakterin belirlenmesidir. Bu kri
ıt erle yapılan sınıflama 

(0,59 mval / 1 kadar) 

(0,60- 0,99 mval / 1) 

[1,0 mval / 1 üstü) 

Yukarıdaki sınıfiomanın ışığı alıtında , kış ayla- tine giderek trafik seviyelerin sınıflanması yapı-

rında görülen yıkım konsantrasyonlarının tesbi- labilir. 

Toplam P (mg/ml) inorganik N (mg/ml) 

a. Oligo - mezotrofik 8,0 (7,3- 8,7) 

b. Mezo- ötrofik 17,6 (11 ,0-26,6) 

c. Politrofik 84.4 (45,8- 144) 

312 [228-392) 

470 (342-618) 

1170 (420-2370) 

Bu tablo daha genelleştir i lerek şu şekle ge tirilebilir : 

Toplam P (mg/ml) 

a. Ultra - oligotrofik < 5 

b. Oligo - mezotrofik 5-10 

c. Mezo - ötrofik 10-30 

d. Ö - politrofik 30-100 

e. Politrofik > 100 

P ve N konsantrasyonlarına bağlı olarak, bu 
sınıflamadan göllerin trafik karakterleri hakkında 

bilgi edinmek mümkündür. Tabloda c maddesiyle 
gösterilen mezo - ötrofik grup, ötröfikasyona ge
çişin tehlike eşiği olarak özel bir öneme sahiptir. 
Genel bir kural olarak, ~oplam fosforun 20 mg/ m3 
ve bağlı inorganik azotun 300 mg/ m3'ü aşan de
Gerler tehlikeli durum olarak adlandırılmak•tadır. 

Daha fazla bilgi vermek icin, Sakamoto (1966 ) 
nın verdiği sınıflama özetlenecektir . 
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inorganik N (mg/ml) 

< 200 

200-400 

300-650 

500-1 500 

> 1500 

Oligotrofik göller 

Mezotrofik göller 

Ötrofik göller 

Akarsular 

Toplam 
Toplam P Bağlı N 
(mg/ml) (mg/ml) 

2-20 20-200 

10-30 100 - 700 

10-90 500-1300 

2-230 50-1100 



1. Diğer Besinler, Elementler ve Organik Foktör
ler : 

Çeşitli foktörlerle organik canlılık orasındaki 

bağınııyı belirleme yönünde pek cak oroştırnıe ya
pılmıştır. Örneğ in, bazı araşt ırıcılar ortanıdaki top
lanı tuz muhtevası ile üretim orasında bir bağıntı
nın kurulması icin çalışmışlardır. Ancak elde edi
len sonuc belirgin değildir. Vollenweider, İsviçre 
göllerinde yaptığı bir oroştırnıodo , ilkbahar boyun
co fitoplonkton yoğunluğu ile elektriksel iletkenlik 
orasında korelosyon icin 0,67 katsoyısı bulmuştur. 

Bazı araştırmacılar do metil olkoliliği ile özellikle 
balık üretimi orasında bir bağıntının olabileceği 

konusunda çalışmışlardır . 

Gübrelerin kullanılmaya boşlanıası ile doğada 
giderek daha fazla görülen potasyumun etkisi ko
nusu do oroştırnıocılorı meşgul etmiştir. Elde edi
len sonuc potasyumun ötröfikosyondo nıuıtloka 

bir etkisi olduğu ancak bunun belirleyici olmadığı 
üzerinedir. 

Göllerdeki bitki ve canlıların hangi elenıent

lere, hangi koşullarda ihtiyaçları olduğu, tepkileri 
vb. konularında inceleme ve gözlemler sonucu ei.

de edilen veriler çoğu kez tesadüfi olon gelişigü

zel bilgilerdir. Örneğin, laboratuvar koşullarında 
onoboeono'nın scedenesmus'•ton 100 misli daha 
çok molybdenunı'o ihtiyacı olduğu ve fakat öte · 
kinin de gelişmede vonodium'o ihtiyecı olduğu sap
tanmıştır . 

2. Besin Koynakları : 

Besin kaynakları. ötröfikosyondoki rollerinin 
önemi acısından doğal ve insan faaliyetlerinden 
kaynoklonen kaynaklar olorg_k iki grupta anılobilir

ler. Fakat. insanın doğaya aşırı derecede müdo
holesi ile bu ayrımın pratik olarak yapılması çok 
zor olmaktadır. Bunun yerine daha pratik ve uy
gun bir sınıflama olarak o) Yaygın, b) Nokta koy
naklar olarak ayırdetmek yerinde olacaktır. Nok
ta kaynaklar olarak, kaynağı ıtonıemen belirli, mü
dahalesi mümkün, nicel olarak bilinen kaynaklar 
belirtilmektedir. Yaygın kaynaklar ifadesi ile ni
celiğini kısmen belirlenebilen, müdahalenin sınırlı 

olduğu kaynaklar belirtilmak istenmektedir. Nokıto 

koynekloro örnek olarak evsel ve endüstriyel pis 
sul~r. yaygın koynaklara ise o) Tabii kaynak lar : 
örneğin toprak erozyonu, yapraklar, polenler, su 
kuşlorı ... b) Suni ve yarı suni kaynaklar : Örne
ğin terioların gübrelenmesi ile ortoya çıkan besin 
yükü . 

TOPRAGIN iŞLENMESiNDEN KAYNAKLANAN BE
SiNLER 

Genel olarak suyun bölgesel kimyasol özellik
leri, havzanın pedolojik özellikleri ile ilgilidir. Özel-
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likle bu amaçla, zeminierin permeabilitesi ve iyon 
değiştirme kopasitelerinin önemi büyüktür. 

iyon değiştirme kopasitesi esası, kum ya do 
organik ve inorganik kolioldler olarak zeminin fi
ziko kimyesol yapısına bağlıdır. Örneğin, saf kum 
zemin, elek-trolitik olarak zayıftır ve ~utma kapasi 
tesi, özlü humus zeminle karşılaştırıldığ ında, çok 
azdır . Burada inorganik zemin kolloidlerinin mine
rol yapısının önemi büyük1ür. 

1. Fosfor : 

Topsoil'doı (üst toprakta) fosfor muhtevası 

% 0,3 kadardır. Bucknıe.n ve Brody lowo , Oregon 
ve Arizono'do genel olarak 360- 1480 mg/kg fos
for muhtevası (yükü) vermektedir. En düşük de
ğerler kumlu ve killi zeminde 97 g/m2 bulunmuş
tur. Fosfor, zeminde organik ve inorganik olarak 
bulunur. Organik biçimde bulunma yüzdesi % 70 

tir. 

2 inorganik Bileşimler iki Ana Grupta incelene

bilir : 

2.1. Kalsiyum ihtiva eden fosfor bileşikleri 

( opo,titler ve kalsiyum fosfet) 

2.2. Demir, alüminyum ve nıangonezli fosfor 
bi l eşikleri. 

Aşağıdaki liste kalsiyum ihtiva eden fosforlu 
bileşikleri, cözünürlük sırasına göre vermektedir. 

Fluor - Apotil 3 Co3 (P04) 2 CoF2 

Karbonat - Apotil 3 Co3 (P04) 2 CoC03 

Hidroksi - Apotil 3 Co3 lP04) 7 Ca (OH) 2 

O ksi - Apotil 3 Co3 (PO 4) 2 Co O 

Trikolsiyum fosfat Co3 (P04 ) 2 

Dikolsiyunı fosfat Co2HP04 

Monokalsiyum fosfat Co (Hı PO-ı) 2 

Fluor - opoıtit esosta cözünür değildir. Diğer 

bileşenlerin cözünürlükleride çeşitli faktörlere, eses 
olarak to PH o bağlıdır . Ötröfikosyon acısından 
iyon değişimini mümkün kılan en büyük cözünür
lüğün hangi koşullar altında gercelekşeceğinin sop
~enmosıdır. Düşük PH değerlerinde (4 ve olltı) fos
fatlar alüminyum, demir ve nıengonez gibi metol 
lerle birleşme eğilimindedirler. PH nın 6 nın üstüne 
cıkması ile kalsiyuma koyarlar. PH nın 5 ile 7 ara
sındaki değerlerinde fosfotın bir kısmı kille birle
şima girer. Fosfatlar toprakta süzülmeye uygun bir 
elementtir. PH nın 6 ile 7 orasındaki değerlerinde 
birleşima girmeye meyilıli değildirler. PH 4 ün altı

ne düşdüğünde bu özelliğini yarı yarıya yitirirler. 
Bu özellik aşağıdaki tabloda açıkca görülmektedir. 
Bu nedenle zeminin PH sını yükseltmek için top
rak kirecle muomeleye tabi tutulur. Böylelikle bit
kiler içinde daha fazla fosfor tutulmuş olur. 
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Toprak cinsi Muamele pH 

-----

Sassafras + Kireç 3,6 
•6,5 

----

Collington + Kireç 3,2 
6,5 

--- --

Dutchass + Kireç 3,8 
6,5 

Burada hemen beli~telim ki, bu kimyasal me
kanizma, suda fosforun bulunmasında önemli rol 
oynayan fiziksel rnekanizmaya aykırıdır . Araştır

malarda, bir su ortamında adsorpsiyon dengesi 
pH 5,5- 6,5 arasında bi r minimuma erişmektedir. 

Halbuki büyük miktarda fosfor (fosfaıt) düşük ya 
da yüksek pH değerinde, süpernotant sıvı içinde 
bulunmaktadır. Çeşitli göllerde, çökeltiierinde rast 
lonon bu olgu, zeminlerdede aynı antagonist me
kanizma ile gerçekleşmekt~dir. Bundan ötürü ze
mine sızan fosforun mik t arı her iki rnekanizmaya 
bağlonmalıdır. 

3. Azot : 

Üst zemin katmanlarındaki azot, bakıteriyel 
nitrifikasyon, rüzgarın beslenmesi ya do yağışlar 

sonucu bulunur. Kumlu ve kireçli zeminlerde azot 
muhtevasının % 0,15 - 0,20 olduğu belirtilmekte
dir. Verimli topraklarda azot miktarının 1,6 g/ dm3 

değerine kadar ulaşabileceği, bunun büyük kısmı

nın da organik oldu ğ u bildirilmektedir. Bitkiler icin 
azotun bulunurluğu nitirifikasyon - deni•tirifikasyon 
dengesiyı: e belirlen ir, ya da zeminde sızma ile müm
kündür. Zeminin inorganik azotu ve özellikle nit
ratları tutma gücü canlı yaşamın sürdüğü taba
kanın kalınlığı ile orantılıdır. 

Hayvan cinsi Durumu Kuru ağırlık 

At lar Kuru 220 
Sıvı 190 

Sığır Kuru 150 
S ı vı 55 

Domuz Kuru 165 
Sıvı 30 

Koyun Kuru 310 
Sıvı 115 

Tavuk Kuru 410 
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Acre başına tutulan fosfor % 
(% 20 süperfosfat) 

28400 100 

13 920 49 
ı -----

93 720 100 
50270 '52 

-----

68 730 100 
44 020 64 

GÜBRELEME 

1. Ahır Gübresi : 

Besi hayvancılığı ve sütçülüğün yapıldığı böl
gelerde, ahır gübresi, tarım olonlarının gübrelen 
mesinde esas malzemedir. Ahır gübrelerinde genel 
olarak hacmin 3/ 4 ü sıvı , 114 ü katıdır. Kuru ağır

lık hayvan türlerine göre farklı farki ıdır . Domuz· 
larda % 13 ile en düşük, kümes hayvanlarında 

% 4·5 ile en büyüktür. Diğer yandon hayvan can 
lı ağırlığına oranla toplam kuru ağırlıkta ilkine 
benzer özel! iktedir. Bu değer, canlı ağırlığın tonu 
başı no 3,8 ila 4,1 ton/yıl civarındadır . 

Toplam azot, fosfor ve potasyumun, sıvı ve 
kuru dışkıda ne oranlarda bulunduğu konusunda 
aşağ ıdaki değerler kabul edilebilir : 

Azot 

Fosfor 

Potasyum 

Kuru dışkı % Sıvı dışkı % 

55 

99 

35 

45 

65 

Aşağıda k i tablolarda çeşitli evcil hayvanların 

1000 kg gübrel erindeki kg olarak N,P ve K ağır 

l ı klarını ve 1000 kg canlı oğırlık başına yılda üre
tilen gübre bileşenlerini vermektedir. 

Azot Fosfor Potasyum 

4,5 1,2 1,8 
11,3 - 11,2 

2,9 0,8 1,2 
8,6 0,1 7,1 

5.4 1,8 3,3 
2,7 0,5 7,5 

5,9 1,8 1,7 
15,3 0,3 15,8 

9,0 
1 

3,2 3,0 



Toplam Kuru Ağırlık 

At lar 18 000 3960 (22) 

Sığır 27 000 3780 (14) 

Domuz 30 600 3980 (13) 

Koyun 12600 4030 [32) 
Tavuklar 8 600 3870 (45) 

( * ) Parantez içindeki değerler atılan dışkı yüzdesidir. 

Bu tabi o l arın değerliliği ancak doğaya verilen 
besi acısı ndan değerlendirilebildiği oranda an lam
l ıdır. 1isviçre icin 1960 yılı değerlendirildiğinde 99 900 
a•t, 1 750 000 sığ ı r, 314 000 koyun ve keçi, 1 350 000 
domuz, 5 900 000 kümes hayvanı icin; atiarda 600, 

N 

At lar 7,8 

Sığır 121 ,5 (70) 

Koyun ve keçi 2,9 

Domuz 25,5 (15) 

Büyükbaş hayvan 
Toplamı 157,7 

Kümes Hayv. L% 10) 15,8 

Toplam 173,5 

( * ) Para ntez içindeki değerler % leri vermektedir. 

insan dışkısından dış ortama verilen yükle 
bir karş ı laşt ı rma yapılacak olursa hayvan d ı şkı

sının doğaya verdiği yük acısından önemi daha 
iyi onlaşıı acaktır . insan dışkısından ortaloma ola-

Hayvanlardan (A) 
----

N p 

i sviçre 175 25 
Avusturya 265 50 
Almanya 

ı 
1530 240 

Fransa 2015 270 
i talya 1060 ı 140 
Hollanda 375 55 
Danimarka 330 65 
isvec 275 45 
ingiltere 1480 210 

Elde edi len bu değerl er kuşkusuz ki genel 
sonuclordır. Bölgesel farklıl ıklar, bir ülke içinde 
bi le görülmek.tedir. Ancak elde edien en önemli 
sonuc hayvon dışkısının nicel olarak insan dışkı 

sından ozotto 8, fosforda 11 misli daha fazla ol 
duğ udur. 

