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1. G 

AKiFERLERDE KUYU VE KAYNAK RASATLARlNDAN 
FAYDALANlLARAK TRANSMiSiSiLiTE VE DEPOLAMA 

KATSAYILARININ HESAPLANMASI 

Yazan Dr. Nuri KORKMAZ (*) 

ÖZHT 

Akiferleriıı lıidrodinamik parametrelerinin (permeabilite, 1 ransnıisibilite ve de
polama katsayısı) tesbit edil117esi için kullanılan kantitatif metotlar, tetkik edilen 
ortamın istatist iki bilgilerin ışığn·ıda yeni değerler ıahmiıı etmeye ve genelleş tir

nıelere imkan veren iz.otrop ve konıojeıı bir geom etriye sahip olması esasına dayan
dırılmışlardır. Özelılikle kars lik akiferlerde pompa tecrübelerine dayanan klasik m e
totlarla l1idmdinamik parametrelerin sıhhat li olarak tayin edilebilmesinde lı eı- za
man güçliiklerle kaı'şılaşılmaktaclır. Bu çalışmada Jıerhangi bir akiferin boşalı111 eğ
risi ve bu parametreler arasmclaki fouksiyonel ilişki ile Jacob ve Theis'in bilineıı 

logariımik yaklaşık fonniiliinden isi ifade edilerek 1 ransmisibilite ve depolama kat 
sayılarının (T, S) sıhhatli olarak tesbit edilebileceği konusu incelenmişt ir. Bu şekilde 
elde edilen T ve S parametreleri bir yılın kurak ınevsimiııde akiferiıı su seviye ve 
boşalım cleğişiınlerini karakterize ettiğinden po117pa tecrübeleriyle elde edilen de
ğerlerden daha sth!zatli ve tüm akifer alanma ait ortalama değerleri temsil 
etmektedir. 

R ş 

B ili ndiği g ibi pekişmam iş formasyonlarda aki · 
ferin transmisibilte ve depolama katsayıl arın ın [T, S) 
hesa bı icin yaklaşık sonuclar elde edilmesrne ya 
rıyan metodlar (Theis, Jacob, Chow, Jeager, 

Hantush, vs .) bir cok kabul!erlıe b i rlikıle özellikle tet 
krk edien ortamın izotrop ve homojen b ir geomet
riye sahip olması esasına dayandırılmışlardır. Bu 
metodlarla eki terin T ve S pa rametrelerinin he
saplanabilmesi icin arazide acılan büyük veya kü
çük çaplı kuyulıarda pcmpa tecrübe!eri yapılması 

gerekmektedir. Akiferlerde pompa tecrübelerine da
yanan klasik metod larla T ve S parametrelerinirı 

tayin edilmesi problem ini cözmede genellikle güc
Jüklerle karşılaşıl ır. 

le büyük veya küçük çap lı olarak acılan kuyu
larda yapıl an pompa tecrübelerine dayanılarak he
sapla nan T ve S değerleri yeraltı drenajında büyük 
boşl ukların o:d uğu bölgeleri doğru olarak temsil 
etmezler. Böyle b ir işlemlıe, öze:li'kle karst ik aıkifer 

lerin değiş,k bölgelerinin transmisibil'ite ve depola

ma katsayıları ek'sen hatalı olarak hesap lanma k
tadır . 

Herha ngi b ir ak iferin T ve S parametrelerinin 
tayini icin bir yılın kurak periyotuna ait boşalım 

eğrisi ve bu pa ra metreler aras ındaki fonksiyonel 
il i şkiden isti fade ed ilebilir. Bu metodla elde edilen 
T ve S pa ram etreleri , bir yıllın kurak periyotunda 
kayn ak vasıtas ı ile boşalan ukife rin su seviyesi ve 
debi değişim ler ini karakterize ettiğ inden pompa 
tecrübeleriyle elde edilen değerle rden daha sihhatli 
ve tüm akifer alan ına ait orta lama değerl eri tem 
sil etmektedir. Metodun uygulanabilmesi pompa 
tecrübelerini gerekrirmez. Kurak mevsim boyunca 
okiferi n kayna.k akıml arı ve kaynaktan yeterli 

Özellikle karsl ik ekiterlerde yera l tısuyu sirkü
lasyonunun mevzii karaktere sahip oluş u sebebiy-

(') Jeoıoji Yük. Mülı,. DSI ,ı eotek. Hiz. ve YAS Dai. Bşk. ı ığı . 
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uzaklıkta acılacak bir veya birden fazla rasat ku
yusunda yapılaca'k ölçümller bu metodla T ve S kat
sayılarının tayini için yeterlidir. 

Basınçlı ve serbest akiferlerde, laminer akım 

şartlarında , akiferin boşalım debisinin (0) zamon
la değişimi (1) üstel fonksiyonu ;:e karakterize 
edillmektedir. 