ı 
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Azot ı Fosfor 

128 (0,7) ı 19 (0,11) 
156 (0,6) 17 (0,06) 
150 (0,5) 45 (0,15) 

119 (0,95) 20 (0,16) 
85 [1,0) 31 (0,36) 

sığır icin 450, koyun ve keçi icin 75, domuz icin 

125 kg ortalama ağırlık kabu lü ile, yukarıdaki tab

loların verileri ışığı altında yılda 1ü00 X ton ola

rak elde edilen N,P ve K değerleri şöyledir : 

p K 

1,1 4,8 

13,3 (54) 7·8,4 (69) 

0,5 2,4 

7,6 (31) 17,7 [16) 

22,4 103,3 

2,3 10,3 

24,8 113,6 

rak senede 4400 g azot ve 540 g fosfor dışa a tımı 

kabulü ile, 1962 yılında çeşitli Avrupa ülkeleri icin 

~u değerler elde edilmiştir : 

insanlardan (B) 1 A/B 

N p ı N p 

26 3 7 . 8 
32 4 8 13 

240 29 6 8 
210 26 10 11 
225 ı 27 4,5 5,5 

54 7 7 9 
21 3 16 2·6 
33 4 8 11 

235 28 6 8 

Ortaloma ı 8 11 

2. Suni Gübreler : 

Suni gübrenin ötröfikasyonla ilişkisinin çev
re bilimi içinde özel bir yer vardır. Bu özelilikle 
torımscı l verimin art ı rılması için k ulla nı nı ı nı n gl
derek yaygınlaşması ile kul lanı l mayon ve göllere 
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ya da akarsulara sızmayı başaran besi yükünün 
büyüklüğü ile ilgilidir. Soruna önce suni gübrenin 
bulunuşu ve kullanımının yaygınlaşması, ikinci 
olarak ötröfikasyona katkısı yönünde yaklaşıl a

caktır. 

Eldeki yoğun istatistiksel bilgilere göre ilk so 
ruya cevap vermek ,kolaydır. Suni gübre 1842 yı 

lında ingiltere'de guanodan süperfosfat üretimi 
ile başlar. Daha sonra Şili'den getiri en salpetre, 

Toplam 
Gübre 

Arazi Kul- ku Ila-
lanımı (%) n ımı 

km2 

ı c ı 
Ton/Yıl 

X1000 a b d X 1000 

- - ----
Avusturya 83,85 21 28 37 14 335 
Belçika 30,51 31 25 19 25 466 
Danimarka 43,04 65 8 10 17 475 
Fransa 551,60 &9 24 21 16 3046 
i talya 301,23 43 17 19 11 949 
Hollanda 33,54 31 38 tl 23 544 
Por,tekiz 91,53 47 16 28 9 199 
ispanya 502,55 41 1 3 48 8 577 
Ingiltere 244,02 30 1 51 7 12 1488 

Yugoslavya 255,80 33 26 34 7 468 

~BD 9385.00 2'3 ı 34 33 10 10100 
Kanada 9959.40 4 2 45 49 560 
Japonya 369,66 17 2 69 12 1840 

1860 dan sonra da yukarı Ren vadisinde potos
yum tuzlarının bulunması ile daha da yaygınla -

şır. 19. Y.Y. sonunda gübre olarak 300 000 ton 

azot, 900 000 ton Pp5 ve 250 000 ton ~O kulla

nılmıştır. 1965 te Dünya ihtiyacı 16 milyon toıı 

N, 10 milyon ton K ve 12 mi yon ton P id,i . 

Aşağıdaki tablo FAO'nun 1965 yılı icin verdi· 

ği ayrıntılı bilgileri kapsamaktadır. 

1950- 65 
arası 

Gübre ku Ila-
ku Ila- Gübrenin Bileşimi (%) nınıda 

nı mı 
----· artış 

kg/ha N P20s K20 (%) 

----

192 22 (23) 34 (44) 44 (33) 440 
493 34 [30) 28 (35) 38 (35) 180 
168 36 (25) 26 (37) 38 (38) 215 
143 26 (24) 42 (39) 32 (37) 320 
66 43 (31) 42 (65) 15 l4) 255 

533 54 (34) 21 [30) 25 (36) 130 
49 54 (32) 37 (63) 9 (5) 270 
28 63 (20) 21 (63) 16 (17) 290 

201 39 (24) 32 (48) 29 (28) 170 
56 36 (40) 2'7 (49) 37 (11) 2530 
55 43 (24) 31 (50) 26 ['26) 285 
14 30 (15) 48 L57) 22 (28) 280 

304 40 ['46) 28 (35) 12 (19) 280 

a) Ekilen olonlar b) Çayırlar c) Or manlar 

d) Tarım için kullanılmayan alanlar, göller ve akarsular dahil. 

Parantez icindeki değerler 1950 deki bile şimierin % sini vermektedir. 

Tablodan gözlenen ortalamanın % 33 azot , 
% 32 Pp5 ve % 35 ~O şeklinde olduğudur. Böl 
gesel bazı farklılıklar gözden kaçmamaktadır. 

Özellikle itolya, Ispanya ve Portekizin K20 lu güb
re kullanımının çok az olması gibi . 

TOPRAKTAN SlZMA VE YÜZEVSEL AKIŞLA BESiN 
KAYBI 

Ekim alanından besin kaybı iki farklı yolla 
meydana gelir : 

i) Çözünür besinierin yüzey veya yeraltı su
yuna sızması, 

ii) Kuvvetli bir yağışla zemin üst ~abakasın
da meydana gelen akışi a, 

Sızmo yoluyla besi kaybı, çeşitli zeminlerde 
lizimetre ile belirlenebilir. Buckman ve Brady'e gö· 
re ~emsil i bir killi zeminde, ıs ak bir ortamda yıl-

20 

lık kay ıp 0,5 g/ m2 azot, 1,8 g/ m2 potasyumdur. Bu 
miktarlar normal mahsul rotasyonunda işe yara
maz duruma çkan azotun % 5 - 10'u mertebesin
dedir. Bu oran potasyum için % 30, fosfor icin % 
1 mertebesindedir. 

işe yaramaz duruma düşen bu oranlar zemin 
cinsine, tarım yöntemlerine göre değişir. Örneğin 
azotun sızmayle yokolmasında, zeminin nadasa 
bırakılması, iyi drenaj özelliğine sahip olması ve 
norma l mahsüller icin kullanılmasına göre büyük 
değişimler gö~erir. Örneğin son hal için 0,3' - 0,9 
gN / m2- yıl iken, iyi drenaj özelliğine sahip bir 
al anda 9 gN / m2- yıl değerine varabilmektedir. 

Pekçok araştırmacının sonuçlarından, Ken
tucky'de azot kaybı, alfalfa olanlarında O- 1,1 g/m2 
mavi çinıen alanlarında 0,3-1.4 g/ m2, nadas alan
larında 3,3 - 18,5 gf m2 - yıl bulunmuştur. Wisconsin 
havzasında elde edilen sonuc;J ar da azot kaybının 



0,5- 0,7 g/m2- yıl, fosfor kaybının 

g/m2- yıl olduğunu göstermektedir. 
0,035 - 0,045 

Besin kaybı üzerine o kadar fazla deneysel 
sonuç mevcuttur ki bunlar çoğu dalaylı tahminler
den elde edilmiştir . Sonuçl ar kendi özgül koşulla

rı içinde değerlendirilmelidir. Örneğin, evsel otık 
sular ortama karıştığında, özellikle fosfor acısın 

dan değerler birden artmaktadırlar. 

SUNi VE DOGAL GÜBRELERDEN TARIMSAL BESiN 
KAYBI TAHMiNi 

Zeminden sızma kabiliyeti ve tabiatı na, böl ge
sel iklim ve topografik koşullarla kullanılan torım 

yöntemi etkir. En düşük kayıplar ormanlarda gö
rülmüştür. Ekilen al anlarda bu iki hatta daha faz
ladır. Azot kaybı 15 g/ m2 - yıl ·kodar yüksek değer
lere varabilir. 

Zemine gübre uygulaması ile yükte kuşkusuz 
bir artma meydana gelecektir. Halen ihraç değer
lerinin nice! olarak, her durum icin belirlenmesi 
mümkün değildir. Diğer yandan deneyler göster
mi!?tir ki normal ürün, besini mümkün olduğu ka
dar kullanma eğilimindedir. Fokat her zaman, özel
likle nitra~ ar icin, tarım yap! lan alanların altınd-J 

yeraltı suyunda yüksek besin muhtevası görül
müştür. 

Suni ve doğal gübrelerden kayıpların yakla
şık tahminleri şu kabullerin yapılması ile elde 
edilebilir : a) Mutlak nice! kayıp, birim alan ba
ş ı na kullanılan toplam fosfordan daha fazla ola
maz. b) Fosfor, zeminde azottan daha fozla oran 
da tutulur. 

Araştırmalar azotla besin kaybının Avrupa ko
şullarında 5- 10 g/ m7 - yıl değerini aşamayacağını 

ve kullanıfon besi yükünün % 25 ila 50 si ara
sında bir değer al ocağı yolundadır. Fosford o ise 
kayıp % 1 ila 5 orasında olacağı şeklindedir. 

Hayvan gübrelerinde durum besi yükünün ne 
şekilde geleceği konusudur. Zira hayvan gübresi 
tariade kullanılacaksa yukarda elde edilen so
nuçlar aynen hayvon gübrel erinde de geçerlidir. 
öte yandan, özellikle ABD'de olduğu gibi hayvan 
besiciliği yapııla n yarların basınçlı su ile yıkanma
sı ve bu suyun hemen yakındaki akarsulcra veril 
ınesi pratiği yoygınsa bunun sonucları kuşkusuz 

daha farklı değerlendirilmelidir. Bu yöntemin kul
lanıl ması ile amonyum zehirlenınesi ile kitlesel 
balık ölümleri görüılmüştür. Hayvan gübresinin doğ
rudon deşariı özünde ciddi bir su kirlenmesi ve 
dolayısı ile ötröfikosyon sorunudur. 

YAGIŞLA GELEN BESiN YÜKÜ 

Yağınur suyunun litresinde birkaç ıng'o kadar 
azo t tuzu bulunabileceği bilinmektedir. Fosfor ve 
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azotun tarımsol besin olarak pek önemi yoktur, 
ancak durgun sularda etkisi olabilir. Özelli ki e ılı · 
man ikilimierde daha, yüksek değerlerde olabilir 
Almanya'da bir takım torım istasyonunda 7 mg/1 
N (HN3, NH4 ) gibi çok yüksek değerler bulunma
sına· rağmen genelde 2 mg/1 nın aşıldığına pek 
tanık olunmomıştır. Putnam ve Olsen (1960) Dul uth 
lABD) de yürüt>tükleri bir dizi araştırma sonucu, 
yağmur suyunda 0,24- 0,59 mg NH4 /I, 0,26- 0,6 
mg/ 1 organik azot ve 0,22 mg N0/ 1 değerlerini 
bulmuşlardır. Pek çok areştırmacı yağış miktarı 

ile litrede çözünmüş azot muhtevası arasında ters 
bir i ı f işki bulunduğunu belirtmektedir. Bunun ne
deni yağmurun a•tmosferi yıkamasından başka bir 
şey değildir . 

Miller (1955) e göre yıllık azot yükü 0,2-0,225 
g/m2 arasındadır. Toplam azaıto bu değerin 

0,45-0,65 g/ m2 olduğunu belirtmek1edir. Onlario 
(Kanada) da yapılan deneylerde de yağışla gelen 
azot yükünün 0,5'6 g/ m2- yıl olduğu saptanmıştır . 

Buckman ve Brady'de NH3 için 0,5 g/m~ ve NO" 
içi n 0,17 g/ m'2 yıl değerlerini vererek diğer oraş

tırmacıları pekiştirmektedir . 

GÖL CANULARlNlN BESi YÜKÜ 

Özellikı l e büyük sayılara vardıklorında göl kuş 

ları , suya verdikleri yük ac;:ısındon ciddi soru nı ar 
yaratabilirler. Sanderson bir evcil ördeğin yılda 

0,95 kg azot, 0,18 kg ı çözünür olmak üzere 0.40 
kg fosfor yükü verdiğini belirtmektedir. Yaban ör
deği için bu değerlerin yarısı alınır. 

McGouhey (1963). arınonlık olanlardaki gölle
re çökefen pdlenlerden ötürü havzadan 5 kg / ha 
yoğunluğunda azot yükü gel diğini belirtmek tM ir. 
Ayrıca, ağaçlardan düşen yaprakların zamanla 
cürümesiyle açığa çıkan fosfor yükünün kücüm
senemeyeceği konusunde pek çok araştırmacının 

uyarı ları mevcuttur. 

KANALilASYON SiSTEMiNDEN GELEN 
YÜKÜ 

1. Evsel Pis Su : 

BESiN 

Evsel pissuyun besi kaynağı olarak değeri in
san dışkısının ve banyo ve mutfaklardan gelen 
özellikle deterjanların verdiği artık elemenVIerden 
kaynaklanır. 

insan dışkısındon sağlanon besin yükü, ya 
insanın günl ük gereksinmelerinin doğrudan hesap
lanması ve elimine edilen bölümü üzerine kabuller 
yapınakla ya da doğrudan pissuyun analizi lle tes
bit edilir. 
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insanın günll ük azot ve fosfor gereksinmesi 
olarak kabul edilen mikterlar 13,5 g/ gün ve 1.5 
g/gün dür. Van Vuran (1948) yıllık dışkı üretimi
nin 485 kg [1 ,33 kg / gün) olduğunu bunun 48 kg 
ının katı, 437 kg ının sıvı olduğunu bel intmekte
dir. Bu miktarın 5,2 kg (14 g/ gün) ının azot, 0,52 
kg (1.4 g/ gün) ının fosfor olduğunu belirtmek•tedir. 
Daha sonra yapılan araştırmaları da bu sonucları 

doğrular yönde miktarlar vermişlerdir. 

Pissudan hesaplanarak elde ediilen kişi başı

na değerler, suya karışan atıkların özelliklerine ve 
tasfiyeye uğrayıp uğramadığına bağlıdır. Kanali
zasyondan al ınan numunelerde yapılan anelizler
den bulunan azot ve fosfor miktarları, insan dış

kısının analizinden elde ed ilen miktarlardan daha 
farklıdır. Gözlemlerden iki önemli sonuç bulunmuş

tur : 

i) Kişi başına azot ve fosfor yükü bir yerden 
diğerine değişir. Hesaplamalarda kullanılmak üze
re bir esas değer seçmek gerektiğinde yerel ko
şun ar dikkate alınmalı, yeteMii emniyet payı eklen

melidir. 

ii) Pissudan hesaplanan azot yükü, ane fiz
yolojik değE-rlerle dalıa iyi korelasyon sağlar. öte 
yandan azot, zamanla fosfordakine göre aynı ar
tışı göstermemiştir. 

Fosfor için elde edilen değerler ile, ölçüler 
aresında büyük farkliılıklar bulunmaktadır. Yani 
efektif P yükü ile fizyolojik P yükü arasındaki oran 
2 hatta 3 kat olabilmektedir. Bu farklılık, öncelik
le deterjanların kullanımındaki artış ve içmesuyu 
elde etmek için kullanılan fosforizasyon yönte
minden kaynaklanmaktadır. 

2. Önem:i Bir Fosfat Kaynağı : 

Deterjanlar, Deterjanların yapıliarını esas ola
rak tetrasodyum pirofosfot ve petosodyum tripo
lifosfat oluşturmaktadır. ilk holde fasfat muhteva
sı % 23, ikinci halde ise % 25 dir. Temsili deter-

BOI5 (mg/1) 

Şeker Fab. yıkama suyu 1180-4630 
Şeker Fab. proses suyu 13900 - 39000 
Paıtates nişastası 3120' 
Sütçülük 200•-6000 
M alt 1621 
Biracılık 611 
B ira Mayası 3042 
Mezbaha 838 
Deri yüzme 1000 
Mukovva 3900 
Nişasta 3000 
Yün yıkama 10000 
Panisilin fabrikası 4030 
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jan tozları % 30- 50 oranında polifosfat yapı mad
desi bulundurur. Bunlarda fosfor muhtevası toplam 
ağırlığın % 7- 12 si dir. Şunu da unutmamak ge
rekir ki, piyasada bulunan deterjanlardan sadece 
be :ı i bir kesimi polifosfat bur l undurmaktadır. 

Deterjanların yıkama ürünü olarak ortaya çı

kışı ikinci Dünya Savaşı sonrası ABD'de olmuş, 

daha sonra Avrupa'ye gelmiştir. 

Deterjan tüketiminde elimizde pekçok veri bu
lunmasına rağmen, pissudaki fosfor muhtevasına 

katkısının ne kadar olduğu konusunda bir şey 

söylemek zordur. Bunun Avrupa koşullarında pis
sud cı ki toplam fosforun % 50 ile 100 ü aresında 

bir değer olabileceği vurgulanmaktadır. 

Deterjanlardan kişi başına fosfor yükü ülkeden 
ülkeye değişebi'ir. Sawyer 1950 yılı için ABD de 
bunun 2 gP/ kişi -gün, 1955 yılı için de 2.4 g oldu
ğunu belirtmektedir. 1963 yılı için Almanya için 
kabul edilen yük 1,25 gP/ kişi - gün'dür. 

3. Endüstriyel ve Evsel Suların Fosforizas
yonu : 

Suları yumuşatmak, boyler ve borularda ko
rozyonu önlemek için suyun fosfotic muamel eye 
tutulması yani fosforizasyon yönıtemi uzun süreden 
beri bi inir. Ötröfikasyona nedeni ve antılmasının 
güçlülüğünden ötürü, Avrupa'da 5 mg / 1 nin üs
tünde mono veya polifosfat kullanımı yasaklanmış
tır. isviçre'de ise yöntemin kullanılması yasaklan
mıştır. 

4. Endüstriden Gelen Besi Yükü : 

Evsel pissudan başka, pekçok endüstriyel 
atıksu değişen mik•tarlıarda azot ve fosfor içerir. 
Endüstri türlerine göre, azot ve fosfor açısından 

atıksuları n özellikleri aşağıda öze enmiştir. Tab
lodan görüleceği üzere, ençok azot ve fosfor yü
kü bira mayası, şeker, nişasta üretiminden, tekstil 
ve sentetik iğ tesislerinden gelmektedir. 

N (mg/1) P20 5 (mg/1) P (mg/1) 

21-70 6-30 2,6-13 
28-712 71 - ·629 31-274 
89-186 63-184 27-81 

30 2-3 1-1,3 
29 30 13 

156 47 20 
858 
145 19 8 
400 100 44 
165 
319 175 77 

1400 
400 



5. Caddelerde Akıış : 

Özellikle ABD de yağışla meydana gellen akış 
la götürülen maddelerin detaylı analizleri yapıl 

mıştır. Sylwester (1961) caddelerdeki yüzeysel okı· 
şın ormanlık yöredeki bir ckışa göre dört misli 
fazla azot, iki misli fazla fosfor ıtaşıdığını vurgu
lamıştır . Ayrı k sistem .ka nalizasyon şebeke! eri nde. 
yıllık ortalama azot ihracının m2 ye 0,88 g ve 
hidrolize fosforun ise 0,105 g olduğu belirtilmek· 
tedir. Bu değerler aynı bölgedeki evsel pissuyun 
% 7 ve 3 üdür. (Waibel , Anderson ve Woodward 
1964, Weibel 1967 ...... ) 

Toplam 

Yoldaki akış 30 dak. sonra 208 
Yoldaki ckış 2 saat sonra 154 
Geri dönen sulama suyu [ 1) 216 
Ormanlık yöreden geçen Akarsu 69 
Green Lake, Washington 76 
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Weibel (1967) ayrık ve birleşik sistemılerin du
rumlarını cyrı ayrı incelemiştir. Birleşik siGtemlerde 
savak kayıpları , -ki bu tasfiye tesisine gitmeyen 
kısmıdır . - % 3-10 kadar ek yük bindirmektedir. Kuş
kusuz mutlak kayıplar yerleşim alanının efektif 
yoğunluğuna bağlıdır. 

Bir ötröfik gölde, akarsuda, korayolunda akış 

ve suılama suyunun geri dönen kesiminde elde edi-

len konsantrasyonların bir karşılaştırıl' ması 

daki tabloda verilmektedir : Sylwester 

(mg / m3) 

Fosfor ı Azot 

aşağı-

1961. 

ı 
Çözün ür Nitrat Kjeldahl- N 

76 527 2010 

22 420 410 

184 2690 172 

7 130 74 

16 84 340 

(1) Yakima nehri havzası suloma suyu geri dön:.iş drenleri . 

Yerleşim alanlarından deşarj edilen element er : Weibel 1967 (g / m2 yıl) 

Yağmur suyu 
Ayrık sistem Birleşik sıstemden 

akışı savaklanan akış 

Ask ı maddesi 10 64 27 

Toplam azot 1 0,9 0,7 

Birleşik Organik Azot 0,5 0,3 Oo6 

Hidrolize olabilir fosfor 0,06 0,11 0,55 

Km2 de 2500 kişi yoğunluğu için b ir leşik sistemde sava k kaybı (g / m2 - yıl) 

Askı maddesi 

Toplam Azot 

inorganik Azot 

Hidrolize olabilir fosfor 

FOSFOR VE AZOT YÜKÜNÜ AZALTMA OLANAK· 
LARI: 

Geçen bölüm! erde anlatılanların esası üzerine, 
bilinen yönetim işlemleri ile azot ve fosfor yükün 
de azcltmanı n imkanı üzerinde durulacai<Jtır. Bu
rada belirle:nmesi gereke-n ilik adım ne kadar tü· 
kün artıniabiieceği ve geri kalan besi yükünün 
eko lo jik sisteme etkisidir. 

Ham pissu 
Kayıp 

%3 %5 %10 

68 2,1 3.4 6,8 

14 0.4 0,7 1.4 

10 0,3 0,5 1,0' 

3,5 0,1 0,2 0,35 

Burada bir model oluşturmak ve genel bir 
tartışma ortamı yamtmak için bir Avrupa ortalc.
ması çıkarı! maya çalışı lacaktır. Bunun için yapı

lacak kabuller ortalome nüfus yoğunluğu ollarak 
150 kişi /km2 , bu yoğunluğun % 30 unun köylerde 

yaşadı ğ ı, arazinin % 30 unun çayırlara. % 20 si

nin ormanlık alanlara ayrıldığı olacaktır . Muhak

kck ki herhangi bir ülke yada bölge için bu mo-
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delden elde ed il en değerilerden daha farklı değer

ler elde edilecektir. Faka1 buna rağmen nüfus 
yoğunluğu ile orantılı olarak elde edilecek değer

ler az çok gerçeği yansıtmaktadır. 

Tarımsal alanlardan gelecek yük olarak, el; i
ıJen al anlarda 23,5 kg / ha gübre kullanımı hesabı 

ile 23,5 gf m2 - yıl rakamını elde ederiz. Bu mik

tarın % 33 Azot, % 32 Pp5 ve % 35 Kp dur. 
Ekilen alan toplam alanın % 30 u olduğundan 

7,8 g azot ve 3,3 g fosfor miktarları elde ederiz. 

Hayvan dışkısından katkı katsayıları olarak 
azot için 8, fosfor için 11 alındı ğ ında m2 ye azot 
yükü 8 x 0,66 = 5,3 g/ m2, fosfor yükü 11 X 
0,08 = 0,9 g/m2 elde edilir. 

Yağışton ileri gelen yük d ara k insansali faa
liyetlerden kaynaklanan miktarın % 10 u, deter
jc'nlardan ise ana fosfor kaynağı olarak katkıla

rının insan orijinli faaliyetlerin % 50- 100 ü ol
duğu kabul edilmiştir. 

Bir Örnek : 

Temsili bir olandan tahmini azot ve fosfor 
ihracı : 

Nüfus yoğunluğu 150 kişi /km2 

1. Alt limit : % 10 N ve % 1 P (Orman, ekim 
alanları vb. den) g/ m2 - yıl 

o) Pissu 

N p 

i) insan orijinli atıklar 0,66 0,08 
ii) Deterjanlar % 50 0,04 
iii) Yollardan akış 0,07 0,01 
iv) Endüstriyel atıklar O,Q7 0,01 

Alt toplam a) 0,80 0,14 

b) Tarımsal atıklor 
i) Ekilen alanlar 0,23 0,01 
ii) Çayır ve otlak! ar 0,53 0,01 
iii) Ormaniiar 0,10 0,01 

Alt toplam b) 0,86 0,03 

Toplam 1,66 0,17 

al b %48 %83 

2. Alt limit % 2'5 N ve % 5 P (Orman ve ekim 
alanları vb . den) 

a) Yukarıdaki gibi 0,80 0,14 

b) i) Ekilen alanlar 0;58 0,05 
ii) Çayır ve otlaklar 1,33 0,05 
iii] Ormanlar 0,10 0,01 

Alt toplam b) 2,01 0,11 

TOPLAM 2,81 0,25 

a/ b % 29 %56 
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Buradan çıkarılacak en önemıli sonuç, doğal 

sulara geçen azotun % 50 sinden fazlosının ta
rımsal faaliyetler sonucu kaynaklanıldığı, fosforda 
ise % 5'0 den fazla payın insansal faaliyetlerden 
geldiği şeklindedir . Fosfor ancak doğrudan deşorj 
ile artar. 

Elde edilen modelden akarsular ve göllere 
besi yükü tahmini ancak dağal l suyun havzasının 

nice! olarak bilinmesi ile mümkündür. Ohle'nin ta
nımıyla «Çevre faktör))ü ile orantılıdır. Bunun ni
eel değeri drenaj havza alanının göl alanına ora
nıdır . Bu değer 1 ile 30 arasında değişir ve genel
likle 10 ile 20 arasında bir değer al'ır. Yukarıdai<i 

tablo değerleri ele alındı ğ ında, çevre faktörleri ile 
çarpımıyle şu sonuçlara varılır : (g / m2 - yıl) 

ı 
Azot Fosfor 

(a) (b) (a) (b) 

~u= 5 8,3 14,1 0,85 1,25 

10 16,6 28,1 1,70 2,50 

20 ı 33,2 56,2 3.40 5,00 

Bu değerler üzerinde havadan gelen besi yü
künün mertebesi ihmal edilebilecek düzeydedir. 
Örneğin, azot için 0,5 g/ m2 - yıl ve fosfor için 0,02 

g/m2- yıl değerleri çevre faktörlerinin hesaba gir
mesi ile elde edilen rakamlar yanında oldukça kü
çük ka1lma.ktadır . 

Elde edilen pekçok gözlem sonucu, basit çevre 
foktörleri kullanılarak elde edilen özgül yük mik
ta rıla rı doğrudon d çü m değerlerine göre daha bij
yük çıkmıştır . Bu, özelikle drenaj havzaları çok 
büyük olan göllerde, uzak noktalardan besi yükü · 
nün yakın noktalara göre aynı olmadığı sonucunu 
çıkarmaktadır. Nehirlerde de fosfor ve azot yükü 
nehir boyuneo 1abanda oluşan biyolojik ve kimya
sal işlemler sonucu giderek elimine olmaktadır . 

Azotun arınması muhteme'en denitrifikasyon Oilgu
sundon kaynaklanmaktadır. Fosforun kaybolması 

ise kimyasal bazı işlemler sonucu nehir ta~nırı 

da çamur içinde soklanmasıdır. Bunun keşfi özel
likle yağış sonrası nehir suyunda fosfor muhteva
sındaki birden artışın, yani taban çamurunun ör
selenmesi ile saklı fosforun ortaya çıkması ile 
açıklanabilir. 

Günümüz ıteknolojisi ve eldeki mevcu•t bilgile
rin değerlendirilmesi ile alınabilecek özgül önlem
ler şöyle sırolanabilir : 

1. Nokta kaynaklardan gelen yükler 1ekil 
olarak ele alınıp çare tedbirler alınabilmeli ve 
alınmalıdır. 



2. Nokta kaynakta fosfor eliminosyonu azo
t<: göre daha kolaydır . Azotun ötröfikasyona et
kisi gözardı edilmediği halde fosforun kontrol 
fc.k,törü dıarak önemi daha büyüktür. · 

3. Yaygın kaynaklar ele alındığında, bu 
kaynakların sağladığı aşırı besi yükü sağlamc

larına müdahale, kaynakların cok çeş i tli d ma
s, ndan, sınırlıdır. 

Tüm anlatılanların sonucunde şu söylenebilir
ki, kamu maııı olan sularda ötröfikasyonun acil 
olarak belirlenmesi ve korunması icin gereki i ön
lemleri almak icin zaman giderek azolmoktcdı r. 

Kaybedilen değerlerin yeniden kazanılması çok güç 
ve hatta imkônsız olabilleceği gibi zararın azaltıl 

ması ıçın cok değerli zamcn ve dolayısı i'le bü
yük para kaybı kaçını! mazdır. 

PiS SUDAN AZOT VE FOSFORUN ARITILMASI 

Pissudan özelli,kle azot ve fosforun antılma

s ında kullanılan yöntemler tersiyer arıtmo olarak 
tanınır ve iki ana kategoride sınıflandırılırlar : 

i) Fiziko kimyasal yöntemler (danıtma) elekt
roliz, iyon değiştirme, hava ile sayma, yumaklaş 

tırma ve çök,türme ile arıtma yöntemleri) 

ii) Biyolojik işlem: ı er . 

a) Bir dereceye kadar kontrollu işlemler (bak
teriyel denitrifikosyon) 

b) Be iri i çevre koşulları c ltında oksidasyon 
havuzunda yeralan işlemler. 

Endüstriyel ya da yarı endüstriyel öılçekte ve 
laboratuvar deneylerinde elde edilen arıolma et
kinliği pekçok halde büyük çıkmıştır. Bu işlemlerin 

büyük ölçekte etkinlikleri için Wuhrmonn [1966) 
ır şu sözleri hiç akıldan çıkarılmamalıdır : « İnsan 

fcdliyetlerinden ötürü gölde oluşan ötröfikasyonun 
durdurulmasında başarı şansı yalnızca sert önlem
lerin uygulanırlığıdır. » 

Evsel pis suyun bileşimi biryerden diğerine de
ğişir .Hatta aynı yerde bile zamanla değişir . Kabul 
edilen değerler, ontaloma değerlerdir. Pis suyurıı 

temsili bir bileşimini vermek güçtür. Bu neden:ıe. 

pis suyun bileşiminde geçici ve yerel değişimlere 

uygun bir arıtma işlemi seçilmelidir. 

FOSFORUN ARITILMASINDA FİZİKO - KİMYASAL 
YÖNTEMLER 

1. Kireç, Demir ve Alüminyumla Kimyasal Çö
keltme : 

Kirecle çöktürme i şlemi ortafosfatlarda % 65 -
95, toplam foslotta % 65- 75 etkinlliktedir. Ortam 
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PH sının 10.5 - 11 gibi yüksek olması büyük miktar
do kireç kullanımı gerektirmesi, bunun sonucu 
olarak çok çamur vermesi nedeni ile pek tercih 
edilmez. 