0 = 0 e-a t 
t o (1 ı 

Burada, 

.Q
0 

= Kaynoğın kurak periyot başlangıcındaki 

debisi (m3jsn), 

o, = •Koynoğın kurak periyot içinde herhangi 
bir t anındaki debisi (m3/ sn), 

a = Akiferin boşalım katsoyısı (gün·ıı, 

Zaman (gün) 

Bir okiferde su seviyesi yü~seldikce boşalım 

debisi artar su seviyesi düştürkçe (dinamik rezerv 
ozaldıkço) boşalım azalır. Akiferlerde su seviyeleri 
ile boşalım debileri değişimileri arasndaki bu para
lellikten istifade edilerek ('3) bir yılın kurak peri
yotuno ait su seviye değişim eğrisi, 

(2) 

üstel fDnlksiyonu ile ifade edilebilir (2). 

Burada, 

Kurak periyot başllangıcında (1
0

) akiferin 
boşalım seviyesine göre su seviyesi (m), 

Kurak periyot başlangıcından (tl zaman 
sonraki akiferin boşalım seviyesine göre 
su seviyesi (m), 

a Boşalım katsoyısı (gün·ıı , 

Zaman (gün) 

Aynı şekilde bir yılın kurak periyotu boyunca 
bir akiferin boşalım debileri (OJ, yeraltısuyu lkoptaj 
tesislerinin pompajlarına benzediğinden koctemeli 
pompaj gibi ve (2) bağınıısı ile verilen su seviye 
değişimleri (.6. tı) ise dengesiz rejimde pompaj sü
resi boyunca kodarneli düşüm gibi kabul edilerek 
akiferin T ve S ka,tsoyılarının heso'bı icin C. Ja
cob'un logeritmik yaklaşık formülü tatbik edilebi
lir. 

15,8 o Q 2;25 . T . t 
(3) log 

xı .s T 

Burada, 

.6. h = Rasat kuyusundaki düş üm (m), 

4 

Q Kaynak debisi (lt/ sn), 

T Aklterin tronsmisibilite katsayısı 

gün/m), 

s Ak iferi n depolama katsayısı , 

X = Rasat kuyusunun kaynağa olon 
lı ğı (m). 

= "h., düşümü icin zaman (gün) 

2. TRANSMiSiSiLiTE KATSAYISININ 
HESAPLANMASI 

(m3J 

uzak-

Tronsmisibilite katsayısı, T, suyun bulunduğu 

ortam sıcaklığında, birim yük kaybı altında bir akl
terin bütün kcılrnlrğr boyuneo düşey ve birim 
genişlikteki kesitten birim zamonda geçen su mik
tarıdır (7), 

Şekil 1 Bir serbest akiferin şematik su kotu 
haritası 

Herhangi bir akiferin boşalım seviyesi üstünde 
depolanan su hacmi, dinamik rezerv; boşalım sevi
yesi a l tındaki rezervi ise statik rezerv olarak ifade 
edilebilir (Şekil. 2) . Ak iter'in herhangi bir t anın

daki dinamik rezervi, 

i SARETLER 

Ö Koynal 

-- tı.llım e i zoi si 

- E5 potansıyel çizo••• 
ın1 Geç ı rımsız ltoyoç 

Şekil 2 : Bir serbest akiferin şematik kesiti 

v, = 86400 .o, 

formülü ile hesaplanabi'lir (1 J . 



Burada. 

V1 Herhangi bir t anında akiferin dinamik 
rezerv i (mJ) , 

0 1 = Akiferin boşalım debisi (m3jsn). 

a = Akiferin boşaltm katsayısı (gün) . 

Herhangi bir serbest akiferin t anındaki dina-
mik rezervi (5) bağınııs ı il e hesaplanabilir. 

vı = A.h .Sy 

Burada , 

V1 Aki ferin dinamik rezervi (m3), 

A Akiferin yayılım alanın (m2) . 

(5) 

h Akiferin başalım seviyesi üstündeki orta
lama doygun kalınlığı (m). 

Sy = Özgül verim. 

Serbest aklterlerde (t = to, Ip t2, ... . tn) za
manlarındaki dinam ik rezervler, ak iferin özgül ve
riminin değişmediği kabul edilerek , (4) formüliiinde 

yerine konursa dikkate alınan herhangi bir (t) za
manı boyunca kurak periyot için su seviye düşüm 

leri aşağıdaki (6) ve (7) bağıntılarından hesapla
nabilir. 

t = t
0 

için boşalım seviyesi üstündeki ortala
ma doygun kalınlık (h

0
) 

h = o Sy . A 

86400. o~ 

a. Sy.A 
(6) 

t = ı için boşalım seviyesi üstündeki ortalama 
doygun kalınlık (h1) 

h ı = 
Sy.A 

864oo . 0 1 

a . Sy.A 
(7) 

Bir yı l ın kurak mevsiminde herhangi bir t sü
resi için dinamik rezervin ortalama su sev iyesi de
ğişimi (C> h). (6) ve (7) bağıntılarından , 

şeklinde ifade edilebilir. 