Alüminyumla çöktürme işlemine adını _veren 
alüminyum sülfat (Alum) ku ll anı mı ile elde ediilen 
verim yüksektir. 200-250 mg/ 1 ile toplam foslarda 
% 95, foslotta % 96 - 99, verim elde edilir. Arı1ma 
işleminden elde edilen suda ontelama 0,06 mg/ 1 
fosfor kall ır .Fosfor için çöktürücü katkının molekül 
!ler kapasitesi . PH nın ve çöktürücü katkının kon
santrasyonuna bağlıdır. Çökeitmeele kullanılan kat
kı madde mikterının % 0,75 i kadar alüminyum 
kayıp olur. Alüminyum hidroksit olarak adsorbe 
edilen fosfat. kalsiyum fosfat olarak elimine olur 
ve geri kalan alminyum. sodyum ollüminot d orak 
kazanılır . Böyleli kl e işlemin maliyetinden % 80 ta 
sarruf edilmiş olur. Bu işlernde aynı zamanda KOi 
de % 55 ozo~ta % 60. nitrit ve nitraıto % 25 
arıtma sağlanır. işlemin maliyeti demirle çökelı 

meye nazaran dcho paholıdır. 

Demirle fosfor çökelımesi eşzamonlı ve ayrı 

çökei tme ol orak iki farklı yöntemle olur. Eşzamanlı 
i ş lemde çökeitme katkısı havalandırma tankıno ko
nur, ayrık sistemde iki işlem de ayrı ayrı 1cnklar
c: a olur. Demirle çökeitme işlemi ilke olarak alü
minyumla cökeHmeye benzer. Fosfatlar demir fos
fat d orak FeCI3 veya FeP04 yardımıyla çökeltil ir
ler. İşlem sırasında inorganik ve organik polifos
fatlar yumoklaşırla r. Sürekli işletme koşuıı ıarında 

10 mg/ 1 Fe, pissudaki fosfor konsantrasyonu 0,65 
ırıg / 1 indirmek için yeterllidir. Demirle çökeltınede 

fosfat fosforunda % 85, toplam foslarda % 92 ora
nı nda sağlanır. 

2. Fosforun Elektronik Antılması : 

Föyn'ün bu konudaki yöntemi magnezyum hid
roksit ve kireç kullanarak, amonyum veya kclsi
yum fosfa,t ve ırıognezyuırıun mono asi~t fosfatı ola
rak çöketilırıesi esasına dayanır. Denize .kıyısı olan 
yerlerde gerekli kimyasal madde doğrudan deniz 
suyu alınerek pissu ile karışımı elektrolize tabi 
tutulur. Elkem işlemi olarak ta bil inen bu yöntem
le 200 cm per- saatfm3 pis su elektrik sarfiya~tı ile 
fosfat muhtevası 0,3' - 0 ,5 mg/ i ye kadar indirilebil
mektedir. Bu yöntemin amonyum orıtılmosındo ve 
askıdaki madde üzerinde olumlu etki'leri bulundu
ğ u bildirilmek1edir. 

AZOTUN ARITILMASINDA FiZiKO - KİMYASAL 
YÖNTEMLER 

Alışılagelmiş arıtmo yöntemleri ile (Domlatma
lı filt~reler ve aktif çamur) evsel 01ık suları içeren 
pis suda % 40 - 50 oranında azot arıtılabilmektedi r . 

Ancak, kimyasall çöktü rme yöntemleriyle arıtmanın 
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pratik olmadığı da bilinmektedir. Yüksek maliyeti 
nedeniyle gümüş klorür kullanorak çöktürme işı e
mi nde sözetmek doğru olmaz. Başkaca iyon değiş
tirme ve uygun pH koşullarında hava ile sayma 
işlemlerinden söz edilebilirse de bu yöntemlerde 
pohalıdır. Örneğin 1 mJ pis su için 4000 mJ hava! 
gerekliliği iyon değiştirme yönteminde ku ll anılan 
katkı maddesinin pahalı olması gibi. 

AZOT içiN KONTROLLU BiYOLOJiK ARITMA 

Azotun antılmasında en ümit veren yöntem 
bakteriyel denitrifikasyondur. Bu yöntem doğada 

vukubulan, azotun bakteriyel dönüşümü (azot çev
rimi) ilkesi üzerine kurulmuş olup, azotun bak•te
rilerce eliminasyonudur. Pissuyun antılmasında ge

rekli kademeler : 

1. Amonyumun Nitrifikasyonu : 

Bakteriye nitrifikasyonun oluşumu icin orta
mın sıcak olması gerekir. En uygun sıcak lık 25-
28 °C dır ve oksijen muhtevasının pek etkisi yok
tur. Havalandırma tankında nitritikasyon olayının 

etkinliği ilk ve ençok azot bağlayan bakterilerin 
büyüme hızına ve çamur fazlasının oluşuna bağ

lıdır. 

2. NitratlarınDenrtrifikasyonu : 

Bakteriyel denitrifikasyonda nitrat ve nitritler 
hidrojen yaka l ayıcılar gibi hareket eden er ve bu 
ikisinin büyük kısmı N2 ve bazen de N20 olarak 
ayrılır . Bunlar anaerobik işlem sonucunda olur 
Denitrifikasyon bakterilerinin enzimetik hali teorik 
olarak cerobik denitrifikasyonu mümkün kılar . Nıt

rifikasyondan ayrı olarak, denitrifikasyon olgusu 
organik hidrojen vericisine ihıtiyaç duyar. Bu ham 
suda yeteri kadar vardır, ancak havalandırma iş

lemi sırasında azalır . Yeten i hidrojen in varlığından 
emin olmak için ham pis su depo edilir. Aynı za· 
manda kısmi vakum tekniği kullanılarak, işlemin 

redaks potansiyeli otomatik olarak kontrol edilir. 
Gelen sudo azot konsantrasyonu yüksek olsa bile 
denitrifikasyon ve yeniden çökeitim tankında ~ut-
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ma süresi azalır. Sistemi geliştiren iki araştırmac ı 

Wuhrmann ve Bringmann işlem sonunda % 80 
cırıtma gerçekleştirmişllerdir. 

FOSFOR VE AZOTUN KONTROLSUl YA DA KlSMi 
KONTROLLU BiYOLOJiK ARITIMI 

Biyolojik pis su tasfiye tesisine gelen ham ya 
ganizmalar kullanarak arıtılmosı esasına dayanır . 

Wuhrmann bu amaçla kullanılan yöntemleri iki baş 

lık altında toplamaktadır. 

1. N ve P'nin Biyolojik Tasfiyesi 

Biyolojik pis su tasfiye tesisine gelen ham yo 
da ön tasfiyeden geçmiş pis suda kısmen heterotro
fik organizma içerirler. Ancak teneffüslerinde kul
lanılacak organik maddelerin azlığından etkinlik
leri yüksek değildir. Pis suya g lükoz eklenerek azot 
arıtımında % 71 'e, fosfor arıtımında ise % 85'e 
va mn verim elde edilir. jşı em özellikle şeker fab
rikalarının atık sularının antılmasında ekonomiktir. 

2. Oksidasyon (Stabilizasyon) Havuzlarında N 
ve P Antımı : 

Bu havuzların kullanımı ancak geniş alanların 
bulunmasıyla mümkündür. Hava sıcaklığı verimin 
değişmesinde en etkin koşu ll ardan biridir. Wiscon
sin'de yaz aylarında azotla % 80- 90 verim elde 
edilirken kış aylarında verim in % 10 a kadar düş
tüğü göz;enmiştir. Fosfor arıtılmasında da durum 
ayn ıd ı r. Ycz aylarında fosfor arıtımında % 57 · 80 
arası verim elde edilebiJirken kışın bu değer he· 
men hemen sıfırdır. 

Doğal göllerde elde edilen verimi e karşıııaşrı

rıldığında. sığ scabilizasyon havuzlarında yıllık or
talama verim oldukça yüksektir. Stumm ve Morgan 
(1962) günlük ontelama organik madde üretiminin 
5 g/ m2 olduğunu, uygun mevsim koşulları.nda bu 
değerin daha yükselebileceğini belirtmektedirler. 
Yöntemin esası, masif alg kültürlerince yönlendiri
len ototrafik biyolojik orıtmadır. Bu amaçla işlem

de yer alan algler scedenesmus ve chlorella 
pyrenoidoso'dır. 



HAFiF AGREGALAR VE HAFiF BETON 
KARlŞIM HESABI PRENSiPLERi 

Yazan Hasan F. ALBAYRAK (*) 

ÖZET 

H af if agregalar (doğal veya yapay ) giderek daha fa zla kullanma alanlarına 

sahip olmuşlardır. Teknolojinin büyük bir hızla geliştiği çağınıızda herşeyin 
emniyetirı yarıında en ekonomisinin yapılma is t eği yaygınlık kazanmıştır. 

Bu ekonomiyi sağlama malzemeden, nakliye torıajından, boyutlardan v.b. gibi 
kazarıma şeklinde olabildiğini gözleyebiliriz. Bu nedenle bu makalede beton tek
nolojisinde gelişmeler gösteren hafif agregalar ile yapılan hafif betonların karışım 
prensipleri anlatılarak bir de örnek verilmiştir. Konunun sonuı1da bu deney için 
bilinmesi gerekli oları baz ı verilere ait den ey yöntemleri de EK- I, EK- I I olarak 
verilmiştir. 

1- Gi R iŞ 

Hafif beton denince birim hacim ağırlığı en 
fazla 2000 Kg/mJ olan beton anlaşılır . Hafif beton, 
yapılarda kullanma şekline göre daha ziyade iki ko
nuda ağırlık kazanmıştır. 

a) Isı izelosyan-Hafif Belonu 

b) Konstrüksiyon - Hafif Belonu 

içinde yapar mineral taneleri de bulunabilen 
kırma veya tabii paröz agrega (birim hacim ağırlı

ğı 1,5 g/ cm3 ~en aşağı alan) ile yapılabilen bu 
hafif beton belirli şartları yerine getirmeli ve bu 
kalite kontrolu yapılmalıdır . 

Taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılıp buna rağ
men esas görevi ısı izalasyonu olan hafif beton, 
tabii bims ve lavköpüğü kırılmış yüksek fırın cü 
rufu, sinterbims (uçucu kül v.s.), kırma kiremit 
ile yapılabilir. Yüksek dayanım istenen hafif be
tani ar ise; genleşti ri Imiş killer ile genleştirilmiş 

şistllerden yapılabileceği gibi kısmen de yüksek 
fırın curufu ve sınterbims kullan ı lmak suretiyle 
de yapılabilir. 

Özel yapımlarda; örneğin yüksek ısı izolesya
nu sağlayacak harç ve betonda diğer hafif agre
galar da kullanılır. 

( ' ) in ş . V. Müh . DSi Teknik Araş tırma ve Kalite Kontro l Da
ires i. 

Bunlar; genleştiritlmiş perltt, vermiculit, kum 
köpüğü, odun yünü (elyaf). ahşap yangas ı , odun 
talaşı (hızar talaşı) gibi. 

2 - HAFiF AGREGALAR 

2.1 - Yapay Hafif Agregalar 

Yapay hafif agregalar bir kaç grupta incelene
bilir, bunlar; 

2.1.1 -Yüksek Fırın Cürufları 

Bu agregalar, erimiş yüksek fırın cürufu yeter
li miktarda aniden soğutularak, cürufun boşluklu 

ve hücresel dokuya getirilmesi ile elde edilir. 

Yüksek fırın cürufları ; 

- Diğer ağır agregalardan, (havada soğumuş 
cürufta dahil), 

- Yanıc ı maddelerden (kömür ve kok gibi) 
arındırılmış ol malı ve, 

- Fazıla miktarda sü lfat ihtiva etmemelidir. 

Yüksek fırın cürufl a rın genel olarak 2 cm ye 
kadar iri ve 4 mm den ,küçük olmak üzere iki tane 
büyüklüğünden oluşur. 

Hafif yüksek fırın cüruflu betonlar, kömür cü
ruflu belonlara nazaran daha iyi ısıya karşı izo
landı ıi ar. 
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2.1.2 - Kömür Cürufları 

Bu cüruflar yüksek derecelerde yanmış ve ya
nıcı maddeleri az ollan kömür ve kok artıklarıdır . 

Kömür ve kok cüruflorı genellikle sülfür ihtiva 
ettiklerinden, betername inşaatlarda, beton demi
rine yaklaşık 2,5 cm den daha yakın kullanılma

malıdır. Bina kalariferlerinde yakıııma sonucu &lde 
edilen kömür cürufları genel olarak hafif beton 
yopımına uygun değildir. Bazı tip yarı yanmış kö
mürler, bilhassa ince cüruf içerisinde su olması 

halinde çimento ile temasta genleşmektedir. Bu rıe

cienle yanıcı madde miktarı sınırlandırılmıştır. [7] 

2.1.3 - Gen leştirilmiş Killer 

Bazı tip killer yüksek ısı derecesinde plastik 
tıale gelir ve içlerinde gaz oluşması sebebiyle ani-

den genişlerler. Bu işlem k ili erin iç dokularını bal 

peteği şeklinde ve birbirinden ayınlan canısı du

.vorlı küreler şekline sokar. Genel olarak bu işlem 

den sonra kırma ve eleme anıeliyesi yapılır. Küre

sel, dışı camiaşmış ve içi boşluklu olan agregalar 

ise, dönen fırınlarda kil camurunun pişirilmesinden 

elde edilir. [7] 

Bu agregatarla yapılan betonların rötresi ve 

su il işki sinde genleşmesi yüksek fırın cürufların

doki gibi fazla değildir. 

Bu betonlar iyi izelandır ve birim hacim ağır

lıkları 1600 - 1750 Kg/m3 arasında olanları beto

narme belonunda kullanılabilir. 

Resim- 1 Genleştirilmiş kil (Liapor) 

2.1.4- Uçucu Küller 

Termo elektrik sonıra i kömürü ve fuel - oil'in 

yanmış ve pülverize edilmiş olarak toplanan külle

ri, hafif agrego. imalinde kullanılmaktadır. Küller 

yüksek ısı derecesinde kürecikler Ilaline gelir. [7] 

iyi sı kıştınlarak birim hacim ağırlığı 1•600- 1750 

Kg/ m3 mertebesinde yapılan betonlar, betonarına 

belonu dlorak kulanılabilirler. Bu gibi betonların ısı 

iletkenlik özelikı leri normal betonlardan % so ora

nında daha iyidir. Isı iletkenliğini azaltmak için 

kuınsuz beton yapılır . 

Rötresi ve su ilişkisi ile genleşmesi, genleşti

riimiş killlerde olduğu gibidir. 
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2.1.5 - Verıniculit (Verınikulit) 

Verınikülitler mikaya benzer ıninerallerdir. Bi

leşenleri hidrate magnezyum, alüıniniyuın - demir 

s i'likattır. Bunlar ısıtıldığı zaman aniden genişle

yerek çok hafif agregalar meydana gelir. Agrega

ların birim hacim ağırlıklerı 100-300 Kg/m3 ara

sında değişir. 