860400 
(Oo -Oı ) 

a. Sy.A 
(8) 

Önceki kısımda ifade ed ilen (3) formülünü , 

15,8 O ( 2,25. T ) 
h = - T - log -x2 ·s- + log ı (9) 

şeklinde yazabiliriz. Bu ifade, 

y = o (logb + log Xl (10) 

şeklinde bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun a sabi
tesi düşüm doğrusunun eğimini temsil eder ve (3) 
bağınıısındaki 
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1'5,8 o 
a = ----

T 
(11 ı 

değerine eşitt ir. Genel doğru denklemindeki değiş
kenler ise y = A h, X = t'ye eşitt ir. 

Bu fonksiyonu temsil eden doğru yarı logerit
mik bir eksen sisteminde t zamanları logeritmik ek
sene, Ah değerleri aritmetik eksene yerleştirilerek 
elde edilir (Şekil. 3). Bu doğrunun bir logaritmi k 
periyot için düşüm mi•ktarı (ll H) tesbit edilerek T 
transmisibilitesi hesaplanır (Şekil. 3). 

.._, -- - ~ - - 1-1- ra--- · 
ı 

"'" / 
V 

1 
- -
~ - - ,. ,• A 

~ 

yV 
1--- v 
~2- ] ' Y ~16' ~1 .. •• t.. f o 

Şekil 3 Logeritmik yaklaşık formülünün grafik 
çözümü (Düşüm - logt doğrusu) 

15,8. o 
T 

(12) 

Buradaki O değeri, dikkate alınan süre boyun
ca su seviye değişimlerine bağlı gelişen debilerin 
ortalamasıdır. 

T değerin i n kaynak boşalımına bağlı düşümü 

temsil edebilmesi için (12) formülü k katsayısı ile 
çarpılmallıdır. 

15,8 . k.O 
AH= - - -

T 

k katsayısı, 

360° 
k =--

{3 

(13) 

(14) 

bağınıısı ile tayin edilir. Burada f3 açısı akiferin 
kaynak civarındaki boşalım yüzeyini karakterize 
etmektedir. Belirli f3 açıları için k'nın olacağı de-
ğ erler , 

f3 60° için k = 6 

f3 go o )) k = 4 

p 180° )) k = 2 
(3 360° )) k = 1 

olarak hesaplanmıştır. 

Yeraltısuyu pratik uygulamalarında ya pılacak 

incelemelerle akiferin kaynak civarındaki yüzeyini 
temsili eden (3 açısı tayin edilerek ,(14) bağınıısın

dan hidrojeoiojik incelemesi yapılan koynağı n k 
katsoyısı hesaplanır. 

5 
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3. DEPOLAMA KATSAYISININ HESAPLANMASI 

Depolama katsay ısı , S, bir akiferin birim yüzey 
alanına etki eden basınçteki birim miktarda mey
dana gelecek bir değişim sonucu nda, bu yüzey da
hilinde akifere giren veya boşa lan suyun lı acmi ola
rak tarif edilir (7) . 

Herhangi bir akiferin bu incelemede verilen 
metotla depolama katsayısının hesapla nabilmesi 
içi n akiferin yayılım a :a nında açılmış en az bir ro 
sa t kuyusu ile kurak mevsime ait kayna k akımia 

rına pa ralel olarak yeraJ,tısuyu seviye düşünıler i 

tesbil edilmelidir. Tesbit edilen bu değerlerden fay
dalanılarak rasat kuyusuna a it su seviyeleri, kay
nak boşal ı m seviyesine göre ifade ed'il ir. Yarı ıo

garitmik bir eksen sisteminde bu değerler aritme
tik eksene, bunlara tekabül eden zamanlar logariı

mik eksene yerleştirilerek 3 No. lu logari~mik yak la
şık formül ünün grafik çözümü olan düşüm- logt 
doğrusu elde ed ilir. Bu doğrunun .1 h = o düşLi

münde, zama n eksenin i C noktasınd a kest iği za
man, logt = logt

0 
olur (Şek il. 3). Bu değerler (3) 

formü :üne yerleştirilirse, 

2,'25 . T. to s =-- -
X2 (15) 

elde edilir. 

Bu rada, 

s 
T 

X 

Ak iferin depolama katsayısı 

Akiferin transmisibilite katsayıs ı (m3j 
gün/ m) 

Rasat kuyusunun kaynağa o:an uzaklığı 

(m). 