2.1.6 - Genleştirilmiş Perlit 

Periiiler ortalama olarak % 75 Si02 ve % 25 

Oksit (Al, K, Na, Fe, Ca, Mg,) bileşenlerinde bir 

volkanik tüftür. icerisinde % 2- 6 civarında kombi

ne su mevcuttur ve su emmesi yüksek olup % 150 

civarındadır. [7] 



Perlitler de erime derece erine yakın ısıtıldık

ları zaman. genişler ve çok hafif hücresel dakulu 
molzemeler meydana gelir. Bunların birim hacim 
uğırlıkları 100-200 Kg / mJ arasında değişir. 

2.1.7 - Odun Taı\aşı (Hızar Talaşı) : 

Odun talaş! arı da hafif agrega olarak kullanıl

maktodır. Bunlar normal partiand veya manyezi çi
mentosu ile hafif beton imalinde kul lanılır. Hizar 
talaşlarının yan ürün oluşları bu gibi betonların 

ekonomik olmasını sağlar. Yalnız talaşın içinde 
cimımıoya zararlı etki edecek maddelerin bulun
maması lazımdır. Tanen esansı böyle bir maddedir. 
Bu sebepten meşe • . kestane, karaağaç, söğüt ağac
ları kullanılmaz. Aynı şekil l de rutubet etkisi ile ah
şap, cimentoya zararlı hümik asite dönüşebilece· 

ğinden, bunu önlemek için talaşın mineralize edil
mesi lôzımdır. 

Taloşın tane büyüklükleri 1 mm den büyük •1e 
5 mm den küçük olma lı dır . Daha küçük •tane bü
yüklüğünde olanlar rötreyi, daha büyük olanlar ise 
su emmeyi artırır. [7] 

Hızar taloşlı betonların basınç daya nınıını ar
tırmak için kunı katı llır. Bu betonların birim hacim 
ağırlığı 600 - 1600 Kgf ın3 arasında değişir. 

Hızar talaşlı betonların higroskopik oluşları röt
re ıtehlikesini artıracağından genel alcırak yapı iç 
bölümlleri nde kullanılırlar. 

2.1 .8 - Ahşap Yongalı Betonlar : 

Hı zar talaşı yerine ahşap yongaıor kullanılma
sı halinde ahşap yongal ı betonlar elde edilir. Bun
larda bağlayıcı olarak normall partiand çimentosu . 
nıanyezi çimentosu. ergimiş çimento ve olcı kul
lanılır. 

Manyezi çimentosu ile ahşap yonga karışınıın

dan « Heraklitıı yapılır . Heraklit Almonya ve Avus
turya'da bir firmanın kulilandığı ticari isinıdir. 

Normal partiand çimentosu ille yopılanlara 

«Fibroglas» denilmektedir. 

Bu belonun imalinde; önce ahşap yongoları 

tozlerından ayrılır ve mineralize edilir. Bağılayıcı ile 
karıştırıldık•tan sonra elemanlar dökülür. Priz esna
sında elemonlar preste sıkıştırılarak istenen kalın

lık ve boyuta getirilir. Birim hacim ağırlık! arı 400-
SOO Kg/ m3 arasındadır. Is ı iletkenlikleri de 0,07-
0,08 K. cal / m. h. oc c iva rındad ır . Bu betonller ru
tubet-ten çok etkilenir ve rötreleri de fazladır. 

Bu nedenle yapı iç bölmelerinde kul: anılmalıdır
lar. [7] 

2.2 - Doğal Hafif Agrega\ar : 

2.2.1 - Tüfler : 

Tüflerin menşei volkaniktir. Fakat sedimante 
o malarından dolayı da sediman toşlarından sayı

labilirler. 
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Sadece volkanik ellemanlardan oluşan tüfler 
o lduğu gibi sedimanlı tüfler ve tüflü sedimanlar da 
mevcuttur. 

Yaklaşık 4 mm den küçük priklastik ıtonele

rin meyde na getirdiği taşiara «tüfit» kum halinde 
olanlara ise «volkanik kül» denir. Tü~ler volkanik 
cam parça ları ile kristal ve volkanik olmayan ma
terye lerden meydana gelmiştir. Esas maddesi cam 
olan tüflere «cam tüf», denir. Tüf\erin tone büyük
'lüğ ü 4- 32 mm olursa «lapilli •tüf», daha büyük 
parçalardan oluşanlara «volkanik aglomera» veya 
<<volkanik breş» denir. [7] 

Bazaltik doku! u, sarımtırok veya gri renkli, la
pilli ve zift parlaklığında köşeli kısımilardan yapılı 

tüflere de << palagonit» denir. 

Tüfler greler gibi çeşit li inşaatlorda ıkullanıl

nıaktad ı r. Taş ocağında oldukço. yumuşak olan bu 
taşlar kolayca cıkarılır ve yontulur. Fakat sonradan 
havanın ve güneşin tesiri ile rutubetleri gider ve 
sert leşirler . 

Tüfi'er çeşi•t li cins ve renktedirler. Birim hacim 
c;ğırl1kları düşük olduğundan hafif beton imol\i ir.in 
uygundur\ar. Trakit tüfleri puzzolanlı çimento ima
linde de kullanılır. 

2.2.2 - Sünger Taşları (Bims) : 

Bunlar l' iparit cinsinden bir efüsif •taşdır . Sün
gerimsi yapıda açık renkıli taşlardır. Kopalı ve çok 
küçük boşlukları ihtiva ettiğinden birim hacim ağır
l ık l arı çok düşüktür (0.4- 0,7 g/ cm3) . 

Bu ~aşı n hamuru genellikle a\kalifeldispat, ku
vars. asit plagioklaz camından oluşmuştur. Bazen 
de ıtamamen veya kısmen cam olabilir. Cam hal in
de olanlara asit volkanik camlarda denir. Volkonik 
camlar daima az veya çok su ihtiva ederler. 

2.2.3 - Scoria : 

Scoria, cürufa benzer, boşluklu düzensiz \av 
parcacıklorıdır. Bu nı ar yanardağ patlamoll arı nda 
f ı rlaya n veya lav akımında en önce sağuyan kı

sımlar ı teşkil eder. 

2.2.4 - Diatomi•t 

Silikatların (Si02) kısmen erimesi ile kimyasal 
ve bio jen silis taşları meydano gelir. Bu taşlar

daki silim, jel , opal ince tanelli veya lif dakulu ku
vars veya kal sadon halinde ortaya cıkar. 

Si02, nehir ve deniz lerde organizmaların iske
letinin teşk iline yarar. Si02 den istifade eden dia
tonıelerdir. Ölü diatonıelerin küçük kabukcukları ic 
denizlerde << kizelgu nı meydana getirir. Fosil diato
nıe taşforına <<di atonıit» denir. 

Bazı hafif agregaların karak•teristiklleri Tablo 
1 de verilmiştir. 

29 



DSI liEKNiK BÜLTENi 1986 SAYI 59 

Tablo - 1 : Bazı Hafif Ag regaların Karakteristikleri (3) 

Gevşek Birim 
Cinsi 

Ağ ı rlık Kg/ m3 

o) Hafif Agregalar 

Tabii Bi m s 300- 500 

Lcv Köpüğü 500- 1300 

Yüksek Fırın Curufu 400- 1300 

-

Sinterbims 400- 1400 

Kırma Kiremit 1000 - 1500 

Genleşmiş Kil ve Ş i st 300- 1500 

b) Yüksek Isı izolasyonu 
Sağlayan ve Organik 
Kökenli olmayan Hafif 
Agrega lar 

- Kieselgur 200-300 

- Genleştirillmiş Perlit 100-200 

- Deforme olmuş Mika 
(Vermiculit) 100- 300 

-Kum köpüğü, Çakıl 

köpüğü 100-300 

c) Organik Kökenli Hafif 
Agrega lar 

Odun Yünü (Eiyaf), Ahşap 
Yon g a sı, Odun Talcş ı , 

lHızar Talaşı) 200- 300 

Yapay Agrega Curufu ı 100 

3- HAFiF BETON YAPIMINDA GÖZ ÖNÜNE 

AllNACAK HUSUSLAR 

Tane sını~ları na ayrı l mış agrega kullanılınası 

halinde en büyük tane büyüklüğü 25 mm dir. 18 
cm kalın lı ğ ı ndaki bir yapı e l eınanında en büyük 
tane büyüklüğü en çok 16 mm o l malıdır . 

Dayanıının öncelik gerektirdiği yc p ı kısımların 

da en büyük tane büyüklüğü 16 mm olınalııdır . 
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ı 

Özgül Ağırlı k 

ı 
Birim Hacim Ağırlık 

g/ cm3 g/ cm3 

2,5 0,4- 0,7 

3,0 0,7- 1,5 

2,9 - 3,0 0,5- 1,5 

2.u- 3,o 0,5- 1,8 

2,6-2,8 1,2- 1,8 

2,5- 2,7 0,4- 1,9 

2,6-2,7 0,2- 0,4 

2,3- 2,5 O, 1 - 0,2 

2,5- 2,7 0,1-0,3 

2,5- 2,7 0, 1 -0,3 

ı 
1,5- 1,8 ı 0,4- 1 .o 

ı 

1,0 ı 0,1 

Önerilecek tane sınıfları; 0/2 mm, 2/8 mm, 
8/ 16 mm, 16/ 25 mm, 0/ 4 mm ve 4/ 8 mm olabilir. 
Normal beton agregasında sın ı fiandınidığı gibi, 
hafif beton agregası nda da yıkanabilir hafif med-

de miktarı, organik kökenli madde miktarı, sertleş

ınevi engelleyen madde miktarı, kükürtlü bileşik

l er ve çeliği korozyona uğratacak maddelerin belirli 

liınit sınırları içinde kaldığının deneylerle saptan

ınası gerekir. 



Yapay olarak oluşturulan hafif agregada yan

moda kayıp % 5 i aşmamalıdır. 

Birim hacim ağırlığı 0,9 g/ cm3 olon hafif agre

galar karıştırma ve sıkıştırma esnasında yüzmeye 
cak eğilimli olduklarından beton, yağı:ı harç ile v<ı 

katı kıvamlı olarak yapılmalıdır. Bu nedenle K3 
kıvam sınıfı [6] hafif betonlar icin uygun değildir. 

Karışım suyu ihtiyacı agrega su emme oranına 
bağlı olduğundan karışım öncesi agreganın iyice 
nemiendirilmesi gerekir. Bu yapılamaz ise, bato
nun işllenmesi sırasınd a agrega torotından emile

cek suyun, karışım suyunun arttırılması suretiyle 

verilmesi lazımdır. 

Sıkıştırma için en uygun vibratör tipi 50- 70 
mm çapında ılitreşim uclu, 9000- 12000 titreşim/dak. 
frekanslı daldırma vibra~örüdür . Vibratör 20- 25 cm 

aralıklarla tutulmalıdır. 

4 - HAFiF BETON YAPIM DENEYiNDE KUL
LANILAN AYGlTLAR VE YARDlMCI GEREÇLER 

- Beton Karıştırıcı (Betonyer) : Yaklaşık 75 !t . 
kapasiteli 

- Terazi : 50 Kg cekerli, 20 g duyarlı 

- Duyarlı Terazi : 2 Kg cekerli, 0,1 g duyarlı 

- Kap'or : Yaklaşık 10 ilt kapasiteli 

- Emzikli Kova (ibrik) : Yaklaşık 10 lt ka-

pasiteli 

Mezür : 1oO cm3 Kapasiteli 

Mezür : 50 cm3 Kapasiteli 

El Küreği (Bakkal Küreği) 

- Duvarcı Malası 

- Kıvam Tayini Aletleri 

- Deney Numunesi Kalıpları 

- Sıkıştırma Alerleri 

- Termemetre 

- Kronometre 

S - DENEYiN YAPILIŞI 

5.1 - Hafif agrega deney numunesi tane sınıf

Iarına ayrılır. Her tane sınıfı iyice karıştırılır ve 
kullanılmasına kadar kapal ı bir kap içinde bek
IE.t ilir. 

5.2 Her tane sınıfının (T
11

) tab ii nemi sapta-
nır. (Deney metodu ek te verilmiştir. ) 

5.3 - Her tane sınıfının su emınesi (Wa) sap
tanır (Deney metodu ekte veri lmişt ir. 

5.4 - 1 rn3 beton karışımına giren malzeme 
miktarlarından laboratuvar kcirışıtırıcısının kapa
sitesine uygun gelecek kadarı hesaplanır. 
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5.5 - Bir harmanda kullanıil an ogrega tane sı 

nıflarının ayrı ayrı ihtiva ettikleri nemli agrega 
miktarları Bağıntı 1'e göre hesaplanır ve top
lonır . 

Gı. (100 + T 111 ) C2 • (100 + T112 ) 
Gn = + + (1) 

100 100 

Burada : 

Gn Bir karışımda kullanılan nemli agregan ı n 

toplam kütlesi, (Kg) 

G1,2 = Bir karışımda kullanılan ıtane sınıfların

deki (1,2 ... ) agregaların kuru kütlesi, tKg) 

Tn.ı.2 = Tane sınıflarının tabi nemleri (kütle• 
ce % olarak) 

5.<6- Bir karışırnda kullanılan agreganın ihtiva 
ettiği ıtoplam su kütlesi (W

2
) Bağıntı - 2'ye göre 

hesaplanır. 

w2 
Burada 

(2) 

W2 Bir karışımda kullanılan agreganın ihti-
va ettiği toplam su kütlesi, (Kg) 

Gn = Bir karışımda kuı , Janılan nemli agrega
nın toplam kütlesi, (Kg) 

G1.2 = Bir karışımda kullanılan ~one sınıfların
daki (1,2 ..... .... ) agregaların kuru kütlesi, (Kg) 

5.7 - Bir karışımda kullanılan ogreganın toplam 

su emme miktarı (30 dakika su emme metodunO 
göre. bak . [4]) Bağıntı - 3'e göre hesopanır : 

Burada 

= G1 . W,. 1 

100 
+ + (3) 

W3 Bir karışırnda kullanılan agreganın 30 
dakika su emme metoduna göre, •toplam su emme 
miktarı, [Kg) 

G 1.2 = Bir karışımda kullanılan tane sınıflar : n

doki (1,2 ......... ) agregaların kuru kütlesi, (Kg) 

w •. l' w •. 2 = Tane sın ıflarındaki agregaların su 
emme oranı, küVIece % olarak 

5.8 - Bir karışım için gerekli su miktarı Bağın

tı - 4'e göre hesaplanır 

w,, = w,k- W2 
Burada : 

(4) 

W1, Bir korışım icin (nemli agregada) ge 
rekli su miktarı , (Kg) 
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W1k = Bir karışım icin (kuru agrega ile yapı 

lan) gerekli su miktarı, (Kg) 

W2 = Bir karışımda kulanılan agreganın, top
lam nem içeriği miktarı [Kg) 

5.9 - Agrega tartılır ve nemlendirilmiş beton ka
rıştırıcıyo konur. Tamburda ve karıştırıcı kürek
lerde, yağ gibi kalmtıılar bulunmamal ıdır (ha·•a 
boşluğu artar) . 

5.1 O- Hesaplanan su miktarı emzikli kovaya (ibri
ğe) konur ve toplam ağırlık saptanır (81) . Çimen
to (Ç 1 J ve kullanılıyorsa ko tk ı maddesi ~artılır . 

5.11 -Dönen tam bu ra karışı m suyunun 2/ 3 ü 1 O 
saniye içinde dökülür. 

5.12-30 saniye kadar karıştırma işlemi devam 
eder. 

5.13- Çimento ve geride kalan karışı m suyu dö
nen tambura konur. Eğer katkı kullanılıyorsa ka
demeli olarak ve karıvşımın her 1arafına homojen 
değılacak şekilde katılmalıdır. (Katkıyı veren Fir
manın önerisi esastır.) 

5.14- Bütün karışı m elemanları tambura konduk
tan sonra 90 saniye daha karıştırma işlemi devam 
eder. 

5.15 - istenen kıvamın yaklaşık olarak sağlanıp 
sağlanmadığı kontmlu göz ille yapılır. 

5.16- Kıvamın yeterli ölçüde olmadığı gözlenirse 
gerekli su ilavesi yapılır ve 30 saniye karıştırılır . 

5.17 - istenen kıvama erişildiğinde, 15 da,kiko. sü
re ile beton, kurumaya karşı tambur ağzı nemli 
bezle kapatılorak korunur. 

5.18-30 saniye karış-tırılır. 

5.19- Kıvam ölçüsü en az iki deney ile saptanır 
[bak . Slump hunisi ve Sıkışma Kabı [6]). 

5.20- Eğer beton istenen kıvamdan daha katı ise 
tekrar betonyere konur. 

" .21- 30 saniyelik karıştırma süresi içinde ge· 
rekli su mikıtarı ilcve edilir. 

5.22- Tekrar kıvam ölçüsü 2 deney yapılarak 

saptanır. 

5.23- Beton gene istenen kıvcını vermeyecek ka · 
dar katı ise Madde - 3.20 ve 3.22 tekrar edilir. 

5.24- Emzikli kova (ibrik) tartılır (82). Kulilanılan 

su miktarı W1 = 8 1 - 82 bağınıısı ile saptanır. 

5.25- Karıştırıldıktan 15 dakika sonra beton coı.. 

yumuşak ise, karışım az su ile tekrar edilir. 

5.26- Taze beton sıcaklığı 1 oc duyarlıkla ölçü 
lür. Okuma esnasında termemetre betondan çekil 
mez. 
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5.27- Deney ortam sıcaklığı saptanır. 

5.28- Taze beton birim hacim ağırlığı saptanır. 

Diğer beton karakteristikleri de gereğinde deney
l&rle saptanır. 

5.29 - Taze beton hemen kullanılmayacek ise do
ğacak gecikmenin kıvam ölçüsünde yaptığı değişik
likler zamana bağlı olarak (Madde - 3.17-3.19'a 
göre kontrol edilir . 

5.30 - Gerekli deney numuneleri hazırlanır (silin
dir, kiriş v.b. gibi) 

5.31-1 mJ sıkışmış taze belonda bulunan karışım 
elemanları miktarı bağıntı -5,6 ,7,8'e göre hesapla
n ı r. 

cd = 
p b. c, 

(5) 
c, + G0 + W1 

w 
(W 1 +W2). cd (6) 

c, 

G = p b [W+ Cd) [7) 

W/Cd= 
w, + W2 - w J 

(ll) 
c , 

Burada 

cd = 1 mJ sıkışmış ~aze betondaki çimento 
miktarı (dozaj), [Kg) 

Ç1 = Bir karışımda kullanılan çimento mik
tarı, (Kg) 

pb 

G 

Taze beton birim hacim ağırlığı, 

(Kg/m3) 

1 mJ sıkışmış taze belonda agrega 
miktarı, (Kg) 

G" = Bir karışımda kullanılan taplam nemli 
agrega miktarı, (Kg) 

W 1 mJ sıkışmış ~aze belonda su mikta
rı, [Kg) 

W1 Bir karışıın için gerekli su miktarı, (Kg) 

Bir karışımda kullanılan agreganın 

nem içeriği miktarı, (Kg) 

Bir karışıında kullanılan agreganın 20 
dakikoda su emme miktarı, (Kg) 

6- ÖRNEK 

Tablo - 1 de yazılan değerlere göre 1 mJ ta
ze beton için karışım elemanı. arı tayini deneyi ya
pılması isteniyor. 

0 14 mm taze sınıflı agreganın tabii nemi (T
0

) 

kütlece % 17.4 ve 8/16 mm tane sınıflı agreganın 



kütlece % 9.9 dur. Bu agregaların su emme oronı 

yaklaşık sırasıyla kütlece % 19,5 ve % 11,5 ıur . 

Mevcut beton karıştırıcının (betonyerin) kapasitası 

75 111. dir. 50 dm3 lük taze beton hazırlanmış-tır . 

- 50 dm3 taze beton bileşenlerin hesaplanmo

sı aşağıdaki şekilde yapılır . 

Örneğin; 0/ 4 mm tane sınıflı ogrego icin (bak. 

Tablo - 1) 450 Kg X 0,05 = 22,50 Kg bulunur. ve 

Tablo - 1'e yazılır . Diğer elemanlarda aynı şekilde 

hesaplanır. 

- Her tane sınıfındaki nemıli ogrego miktarı 

bağıntı - 1'e göre hesaplanır. 

G1 (100 + Tn1) 
--- ---+ 

G2 . (100 + Tn2!_ 
100 100 

22,50 . (100 + 17.4)+ 17,75.(100 + 9,9) 

100 100 

Gn = 26.41 + 19,50 = 45,91 Kg 

- Agregaların ihtiva etotiği toplam su kütlesi 

(W2) bağıntı - 2'ye göre hesaplanır 

45,91 - (22•,50 + 17,75) 

W2 = 5,66 Kg 

- Agregolorın (bir karışım ve Doygun Ku ru 

Yüzey hali icin) ~oplam su emme m i ktarı bağıntı -

3'e göre hesaplanır. 

100 

22,50 . 19,5 

100 

W3 = 6.42 Kg 

+ 

+ 
17,75 . 11 ;5 

100 

- Bir korışım için gerekli su mi·ktarı bağıntı-

4'e göre hesaplanır. 

W1k = 274.0,05 = 13,70 Kg 

W1, = 13,70 - 5,66 = 18,04 Kg 
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Hesapla bulunan su miktarı 8,04 Kg ol . mosına 

rağmen gerekli kıvam ölcüsünü sağlayabilmek icin 

karışım suyu olarak. W1 = 8,52 Kg suya ihtiyac 

vardır . 

- Taze beton birim hacim ağırlığı, 

Pb = 1390 Kg/ m3 

- 1 mJ sıkışmış taze betonda bulunan korı

şım elemonları bağıntı - 5,6,7,8'e göre hesaplanır : 

c d 

w 

C1 = 310.0,05 = 15,50 Kg 

Cimen!o miktarı (dozoj) . (Cd) 

___ pb . C1 ___ 

C ı + Gn + w ı 

c d 308 Kg/ m3 

Su Miktarı = w 

= 
(W ı + w2ı. c d 

C ı 

w =282 Kg/ m3 

Agrega miktarı G 

G= 800 Kg/ m3 

1390 . 15,50 

15,50 + 45,91 + 8,52 

(8;52 + 5,66) . 308 

15,50 

1390 - (282 + 308) 

Su / Çimento oranı = W/ Cd 

W1 + W2 - W3 __ 8.52 + 5.56- 6.42 
W/ Cd = ---'-----=-

C1 15,50 

W/ Cd = 0,5 

7 - DiNAMiK E - MODUL 

Ultroses test metodu ille ıtoneler üzerinde di

namik E - Modul ı ölçülür. Kuru tane birim hacım 

ağırlığı (.pk) ya bağlı olorak F.R. Schütz tarafından 

12- 16 mm tane büyüklüğü arasında geeerli olan 

bir bağınııyı dinamik E - Modul icin vermiştir . 

Dinamik E - Modul = Ed = 80.000 . P<' 

(Kgf/ cm2) 

Burada Pk Kg / dm3 cinsinden bağıntıya konul

malıdır . 
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Tablo - 1 Beton Karışım Ellemanları Tayini Deney Kayıt ve Hesaplama Formu 

JmJ Beton-
Harman Hacmi' = 0,05 mJ Betonyer : 75 lt. 

-------- ---
daki Malze- Agrega Tabii Nem Su Emme 

Malzeme me Kütlesi Kuru 
(Agrega Kuru) Kütlesi Tn 

(Kg) (Kg) (%) 

o 1 0/4 mm 

1 

450 22,50 
Ol 
Q) .... 
Ol 

ı < 8/ 16 355 17,75 

Toplam 805 40,25 

Çimento 310 

Su 274 

EK-I 

Agrega Tabii Nem Oranı Tayini [4] 

1 - ilgili Literatür 

1) Handbuch der Betonprüfung 

2 - Aygıtlar ve Yardımcı Gereçler 

- Etüv veya, 

- Elektro - Kurutma Cihazı veya, 

- Gaz ile lsı ,tılan Kurutmo Tavası 

- Duyarlı Terazi : 10 Kg, 1 g duyarlı 

- El Küreği (Bakkal Küreği) 

3 - Deneyin Yapılışı 

3.1 - Malzemeyi temsil edecek numune alınır. 

3.2 - En az gerekli numune miktarı Çizel ge-
5 den alınorak buna uygun numune mikten tartı

lır (G1) . 

Cizelge- 1 

En Az Gerekli Agrega 
AgregaTane 

Miktarı, (g) 
Büyüklüğü 

(mm) Yoğun Agrega Poröz 
Agrega 

2 ye kadar 500 -
8 e )) 2.000 1000 
1·6 ya )) 35'00 2000 
32 ye )) 500 2500 
63 e )) 10000 -

34 

17.4 

9,9 

Nem'li Agrega 

w2 w. w. Kütlesi 
(Kg) (%) (Kg) (Kg) 

3,91 19,5 4,38 Gn,1 26.41 

1,75 11.5 2,04 Gn'2 19,50 

6.42 Gn = 45,91 

c,= 15,50 

w,.= 8,04 

3.3 - Numune etüvde 105 °C de 24 soo't sü
reyle kurutulur ve sonra tartılır. 

3.4 - Numune 24 saat daha kurutulur ve ye
niden ~artılır . Bu süre ara kontrollar yapılerak de
ğişmez ağırlık tesbit edilen yerde kesilebilir. Ağır

lıklor arası fark, ağırlıkço % 0,1 i geçmemelidir. 

3.5 - Hızlı Metot do ise; Tabialı ısıtıcıda veya 
gaz ile (bu işleme kaide olarak sadece yoğun 

agrega tabi tutulur) kurutma esncsında numune 
devamlı olarak, tane yüzeyinin gözle görülebilecek 
açık renkililik ve kuruluk tesbitine kadar karıştırılır 

[doygun kuru yüzey hali). 

3.6 - Numune tartılır sonra tekrar 15 dakika 
daha kuru~ulur ve yeniden tartılır. Değişmez cğır

lık kontrolu yapılır gerekirse tekrar kurutma işle

mi yapılır. Ağırlıklar arası fark ağırlıkça % 0,1 
den fazla olmamalıdır. 

3.7 - Numune el değecek sıcaklığa kadar so
ğutulur (ycklaşık 30 °C) . 

3.8 - Numune kuru ağırlığı (G
1
) tartılarak 

tesbit edilir. 

3.9 - Tabii nem (TN) (Yüzeysel ve çekirdek
teki nem) aşağıdaki Bağıntı -6'ya göre hesap
lanır : 

TN (1) 

Burada 

TN Tabii nem (ağırlıkça % de olarak) 

G1 Nemli numune ağırlığı (g) 

Gt = Kuru numune ağıriğı [g) 



4- Örnek 

En büyük tene büyüklüğü 32 mm olon yoğun 
ogregodo tabii nem tayin i belirlenecektir. Numune 
nemli ağırlığı, 

G1 = SOOO g ve kuru ağırlı ğ ı G, 
gelmektedir. 

o halde : 

462S g 

100 (5000-462S) 
TN = = % 8,1 (oğı rlıkço) 

4625 

Tabii Nem = % 8,1 dir (oğırlıkço) 

EK - ll 

Hafif (Poröz) Agregada Su Emme Oranı Tayini (4) 
(30 Dakikoda Su Emme) 

Hafif ogrego ön nemlendirme işlemine tabi 
tutulur. Ağırlığı saptanır. ve mezür içine konulup 
su altında 30 dakika bekletilli r. Su emmeye devam 
eden ogreganın 30 dakikalık süre sonundaki r u 
emmesi hacimsel kayıp olarak mezürden okunur. 
Bu iki değerden, 30 dakikalık su emme oranı ağır
Iıkça - % alerak verilir. 

1 - ilgili Literatür 

1) Hondbuch der Betonprüfung 

2 - Aygıtlar ve Yardımcı Gereçler 

- E•tüv 

- Numune Ayıncı 

- Duyarlı Terazi : 2 Kg . çekerli, 1 g duyarlı 

-Kaplar 

- Mezürler : 1000 cm3 ve SOO cm3 kapasiteli 

- Ucunda Delikli Dairesel Plaka Bulunan Me-
toı Çubuk 

- Püskürtme Şişesi 

- El Küreği (Bakkal Küreği) 

- Loboretuvar Saati 

3 - Deneyin Yapılışı 

3.1 - Denenecek her hafif (Poröz) agrega 
numunesinden malzemeyi tom temsili edecek nite
likte deney numunesi alınır ve etüv kurusu haline 
getirilir. 

3.2 - Agrega 24 saat oda sıcaklığında sağu

maya bırokılır. 

3.3 - Deney için gerekli miktarda su do (her 

deney ve tane sınıfı için yaklaşık 1 litre) aynı şe

kilde oda sıcaklığında 24 saat bekletilir. 
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3.4 - Numune ayıncı ile veya çeyreklema me
todu ie Çizelge - 12'de verilen değerlere uygun 
olarak deney numunesi 1 g duyarlı tartılarak alınır. 

Çizelge - 12 

Birim Ağırlık Kg/ dm3 
Deney Numunesi 

Miktarı (g) 

0,8'e kader 200 

0,8-1.2 30 

> 1.2 soo 

3.S - Deney numunesine geregınce bir ön 
nemlendirme yapılmalıdır örneğin; devamlı karış

tırılarak yapılan püskürtme sırasında, üzerinde su 
f ilmi görülmelidir. 

3.6 - Deney numunesi hemen tartıllır (G1) . 

3.7 - 1000 cmJ kapasiteli mezür içine konur. 

3.8 - SOO cmJ su mezür ile ölçülerek deney 
numunesi üzerine dökülür. Mezür kenarına vuru
lorak ve hafifçe çelkalanarak havanın çıkması 

sağlanır. 

3.9 - Yüzen malzeme varsa metal plakalı çu
buk ile yaklaşık 1 cm3 lük taksimat çizgisi kadar 
su al•tına itilir, hacim okunur (V

0
) ve soet ko{

dedilir. 

3.10-30 dakika sonra mezürdeki hacim oku
nur (V30). 

3.11 -Bağıntı - 32'ye göre agregonın su ~m
me oranı hesaplanır. 

w. 

Burada 

w. 