Düşüm- logt doğrusunun zaman (t) ek
senini kestiği nokta (gün) . 

Literatürde bu incelemede açıklanan metotla, 
herhangi bir akiferin transmisibilite ve depolama 
katsayılarının ['T. S) hesaplanmas ı konusundaki ya
yınlarda, kayna kla boşalan akiferde rasat kuyusu
na ait bilgileri n olmaması ha:i içinde bu katsayıla

rın tayini için çözüm teklif edilmektedir. Tekl if edi
len bu tip bir cözümde, gözenekli ortamdaki .;u 
sev iye değ işimi yerine net su kalın lığında k i değ işim 

d ~kkate alındığından aki ferin transmisibilite katsa
y ıs ı (T) ve buna bağlı olarakde depo:ama katsayıs ı 

yanlış hesa pla nmaktadır (2 , 5, 6). 

Ayrıca bu metod:a hesaplanan transmisi bilite 
katsayısı değerinin kaynak boşalımına bağ lı düşümü 

temsil edebilmesi için önceki kısımda açıklandığı 

gibi kaynağa ait hidrojeolojik incelenıelerle tay in 
edilecek k katsayısı değeri yerine (12) formülü 
~·o 2 ile çarpılmakta (5), veya bu formül aynen 

6 

kullanıldığ ı icin akiferin transnıisibilite katsayısı 

yanlış hesap : anmaktadır (2 5, 6) . 

4. PANTAN KAYNAGI AKiFERiNiN TRANSMiSi-
BiLiTE VE DEPOLAMA KATSAYILARININ 
HESAPLANMASI 

Tregir (Dalmaçya) yakınındaki Pantan kars
l ik kaynağ ı Kozjak dağı ka lker akiferin boşalımı

dır. Yeraltısuyu seviye değişimlerinin tesbit ed il
diği Pa 1 rasat kuyusu kaynağa 1500 nı uzaklık· 

tadır (5). 

Tablo : 1'de P1 rasat kuyusunda 10.5.1971-
5.6.1971 periyodu için seviye düşüm eğrisine alt 
değerler ve bunlara tekabül eden Pantan kaynağı 

debileri ve Şek i l. 4'de su seviyesi ve akını hid .. 
rograf : arı verilmiştir . Akım hidrografından fayda
lanılarak bu periyot boyunca kaynağın boşalım 

miktarı hesa planmıştır (Şekil. 4) . 

h .. 
!"--, . 

o 1\ 
o ~ 

~ 
"1-"' 

o 

.. <S ,, 
" 

,, 1 ,. •r 20 u Jo 
M ,ı >lt ,S ,., ~ -4 AZ l iflA N ,,.,., 

Q 
ı ı _1 

.r-r-r-+-+-~~1--r-r-r-ı~ 

Şeki l 4 

,. ı1 tc 2 f 'lo 1' 111 11' ]o 21" )o 
MA'II.J -f$71 HA"Z. lrA A.I 4J., 

10 Mayıs- 5 Haziran 1971 Periyodu için 
Pantan kaynağı debisi ve Pa1 rasat ku
yusunda su seviyesi düşümü 

Akım ve yeraltısuyu seviye düşünıleri değer

lendirilen kurak periyot için orta:anıa debi O = 2,1 
m3jsn dir. Kaynağ ın (3 açıs ı 180° ka bul ed i ld iğin 

den k = 2 olarak hesc plo nmıştır . 

Pantan kaynağı ak iferi Pa 1 rasat kuyusunun 
10.5.1871 - 5.6.1971 periyodu için boşalım nokta sı

na göre su seviye değerleri hesaplanmıştır (Tablo. 
1) . Yarı logar i tm ik bir grafik kağıdında bu değer

ler ve bunlara tekabül eden zaman lar dikkate alı

narak düşüııı - logt doğrusunun çizi:ebileceği nok
talar elde edilmiştir. (Şekil. 5). Bu noktalardan 
geçen en uygun doğrudan faydalanılarak, 
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Pa1 Rasat Kuyusunun ı -Hesap 
Periyodu 

(Gün) 

Zaman 
t 

(sn) 

Kaynak Boşalım Orijinal 
Debi Boşalım 

su 
Miktarı 

noktasına göre seviyesine (ml / sn) 
(ml ) 

su seviyesi göre su sev. 

--------1 ----·--

10 Mayıs 

t0 = O 

t 10 = 10 

t15 = 15 

t 21 = '21 

o 

432 .000 

864.000 

1.296.000 

1.814.000 

2.246.400 

(m) 

8,9 

--
8.4 

---
6,8 

- --
5,9 

5,3 

4,8 

Tablo : 1 Topla m 

y ı 

.... ----- - : • • o •• + . ,_ ~-· ~ . ı ____ :~~· . -- ~ : 

' = :_:.:,:_:_::::: :·: ;0-:..: ::~:~f~';-:~-:-~: :±.: 

ı,{ ı. ''' ' ' 

1 

/ 

.•. 