(32) 

30 dakikalık su altında bekleme süresi 
sonundaki oğırlıkço % olarak agrego 
su emme oranı 

G1 = Ön nemlendirme yapılan deney numu 
nesinin ağırlığı (g) 

G, Deney numunesinin kuru ağırlığı (g) 

V
0 

Mezüre su konulldukton hemen sonra,•, i 
hacim (cm3) 

v, 

Mezüre su konuldukton 30 dakika son
raki hacim (cm) 

Metal plokonın hacmi (Ölçülerek veya 
taşırma metodu ile su karşılığı olarak 
plakanın hacmi hesaplanır) . 
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4- Örnek 

Hafif (poröz) agrega deney numunesinde ya 
pılan deneyde aşağıdaki değerler saptanmıştır : 

Gf = 525 g 

V
0 

= 900 cm3 

V, = 20 cm3 

G, = 500 g 

V30 = 860 cm3 

Bağıntı - 32'ye göre su emme oranı : 

w. Gf + v. - G,- V3o - V,. 100 

w. 
525+900-500 - 860-20 __ :___ _______ . 100= % 9,0 

500 

w. = ağırlıkca % 9,0 
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YENi BiR YÖNTEMLE ELASTiK EGRiLERiN 
KESiN ÇÖZÜMÜ VE AÇlSAL ENTEGRASYON 

1 - AClSAL ENTEGRASYON : 

(Şekil 1 a) da gösterildiği gibi x,y koordinat 
düı!lemindeki herhangibir y = f (x) fonksiyonun-.ı 

ele alalım. Eğri üzerinde koordinatları A (x,y) olan 
bir nokta ile bu noktaya Ax mütekabilen Ay kadar 
uzakta ve koordinatlar B (x +.ix; y +.iy) olan nok
tayı alalım . 

' y 

t-----~x 

A B 

Şekil- 1 

Bu fonksiyon üzerine 

tga = f' (x) 

tg (3 = f' (x +.ix) 

ve y = f (x) in türev fonksiyonu üzerine 

[1,1) 

(1.2) 

t:.y' = f" (x) .ix= f' (x+t.x)- f' (x) (1.3) 

f' (x+t.x) = f" (x) L\x+f' (x) (1.4) 

bağıntılarını yazabiliriz. Ayrıca iki açının farkının 

tanjant bağınıısı 

. tg(J - tga. 
tg l(J- a) = ---- = tg A 0 (1,5) 

1 +tga tg(J 

dır . (1,1). (1.2). (1,3) ve (1.4) eşitliklerini (1,5) de 
yerine koyarsak 

tg..l0 = 
f' (x+t:.x)-f' (x) 

1 +f' (xl (f" (x) .ix+ f' (x) 

f" (x) t.x 
tgt:.0 = (1,6) 

1 +f' (x) 2 + f ' (x) f" (x) t:.x 

formülünü elde ederiz. Bu ifadede limite• geçersek 

(' ) lnş . V. Müh . DSi Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı. 

Yazan Önder TEMELTAŞ ( ") 

1 - o tgt.0 nın sonsuz küçük değerinde 

tg:.A = t:. e 

1 - b Limitte diferansiyeller sıfıra giderken, 
eşit derecedeki diferansiyel oranlarının türev vere
ceği (Belirli bir fonksiyona yaklaşacağı) 

1 - c Limitte denklemi sonsuz büyük yapa
mayan tekil diferansiyellerin sıfır olacağı prensio
lerini kullanarak 

tgt.0 .6.0 y" 
Ilim -----
Ax + 0 t.x t:.x 1 +f' t"xJ2+f' (xl f" (xl Ax 

dE> y" 
-=El'= - ---
dx 1 +f' (x) ı 

(1.7) 

bağıntısını AClSAL ENTEGRASYON icin elde etmiş 
oluruz. 

(1,7) bağınıısı üzerine bir farkedişi sözle ifade 
edersek : 

x,y düzemindeki herhangibir fiziksel eğri, fonk
siyonel olarak ifade edilmek istendiğinde, x de
ğişkeni eğrinin yalnız x ekseni ille yaptığı 0 açısı 

ile tarifleniyorsa, (1,7) (x) i l'y) ye bağlayan for
mül olur. 

Bir ta·tbika•t olarak. herhangibir f (x) fonksiyo
nunun, herhangibir noktasındaki eğrilik yarıçapı 

P (xl olsun t·Bağıntılan tam diferansiyel olarak 
ifade· edersek) 

y 
ı 

ı 

X 

Şekil- 2 
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ds = P (x) de 

de 1 

ds P (x) 

de de de 

ds ydx2 +dyı dx y 1 + (dy/ dx) 2 

de 

dx 

olur. 

v 1+y'2 

1 

p (x) 

de/ dx yerine (1,7) yi koyarsak 

y" 

1 +y'2 v1+y'2 

1 

P (x) 

y" 

(1 +y'2)3/ 2 

olarak diferansiyel matamatiğinde bulunan bu bağ
Iantıyı kolayca çıkarmış oluruz. 

2 - ELASTiK EGRi : 

2.1 - Elastik eğri analizini ele almadan önce. 
bu analiz üzerinde bazı müelliflerin yaptığı bir man
tıksal düşüklüğü belirtmek isterim. 

y 

X 
, / /,' 
//ı 

1 

\ 

A 

X 

Bu; eliastik eğrinin analizinde, çubuğun rijitliğini 
veren kalınlığı ile elasıtik eğrinin x eksenine olan 
uzaklığı, y koordina•tı olarak ifade edilmektedir. 
Halbuki bu iki büyüklük birbirinden farklı boyutlar

dadır. Şöyleki : 

2.1.1 - ifade skaler olarak kurulacaksa (Fizik
sel iladelere uygunluğu bakımından) elastik eğri

nin x eksenine uzaklı ğ ına y; rijitlik boyutu ise x in 
fonksiyonu olan bir parametre olarak ifade edilme

lid ir. 

2.1.2 - ifade vektörel olarak kurulacaksa, 

elastik eğrinin x eksenine olan uzakiğı y; rijitlik 

boyutu ise x in fonksiyonu olan zahiri bir z boyutu 

oi Jrak ele alınmalıdır . 

2.2 - Elastik Eğri Analizi : 

Herhangibir x,y düzlemindeki çubuğun, aynı 

düzleme dik doğrultuyu eksen kabul eden M t'xl 

moment zoru tesirindaki deformasyonu (şekil 3) 

de mübalall ı olarak gösterilmiştir . Analizi skaler ve 

tam diferansiyel olarak yazarsak. 

B 

Şekil- 3 

bb' = ds 

ds = P (xl de 

cc' = lP (x) + m) de 

Bağıntılarını yazabiliriz ve birim uzama 

(2,1) 

(2,2) 

(2,3) 

cc' - bb' (P (xl +ml de-P (x) de 
E = bb' P (x) d@ 

gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 

38 

m 
E = "P0Z) 

olur. Eksensel kuvvet 

cr = E E 

(2.4) ü (2,5) de yerine koyarsak 

. E 
cr tml = --m 

P (x) 

(2.4) 

(2,5) 

(2,6) 

olur. ds sonsuz küçük boyutunda, b noktasına ;:ıö-

re moment 



Mb = O 

bağıntısına göre denge denklemini yazarsak 

JJcr (m) mdF- M [x) = O 
F (m) 

(2,7) 

(2,8) 

olur. (2,6) yı (2,8) de yerine korsak (Boyut fork
llılığındon) 

E 
-- f f m? dF = M (x) biçiminde t azebiliriz 
P (x) . . F (m) (2,9) 

JJ m2 dF = ı [xl 
F (m) 

olduğundon (Farklı boyutun x e bağlı entegroli) 

El (x) 
--=M (x) 
P (x) 

bağıntısını elde ederiz. 

[2,10) 

Ayrıca m poreınetre doğrultusundon geçen ve 
sistem düzlemine di·k olon doğrultuyo n dersek 

J f cr (n) ndF = O 
F 

.f f cr (m) dF = O 
F 

Jfcrln)dF=O 
F 

(2, 11) 

(2,121 

(2,13) 

bağıntılarını do yozobiliriz. (2,12) bağınıısı sıfır ol
duğu ve (2, 11). (2, 13) ün, analiz d üziemi dışında 
kolldığı için, burda elostik eğriyi (2 ,10) bağınıısı 

torifler. 

Burada elostik eğri denklemini 

M [xl -- -
p (x) Ei (x) 

biçiminde ve (2,2) denkleminide 

_ 1_ - dE> 
P (x) - ds 

biçiminde yazıp sağ tarafları eşitlersak 

M (x) dE> 
= -- = 

El (x) ds 

dE> 

(1 + (dy/ dx)2) 1/2 dx 

dE> 

dx (1 + y'2) 112 

dE> 

(dx2 + dy2) 1/ 2 

M [x) 

El (xl 

(2,14) 

(2,15) 

= 

(2,16) 

olur. d(8) / dx yerine (1 ,7) deki boğmtıyı koyarsak 
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y" 

+ y'2 

y" 

(1 + y'2) 3/2 

(1 + y'2) 1/2 

M [x) 

El (x) 
(2,17) 

klasik bağıntısına geliriz. Bu denklemin çözümü 
için önce (Şekil 3) de x1x2 aralığında sürekli olan 
M (x) fonksiyonuno bağılı olarak 

O (x) = M [x) " 

T (x) = M (x) ' 

2,18 ;.ı) 

(2,18 b) 

G (x) 
1 

-- f lM (x) / 1 (x)) dx (2,18 c) E . 

denklemlerini yazalım. 

(2,17) nin her iki tarafını dx ile çarpıp entegro

lini oıJa lıın 

y" 
f dx 
. (1 + y'2) 3/ 2 

M lxl = r-- dx 
· El (x) 

entegrol fonksiyonu 

y' 
G (x) + C 

(1 + y'2) 1/2 
(2, 19) 

olur. C belirsiz entegrol sabitinin tarifini çubuğun 
sınır şortları verir. x = x1 noktasında y' = tg(8)1 ise 

C= ___ tg(8)1 __ _ G (x l 
(1 + tg2(8)1) 1/ 2 1 

[2,20) 

olur. 

G (x) + C = H (x) (2,21) 

dersek (2,19) denklemi 

y' H (x) = __ _.:_ __ _ 
(1 + y'2) 1/ 2 

olur. Her ki tarafın koresini alıp poydodon kurto

rı rsok 

y'ı = H (x) 2 + H (x)2y'2 

H lxl 
y' = tg(8) = ---~-

(1- H (x)2) 112 
(2,22) 

olur. (2,22) de her iki ~orofın ters fonksiyonunu 

alırsak 

H (x) e = are tg ___ _:_.:_ __ 
(1- H (x)2) 112 

(2,23) 

olarak dönme fonksiyonunu elde etmiş oluruz. 

(2,22) her iki tarafını dx ile çarpıp entegre 
edersek 
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H (x) 
.f y' dx = y = J . --- dx (.241 

ll - H (x)2) ı ;ı 

bel irsiz entegrali olarak çökmelerin formülünü bul
muş oluruz. 

3 - FORMÜLLERiN ÖZETi 

Herhangibir çubuğun, bir eksen takımına göre 
moment fonksiyonu M (x) ; ataJet momenti fonksi
yonu 1 (x) ise 

1 
G (x) = - E- J M (x ) / 1 [ x ) dx (3,1) 

entegrali alınarak G (x ) üretilir ve s ı nır şartların a 

göre x 1 noktasın ı n eğimi tg fl 1 ise 

olarak C katsayısı üretilir ve 

H [ x ) = G (x) + C 

dersek, dönme formülü 

H (x ) 
e = are tg 

(1- H (x)2) ı ;ı 

olarak üretilir. Çökme formülüde 

H (x) 
y = .f --- --

(1- H (x)2) ı ; ı 
dx 

(3,2) 

(3,3) 

(3,4) 

(3,5) 

belirsiz entegrali olarak üretilmiş ollur. (H (x) in 
kompleks fonksiyonları nda, (3,5) denklemi, açılım 

fonksiyonu vasıtasıyla entegre edilebilir. 

Örnek : 

(Şekil 4) deki o noktasına ankastre olan bir 

konsol çubuk oxı aralığında sabit M (x) = M 
moment zorunun tesiri al tındadır. Aynı aralıkta 

atalet momenti sabit 1 (x) = 1 ise 

y 

X 

Şekil-4 
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M M 
G (x) = -- f dx = x 

El · El 

x = O için tge 1 = O dır 

c = 0/ [1-02) 1/ 2-0 

olur ve 

M 
H (x) = G (x ) - - - X 

El 

o 

olur. Bu değerlere göre dönme bağınıısı 

M 
- x 
El 

are tg -V-=
1
=_=_ (=~-=1==x=)_2_ 

olur. Çökme bağınıısı 

M 
dx 

fy, 
El 

y 

--( ~ X r 
y = -V 1 --(+ı X ) 2 

x = O için y = O ise 

El 
c= --

M 

dx 

+ C 

(4,1) 

y = _ ~ [, -v1 -( ~ X r Jc4.2) 

olur. 

Sayısal Tatbikat : 

Bir ucundan ankastre 12 m uzunluğunda 1 12 

profilinin , serbest ucundan M = 76580. kg- cm mo
ment etkimektedir. Dönme ve çökmeleri hesab edi

niz. 

M = 76580. kg - cm 

M 

El 
L = 

76580. X 1200 

2x 1 Q6x3·28 

328. cm4 

E = 2x1 Q6 kg /cmı 

0.1400853 

Bu değeri (4,1) de yerine kirsak, dönme 

L X = 1200 cm 

e = are tg O . ı4ı4803 = 0.1 4055° = 8.0528R 

olarak serbest ucun dönmesini buluruz. Eğer eski 
yöntemle hesaplamış oıl saydık 

e = Q.1400853R = 8.0263° olarak bulacaktı~. 



Savfa 40 

Yanlış Doğru 

1) y =-V 1 - ( -iı-- X ) 

2 

+ c V = - ~ V 1 -( ~ı X ) 

2 

-c 

2) ® = are tg 0.1 414803 = 0.1 4055 , = 8.0528R ® = are tg 0.1 414803 = 0.1 4055R = 80528 , 



Ha·ta oranı 

cökme 

8.05·28- 8.0263 

8.0528 

ML 

El 
0.1400853 

2x1Q6x328 

= %0 3 olur. 

El 

M 
= - - - = 8566.2051 

76580 

deverlerini l4,2) de yerine korsak 

y = 84.47 cm 
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olara·k cökmeyi buluruz. Eğer eski yöntemle hesap
lasaydık 

y = 84.05 cm olarak bulocaktık. 

Hata oranı 

Sonuc : 

84.47-84.05 

84.47 
= %o 5 olur 

Bu analizle, (1,7) denklemi ve (2,19) çözümü 
vasıtası ile, ocı ve koordinatlar arasında , formül 
sel akıl yürütme bakımından bütünlük sağlayan 

bir örnek verilmeye calışı'lmıştır. 
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HOMOJEN TOPRAKLARDA HOOGHOUDT EŞiTLiGi iLE 
DREN ARALIKLARININ HESAPLANMASI 

GiRiŞ 

Günümüzde haz ı rlanan drenaj projelerinde, 
dren aralıklarının hesaplanması icin, bircak araş

tırıcı tarafından genellikle adları ile anılan form ül
ler gel i şt i rilm iŞJt i r . Uyguı lamada , amaca göre. l:ı u 

formüllerin k u l lan ım larını kolcylaştırmak için bir 
ta k ım va rsayı m ve sadeleştirmele r yapılmıştır . 