Şekil 5 : Pantan kaynağı akiferi için logaritmik 
formülünün grafik çözümü 

(Düşüm - logaritma zaman doğrusu) 

3 , 5 . ıos sn 

..lH 5,1 m 

değerleri elde edilmiştir. Bu değerler dikkate alı

narak (13) ve [15) bağıntılarında n Pantan kay
nağı aklterinin transmisibilite ve depolama kat
sayı:arı hesaplanmıştır. 

T = 2. 15,8 2100 

5 ,1 

başl ı m 

(m) 
·----

0,0 2,7 o 

0,5 2,5 1.150.000 

2,1 2,2 1.036.000 

3,0 1,8 900.000 
- --

3,6 1,7 900.000 
- - -----

4,1 1,6 

4.686.800 mJ 

T 13.103 m3jgün / m 

2,25. 13.103. 

s 
15002 

s 0,053 

5. SONUC 

3,5.1 05 

86400 

700.000 

Akiferlerin hidrodinam ik parametrelerin in [per

meabilite, transmisi bilite, depolama katsayıs ı) he

sa pla nmas ı icin k u llanılan metodlar birçok kabul 

lerle bir likte, öze:likle tetkik edilen ortamın izot

rop ve homojen bir geometriye sa hip olmas ı esa

s ına dayandırılmış l ardır. 

Bu incelemede verilen metodla , kaynakla bo

şa l an herh angi bir akiferin, kurak mevsime ait 

debi ölçümleri ile kaynağa yeteri kad ar uzaklıkta 

bir veya birden faz :a rasat kuyusundaki seviye öl

cümlerinden faydalan ıl arak, akiferin transmisibili

te ve depolama katsayıları boşarı il e hesaplanc

bi lmek tedir. 

7 
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GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ETP · SlCAKLlK 
iLiSKiSi ÜZERiNE Bi R CALISMA 

' ~ ' 

(YENi YÖNTEM HARG) 

GiRiŞ 

Dünyanın birçok yöresinde tarım arazileri, su 
lama yoluyla daha verimli hale getirilmeye çalışıl 

maktadır. Bu nedenle suloma suyunun en randı 

manlı şekilde uygulanması önem kazanmaktadır. 

Gerekli şekilde yönlendiri lmesi ve düzenlenmesi 
gereken sulama suyunun kulla nılmasına etki eden 
bircak ~aktör vardır . Bunlar : 

1 - Daha iyi araz i lıozırlığı 

2 - Uygulanon suyun özellikle çiftlik bazında 

ölçülmesi 

3 - Bitki kök bölgesindeki toprak nem mik
tarının ölçümü ve değişiminin izlenmesi. 

4 - Toprak, topoğrafya ve ekonomik koşul

ların bel irlediği ovantajlaro göre yüzey sulomadon 
damla veya yağmurlama sulamoya dönüşüm . 

5 - Bitkilerin su ihtiyaclarında gerçek tah -
minierin iklimsel verilere doyondırılmosıdır. 

Biz burada bu faktörlerden sonuncusu olan 
bitki su ihtiyaçları üzerinde durmak istiyoruz. Bitki 
su ihtiyacını be~irlemek icin geliştirilm iş ve yayın 

lanmış KC (xxx) lerden gidilerek poronsiyel veya 
örnek bitki evapotransprasyon tahmin etmeye yarı 

yon ve birçok iyi ·sonuc veren yöntemler mevcuttur. 

ET'nin hesaplanması icin kullanılan bir yön
tem, ·katsayıları ortaya koymolı, minimum veri ve 
hesoplamaya gereksinme göstermelidir. 

Bu çalışmoda üzerinde durulan yöntem genel
iikle kolayca elde edilebilen verilere dayanır. Ve 

(') Utah Ün iversitesi. 
(") DSI Etüd Plan Da. Bşk. Tarınısa l Ekonomi Şb. Müd. 

( ' .. ) KC = Bitki gelişme katsay ı sı 

Yaza n : Prof. George HARGREAVES ( * )) 

Çeviren : Özhan ÖZGENC (**) 

istenen amaca hizmet edebilir. Aynı zamanda ye
rel kalibrasyonloro da açıktır ve max- min sıcak

lık ölçümlerini kullanır. 