Hooghoudt t a rafınd an düzgün akı m koşulları icin 
gel i şt i ri ı lan eşit l ik , hidrol ik geçirgenlik değer leri 

farklı veya aynı olan toprak tabakalarınde dren 
aralıklarının hesaplanmasında kullanılmak•t adır. 

Hooghoudt eşi tliği , dren debisi ile topraktak i tcban 
suyu sev iyesin in sabit kaldığı düzgün ak ı m koşul 

ları icin diğer bir deyiş l e, sulama suyu veya ya ğ ı ş 

ile dengede bulunan yeraltısuyu koş ulu için ge
li ştirilmişt i r . 

Homojen t opraklar. dren üzerindeki ve altında 

ki toprak tabakasının hidrolik geçirgenliği aynı olan 
luprakları kapsamaktadır. Homojen topraklarda 
dren aralı k ları, Hooghoudt tarafından, farklı hidro
lik geçirgenliğe sahip topraklar için geliştirilen 

formülün sadeleştirilmesi ile hesaplanabilmektedir. 
Ancck eşitliğin günümüzde kul lanımı güç ve za
man alıcı olduğundan uygulamada fazlaca kullanıl 

mamaktadır. 

Bu çalışmada , homojen ~opraklarda dren ara
lığının hescplanmasında Hooghoudt eşitliğinin kul 
lanımını kolayl.aştırmak icin yeni bir hesaplama bi
çimi geliştirilmiş ve bunc ilişkin cetvel ve abaklar 
hazırlanmıştır. 

1. Hooghoudt Eşitliğ i ve Homojen Topraklar
da Kullanım Biçimi : 

Hooghoudt tarafından geliştirilen eşitlikte, dren 
cralığının hesaplianmasını kolaylaştırmak bakımın

dan Şekil 1'de gösterildiği gibi <e Eşdeğer derin lik 
(d) » terimi kullanılmaktadır (AYYILDIZ 1974, 
EGGELSMANN 1 981) . 

(• ] Yrd . Doç. Dr., A .Ü. Ziraat Fakül tesi Kü ltürteknik Bölümü. 

Yazan Zeki EROZEL ( 0
) 

155 ---------- - - -

·~j_ 
q.-- ·~·T2r 

D 
_ ..i_ _ 

1--- 5 7T;;;r-r-ı -rr....--,.ıJTT.'.r7'"T--r-rrn-nı'~' ,~.~l'"',-~, ~>~. ~~~~"~n~n~>~;~,~; ı~n~n~7~7.-. .• ~ 
Gtc ıri ms "ı z tabaka 

Hooghaudt eş i tl i ğ i nde eşdeğer derinlik değ ı:ı r i 

ld l aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır. 

d 

Eş itl ik te ; 

d 

8 
. s . [(S-D v'2l 2 + 

8.D.S 

Eşdeğer derinlik (m), 

S = Dren aralığı (m) , 

In 
1t 

D ] - ı --= (1) 
ry 2 

D = Drenden geeirimsiz tabakova kcdar olan 
düşey mesafe (m), 

r = Dren yarıçapı ['m) 

Yukarıdak i eşit likte eşdeğer derinlik değeri. ce · 
ş itli dren boru yarıçapları icin hesaplanarak, cet · 
veller biçiminde verilmektedir (AYYILDIZ 1975, 
BAUMANN 19•74, WESSEIJNG 1983) . Dren aralığı
nın hesaplanmcsında <e hata ve ~ecrübe» yöntemi 
uygulanmak·tadır . Bu yönteme göre başlangı~a bir 
dren aralık değeri kabul ediı: mekte, buna göreı d 
değer i cetvelden alınarak aşağıdaki eşitlikle dren 
aralı ğ ı (S) değeri hesaplcnmaktadır (WESSELING, 
1983) . 

43 



DSI TEKNiK BÜLTENI 1986 SAYI 59 

s= v 4.K.h (2 d + h) 

q 
(2) 

Eşitlikte; 

S Dren aralığı [m) 

K 

h 

Toprak tabakasının hidrolik geçirgenliği 

(m / d) . 

iki dren arasındaki orta noktadan, ta
ban suyunun dren seviyesinden yüksek

liği, (m) 

q = Dren akım debisi (m/ d). 

Başl a ngıçta kabul edilen S değeri i le heaa rı

lama sonucu bulunan S değeri birbirine çok ycı 

kın veya eşit ise dren aralığı bulunmuş olmak:a

dır . Eğer bu iki S değeri farklı ise, yeniden bir S 

değeri kabul edilip i şlem tekra rlanmaktadır. Genel

likle iki veya üç i şlemden sonra sonuca ulaşıl 

maktadır. 

2. Homojen Topraklarda Hooghoudt Eşitliği 

nin Yeni Kullanım Biçimi 

Yukarıda belirtilen hesaplama zorluğunu azalt

mak amacıyla matemo,tiksel işlernde yeni bir dü

zenleme yapılmıştır . Bu ama çlla , Hooghoudt eşit 

liği aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir. 

Hooghoudt eşitliğinde, drenlerin ortasındaki 

sı. q 
taban suyu yükseklik değeri , h = -- (3) bi-

8.K.d 
çimindedir (WESSELiNG, 1983) . 
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Eşi~lik (1) ve (3) den, 

h = qK.S [ (S-D y2)2 + In 
8.D.S n 

~ı elde edilmektedir. 
r y/2 

hx =S. [ (S-D y 2)2 
•8.D.S 

1 
+--In 

'lt 

r :i] ile gösterilirse 

h = X 

K.h 

q 
eşitliği elde edilir. 

Burada; H, = Dren aralık faktörü (m) olarak ifad.:ı 

ed i lmiştir . 

Farklı dren yarıçapları (r1 = 0,025 m, r2 = 0,05 
m, r

3 
= 0,10 m. r

4 
= 0,15 m) için h, - faktörleri 

hesaplanarak Cetvel 1. de gösterilmiştir. Cetveller
deki ara değerlerin hesaplanmasını ,kolaylaştırmak 

amacı yıl a hazırlanan abaklar Şekil 2 a, b, c, d de 

veri lmiştir . 

3. Örnek Çözüm : 

Verilenler r = 0,1 m, q = 0,004 m/ d, K :=: 

0,8 m/ d, h = 0,6 m, D = 5.00 m. 

istenen; Dren aralığı (S) = ? 

Çözüm; 

1. h, = K.h/ q = 0,8. 0,6/ 0,004 120 m. 

2. r = 0,10 

D 5.00 m 

h, = 120 m 

} S ~ 55 m [Cot•el J'deo) 

Dren aralık değeri (S) = 55 m. olarak bulun
muştur. Aynı değer şekil 2 c deki abaktan yarar

lanılarak•ta bulunabilir. 



,.. 
tr. 

Dren Dren 
Yarı- aralığı 

çapı (S) 
(r) m m 0.20 0.40 

5 16.7 10.0 

10 64:5 35.5 

20 254.0 133.5 

30 568.5 293.9 
Lt'} 

40 1008.0 516.9 N o 
o so 1572.4 802.3 

60 2262.0 1150.2 

7ü 3076.5 1560.7 

80 4015.9 2033.6 

90 5080.4 2569.1 

100 6270.0 31·67.0 

5 15.6 8.9 
10 62.3 33.3 
20 249.6 129.1 

30 561 .9 287.3 

40 999.2 508.0 
Lt'} 

50 1561 .5 791.3 o 
o 

60 2248.7 1137.0 

70 3061 .0 1545.2 

80 3998.3 201•6.0 

90 5060.6 2549.2 

100 6247.9 3145.0 

Cetvel 1. h, - Dren arallık Fak·törleri 

0.50 

8.8 
30.0 

109.9 
239.8 
419.7 
649.6 
929.5 

1259.4 
1639.3 
2.069 .2 
2549.1 

7.7 
27.8 

1ü5.5 
233.2 
410.9 
•63'8.6 
916.3 
638.6 
916.3 

2049.4 
2527.1 

CETVEL : 1 

Dren ile geçirimsiz tabaka arasındaki düşey mesafe (D). m 

0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 

7.4 6.9 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9 7.1 
23.0 19.9 18.1 17.1 16.5 1·6.1 15.6 1•5.5 
79.2 64:5 55.9 50.9 46.8 44.1 40.7 38.6 

168.8 134.1 113.8 100.6 91 .4 84.7 75 .7 70.0 
291 .6 228.7 191 .u 167.3 150.2 137.7 120'.7 109.8 
447.8 348.3 289.4 250.7 223.4 203.3 175.7 157.9 
637.3 492.9• 407 .. 2 350.7 310.9 281.3 240.7 214.3 
860.2 ·662.'5 545.0 467.5 412.6 371 .9 3'15.7 279.1 

111•6.4 857.1 702.8 600.9 528.6 475.'0 400.8 352.2 
1405.9 1076.7 880:6 750.9 659.0 590.5 495.8 433.6 
1728.7 1321.3 1078.4 9·17.6 803 .6 718 .6 600.8 523.4 

6 .3 5.8 5.6 5.5 5.6 5.6 5.8 6.0 
20.8 17.6 1"5.9 14.9 14.3 13.9 13.4 13.3 
74.8 60.0 51.1 46.1 42.4 39.7 36.2 34.2 

162.1 127.4 1-07.1 93.3 84.8 78.1 69 .1 63.4 
282.8 219.8 182.7 158.5 141 .4 128.9 111 .9· 101 .ü 
436.8 337.2 278.4 239.7 212.4 192.3 164.7 146.9 
624.1 479.6 394.0 337.5 297.7 268.1 227 .5 201 .1 
844.7 647.0 529!6 4'52.0 397.2 356.5 300.3 263.7 
624.1 839.4 685.2 583.2 511.0 457.3 383.1 334.6 

138u.1 1056.8 860.8 731 .1 639.1 •57ü.7 475.9 413.8 
1706.7 1 ı299 . 2 1056.4 895.6 781 .S 696.5 578.8 501.3 

3.50 4.00 

7.3 7.5 
15.5 15.6 
37.3 36.5 
66.3 6·3.7 

102.4 97.0 
145.6 136.7 
190.0 182.6 
253.5 23'4.7 
318.1 293.1 
389.9 357.7 
468.9 428.6 

6.2 6.4 
13.3 13.4 
32.9 32.1 
59.7 57.0 
93.5 88.2 
134.ı6 125.7 
1ı82.7 169.3 
238.1 219.3 
300.5 275.5 
370.1 337.9 
446.8 406 .6 

5.00 

8.0 
16.0 
35.7 
60.4 
90.1 

124.9 
164.6 
209.3 
259.0 
313.7 
373.5 

6.9 
13.8 
31 .3 
53.8 
81 .3 

113.8 ı 
151 .3 
193·.9 
241 .4 
293.9 
351.4 
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.ı:. 
O) 

Dren 
Yarı-

çapı 

(r) m 

o 
~ 

o 

LO 

o 

Dren 
aralığı 

(S) 
m 

5 
10 
20 
30 
40 
so 
60 
70 
80 
90 

100 

5 
10 
20 
30 
40 
so 
60 
70 
80 
90 

100 

0.20 

14.5 
60.1 

245.2 
555.3 
990.4 

1550.0 
2235.5 
3045.6 
3980.7 
5040.7 
6225.8 

13.8 
58.8 

242.6 
551 .4 
985.2 

1'544.0 
2227.8 
303-6.6 
3970.4 
5029.1 
·6212.9 

0.40 0.50 

7.8 6.6 
31 .1 25.6 

124.7 101 .1 
280.7 226.6 
499.2 4ü2.1 
780.2 627.6 

1123.8 903.1 
1529.8 1228.6 
1998.4 1604.1 
2529.4 2029.5 
3122.9 2505.0 

7.2 6.0 
29.8 24.3 

122.1 98.5 
276.8 227.7 
494.1 396.9 
773.8 621 .1 

11 16.1 895.3 
1520.8 1219.5 
1988.0 1593.7 
2517.8 2017.9 
3110.0 2492.1 

CETVEL : 1'in Devamı 

Dren ile geçirimsiz: tabaka arasındaki düşey mesafe (D). m 

0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 

5.2 4.7 4:5 4.5 4.5 4.5 4.7 
18.6 15.4 13.7 12.7 12.1 11.6 11 .2 
70.4 55.•6 47.1 41 .7 38.0 35.3 31 .8 

155.5 120.8 100.'5 87.3 7>8.1 71 .4 62.4 
274.0 211 .0 173.9 149.6 132.6 120.1 103.1 
425.8 3Q6.e 267.3 228.6 201 .4 181.2 1•53.7 
•610.9 466.4 380.7 324.3 284.4 254.9 214.3 
829.3 631 .6 514.1 436.6 381 .8 341 .0 284.9 

1081 .1 821 .8 667.6 565.6 493.4 439.7 365.5 
1366:2 1037.0 841.0 711 .2 619.3 550.8 456.1 
1684.7 1277.2 1034.4 873.6 759.5 674.5 556.7 

4.6 4.1 3.9 3.8 3 .8 3.9 4.0 
17.3 14.2 12.4 11 .4 10.8 10.4 9.9 
67.8 53.1 44.5 39.1 35.4 32.7 29.3 

151.7' 117.0 96.7 83.5 74.3 67.6 58.6 
268.8 205.9 168.8 144.5 127.5 114.9 97.9 
419.3 319.8 200.9 222.2 194.9 174.8 147.2 
603.1 458.7 373.0 316.5 276.7 247.2 206.5 
820.3 <622.6 505.1 427.6 372.7 332.0 275.9 

1070.8 811 .'5 657.2 555.3 4•83.1 429.4 355.1 
1354.6 1025.4 •829.4 699.6 •607.7 539.2 4'44.5 
1671 .. 8 12{)4.3 1021 .15 860.7 7<46!6 661 .6 543.8 

- --

3.00 3.50 

4.9 5.1 
11 .1 11 .1 
29.8 28.5 
56.8 53.1 
92.2 84.7 

135.9 123.6 
187.9 169.5 
248.2 222.6 
31·6.9 282.9• 
393.9 350.3 
479.3 424.8 

4 .2 4.5 
9.8 9.8 

27.2 25.9 
52.9 49.2 
87.0 79.6 

129.4 117.1 
180.1 161 .8 
239.2 213.6 
306.6 272.6 
3>82.3 338.7 
466.4 411 .9 

4.00 

5.3 
11 .2 
27.7 
50.4 
79.4 

114.•6 
156.1 
203.8 
257.8 
318.1 
384.5 

4.7 
9.9 

25.1 
46.6 
74.3 

108.2 
148.4 
194.8 
247.5 
306.5 
371 .6 
----

5.00 

5.8 
11 .6 
26.9 
47.2 
72 .. 5 

102.8 
138.1 
178.4 
223.8 
274.1 
329.4 

5.1 
10.3 
24.3 
43.3 
67.3 
96.4 

130.4 
169.4 ' 
213.4 
262.5 
316.5 
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E 

~100 
70 
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Q2 1.8 14 5.0 

o ( m) 

( b ) 

r: o . ı5 m 

ıo4 
8 

70 
E 

40 
>( 

.c 20 

10 

5:5 m 

02 18 5.0 
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(d ı 

D= Dr< n ·,ıt gtçırımsız Ia beka arasın dak; 

d üst y m t sa f t 

S : Ortn arolıgı (m) 

Şekil 2 - Homojen topraklarekı dren ağırlığının taptanmasında kullanılan abaklor 
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