1 - ET('') Tahminlerinin Sınırları : 

Bütün ET tahmin leri bir dereceye kadar ompi
riktir. Bireoğu lizimetreler ile yapılan ET ölçümleri 
ile veya özel örnek bitki ekili toprak nemindeki 
değişmelerden soğ!onmıştır . Çok çeşitli örnek bit
ki kullanılmaktadı r . Fakat genellikle yaygın olan 
ları çayır ve yoncadır. Çayırlar su kullanımında 

co•k çeşitlilik gösterirler. Aynı şekilde değişik var
yotelerdeki yoncalar da çeşitli su •kullanım karak
teristikleri gösterirler. Bu nedenle örnek bit'ki stan
dord izosyonu önemli bi r gereksinmedir. 

Penman eşitliğinin, FAO uyarlaması (ET tahmi 
nindekil ve Doorenbos ve Pruitt tarafından veril 
diği şekli ile gelişmekte olon ülkelerde 'kullanılma 

sı önerilir. Bu ülkelerde veriler genellikle tam de
ğildir. Benzer olonlardon elde edilen veriler kulla
nılır. Örneğin ortaloma oransol nemlilik genellikle 
buhar (basıncı) eksik olduğu şortlarda onun tah
mininde kullanılır. Birçok değişik ülkelerde, hatta 
bazen aynı ülkede bile, oransol nemlilik çoğu kez 
eksik verilerin tah'mininde kullanılır . (Bkz. Her 
Mojestys Stationery Office) Bazı yayınlanmış de
ğerler mukoyese edilebilirken, bazıları da önemli 
farklılıklar göstermektedirler. Klimatolojik veriler; 
bir havaalanından, kura·k tepelik yörelerden veya 
sulama sahalarındon olabilir ki bunlar esas ET' 
nin gerekli o !duğu sahafor icin benzey iş göster
mektedir. ET'nin geçerli olduğu kabulü yapılabil 

dikten sonra aynı alanfor icin gerekli veri taş ı ması 

da ya pılabilir. 

Evapotransgrasyon 

9 
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Mc. Vicker tahminleri için. kullanılan 12 me
todu ka li bre etmiş ve bunların performanslarını iki 
yerde mukayese etmiştir. (Davis. California) ve 
(Logon , U tah). En iyi altı yöntem en küçük kareler 
metoduna göre sıralanmıştır . 

1 - Hargreaves, 2 -Jensen. 3- Stephens. 
4 - Stewart, 5 - Making, 6 - Turcand bütün 
bu yöntemler ortalama hava sıcaklığı ve salar red
yasyana (RS) dayanır. Tüm bu hesaplamalar ka
librasyondan sonra performans olarak büyük fork
lıl ı ·k olmakta ve Penman'dan daha iyi sonuç ver
mekted•irler. Bu muhtemelen eş'itliktteki aerodina
mik terimin yeterl i düzenlemesinin yapılmayışın

dandır. 

Mr. Shih Evapotranspransyonun tahminleri için 
veri gereksinmelerini değerlendirmiştir. Evapotran s
pransyon tahmininde kullanılan dokuz farklı iklim
sel değişken, lıava sıcaklığı ve güneş radyasyonu 
değişkenleri kullcnılarak hesaplanmış, mukayese
leri yapılmıştır. Bu iki değişkenle Güney Florida'drı 

tatmin edici tahminler ortaya konmuştur. Kararlılık 

tanımlama katsayısı (R2) dokuz değişkenle, he
men hemen iki değişkenle olduğu gibi yüksek bu
lunmuştur. (Korelasyon) . 

Salıh ve Sendil Suudi Arabistan'da Al Hass:ı 

yöresinde iki ·bölgede yonca ET değerlerini kulla 
narak birçok ET tahmin yöntemlerini korşılaştır

mıştır . Bir bölgede lizimetre, diğerinde tanık pm
sel yöntemi kullanılmıştır . Sonuçların istatistiksel 

değer:endirmesinden sonra sıralamada Jansen 
Ha,ise Class A Pan metodu ilk sırayı almıştır. Herg
reaves i·kinci ve Penman üçüncü, uyarlanmış pen
man ise dördüncü sırayı almıştır. 

Yapılan bu çalışmalar (Mc. Vicker, Shih, Sa lih 
ve Sendi l) iki klimatoloj ik değişken hava sıcaklığı 

ve güneş radyasyonundan gidilerek yapılan ET toh
min:erinin bir çok yörelerde kullanılabileceğini gös
termiştir. Burada açıkça görülmüştür ki ilave ola
rak kullanılacak klimatolojik ölçümler veya iklimsel 
verilere bağlı tahmin değerleri. tahmin!erin güve
nilirliğinde çok az bir gelişme oluşturacak veya 
tahminierin güvenilirliğini azaltacaktır . 

Advektif enerjisinin etkisini karşılamak icın 

yalnızca sıcaklık ve radyasyon her zaman yeterli 

deği:dir. 

Bazı lıükümler veya yerel düzenlemeler. sula

manın var olduğu koşullarda ortam hava sıca k

lığı ve güneşlema rasatlarının güvenilir veya teııı

sil kabili yeti yüksek olan yörelerden alındığı ko

şullarda (güneşlenmeye bunların ortalama hava 

sıcaklığının) içerd iği eşitlik ET talımi ninde olclu':

ca yüksek sonuc ve~~ 

10 

ll - Yeni Metod- HARG 

11 - a - Açıklama : Hargreaves 'i n ET için 

orjinal formülasyonu radyasyon ve sıcaklığa bağlı 

olarak 

ET - 0,0075 x RSXTF (1 . o) 

Burada ET ve güneş radyasyonu, RS. eşdeğer 

su buharlaşmasının aynı birimidi r. (Genell ikle mm/ 

za man) T ise falırenhayt cinsinden ortalama sı

caklıktır. Eğer sıcaklık derece cinsinden ölçülmüş 

ise eşitlik Er = 0,0135XRSX (TC+ 17.8) (1. bl 

şek lindedir . RS tahmini icin birçok formül gelişt i

ritmiştir. Bunlardan dalaylı olarak güneşlema süresi 

ve atmosfer üstü radyasyon tablo ve hesaplama

lardan bulunur. 

Hargreaves ve Samani RS ' ın bulunması için 

atmosfer üstü radyasyondan hareket etmişler ve 

ölçülmüş sıcak l ıkları sınıflandırorak şu formülü or

taya koymuşlardır. 

RS = K X RA x T'D x 0,50 (2] 

RS ve RA'mm birimleri aynıdır . 

K = Düzeltme kat sayısı 

TD = Maksimum ve Minimum sıcaklık farkı 

1 ve 2 No.lu eşitliklerden; 

ET = 1< [RA x TF x TD x 0,50) (3 o) 

bulunur. [C) icin aynı eşitlik 

ET = K x RA x TD x 0,50 (TC" + 17.8) 
(3 b) 

Haline dönüşebilir. 

TD değeri okyanusa ve dağlara yakınlık , nem 

oranındaki ve Advenct ion'daki değişikliklere (ki 

bunlar bazı yörelerde günlük sıcaklık değişimini 

be: irlerler) bağımlı olarak değişir. 3' No. lu eşitlik 

tahmini ET değerlerini ortaya koyarken bazı yöre

sel düzenlemeler gerektirir. 

ll - b - Yeni Metodun Uygulanması : 

Al ta Fescue çayırı için B yıllık evaptranspres

yon ver isi Davis California'da 29 m2, lizimetreden 

sa ğ lanm ı ş ve (K) değerinin düzeltilmesine gidile

rek sonueta 3 No.lu eşitlik; 
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ET 0,00094 (RA X TF 0 X TD 0,50) (4 ) 

ve 

Tablo Değişik Metodlarla ET / ET
0 

Oran Tah
minleri (Aylık Ortalama lizimetre Oran
ları ile) 

ET : 0,0023 X RA X TD X 0,50 (TC 0 + 17.8) (5) 

:;;ek line getiriimiştir. 

ET ve R'A eşdeğer su buharlaşmas ı na göre 

ayn ı birimde, TD ise (4) No.lu eşit li k l er FO ve (5) 

No.lu eşitl ik te co şeklinded:r. Haiti ve Damian 'de 

dikka tlice takip edi len 3.0 m2 lik lizimetreden ve 

(A) s ını fı veya Colorodo tava buhar l aşmasından 

alın an ayik ortala ma klimatoloji•k veri:er ve ET (4), 

(5) No.lu eşit l 'ik l erin oluşmasın d a kullanılmıştır . 

Ekli ta•blo ve grafik lerde sözü geçen yöntem

ler karşılaşt ı rmal ı olara'k verilmiştir. 

M E T O D ET / ET o 

Eş it lik (4) ve (5) 0,94 
Pan Evaporasyon (KP : 0,85) 0,84 
Eşi t lik (1) 0 ,94 
S.C.S. Blaney Cridd le 0.73 
FAO Penman 0,91 
FAO Radyasyon 1,02 
Colarado PAN (Kp 1 C5) 0,87 
FAO Blaney Cridd:e 0,96 
ORTALAM A 0,91 

Tablo : 2 Ortalama Potansiyel Evapotransprdsyan mm/ gün (PENMAN) 

Standart 
Sapma 

0/o 

3,6 
5,0 

5.7 
6,7 
7,5 
7,5 
8,1 

11,0 
6,9 

istasyon Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ba risal 2.73 3.60 4.54 5.36 5.44 3.93 3.88 3:68 3.84 3.68 3.26 2.63 

Boyra 2.80 3.81 5.27 6.29 5.8-5 4.46 4.28 4.09 4.10 3.06 3.18 2.63 

Chitlagong 2.95 4.02 4.93 5.93 5.70 4.42 4 .78 4 .56 4.52 4.0'2 3.49 2.99 

Coxs Bazor 3.99 3.79 5.5'5 6.23 6.26 4.67 4.46 4.26 4.50 4.39 4.27 3.72 

Comilla 2.75 4.48 4.80 5.49 5.70 4.43 4 .36 4.29 4.10 3.79 3.20 2.58 

Onoka 2.87 3.92 5.44 6.'25 6.06 4.42 4.66 4.52 4.'28 3.87 3.31 3.02 

D ınajpu r 2.76 3.4'3 4.71 5. 13 5.50 4.33 4.21 4.04 4.05 3.42 2.93 2.36 

Fanapur 2.73 3.42 4.70 5.81 5.89 4.06 4.42 4.41 4.23 4 .03 4.31 2.62 

Jessore 2.98 3.90 5.41 6.61 6.30 4 .54 4.20 4.11 4 .92 3.52 3.15 2.52 

Knulha 2.8·5 3.82 4.83 5.39 5.53 3.83 3.82 3.66 3.74 386 3.43 2.84 

Hymensinah 2.58 3.49 4.47 5.16 5.2'6 3.99 4 .20 4.07 3.99 6.64 3 .17 2.51 

Na royongon 2.87 3.83 5.51 5.69 5.86 4.39 5.57 4 .60 4.25 4.22 3.44 2 .85 

Nookhon 2.86 3.79 4.77 5.59 5.54 4.15 4.37 4.21 4 .18 3.89 3.30 2.66 

Rangpur 2.32 3.32 4 .36 5.65 5.43 4.44 4.32 4,16 4.10 3.55 2.95 2.35 

Satkhira 2.68 3.65 4.72 4.72 5.35 5.77 3.96 3.82 3.61 3.74 2 .38 3.30 

Sylhal 2.57 3.67 4.71 4.86 4.72 3.55 3.38 3.70 3.40 3.54 3.10 2.57 

11 
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Tablo : 3 Aylık Ortaloma Evapotransprasyon mm/ Gün (HARGREAVES) 

istasyon Ocak Şubat 

Borisol 2.99 3.80 

Bogro 2.80 3.81 

Chittogong 2.99 3.71 

Cox - B azar 3.17 3.86 

Comilla 3.10 3.95 

Dotca 2.93 3.93 

Naroyangen 2.88 3.72 

Dinojpur 2.79 3.74 

Faridpur 2.80 3.80 

Jessore 3.10 4.06 

Khu lno 3.04 3.99 

Sotkh ira 3.27 3.84 

Mymensingh 2.84 

Noakhali 

Rangpur 

Sylhet 

2.94 

2.73 

2.74 

3.75 

3.62 

3.75 

3.63 

Mart Nisan Mayıs Haz. 

4.95 5.21 4.88 4.23 

5.46 6.15 5.39 4.48 

4.54 4.75 4.62 4.07 

4.57 4.74 4.58 3.91 

5.14 5.33 4.84 4.15 

5.24 5.57 5.03 4.08 

4.95 5.32 4.98 4.26 

5.32 6.17 5.44 4.49 

5.31 5.71 5.15 4.27 

5.54 6.06 5.67 4.68 

5.20 5.47 5.20 4.43 

5.59 5.95 5.61 4.69 

5.13 

4.52 

5.31 

4.83 

5.59 

4.66 

5.95 

5.07 

5.02 

4.34 

5.33 

4.63 

4.23 

3.74 

4.58 

3.95 

Tem. Ağus . Eylül 

3.72 3.77 3.73 

3.95 3.82 3.86 

3.97 3.89 3.88 

3.63 3.64 3.70 

4.00 4.07 4.15 

3.38 3.67 3.70 

3.85 3.78 3.75 

3.99 4.00 3.77 

3.83 3.62 3.63 

4.08 4.12 4.11 

3.84 3.84 3.81 

3.92 4.12 4.01 

4.00 

3.41 

4.30 

4.06 

4.02 

3.50 

4.04 

4.08 

3.86 

3.44 

3.97 

3.87 

Ekim Kasım Aralık 

3.53 3.14 2.80 

3.57 3.11 2.62 

3.53 3.26 2.75 

3.60 3.29 2.92 

3.59 3.24 2.85 

3.48 3.20 2.76 

3.53 3.26 2.74 

3.75 3.19 2.62 

3.47 3.05 2.64 

3.84 3.37 2.96 

3.56 3.19 2.83 

3.60 3.72 3.08 

3.39 3.05 

3.35 3.05 

3.68 3.09 

3.55 3.09 

2.67 

2.73 

2.56 

2.61 

Tablo : 4 Aylık Ortaloma Evapotronsporosyon mmj gün (Jenesenhoise) 

istasyon Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus . Eylül Ekim Kasım Araiık 

Barisal 2.50 

Bogra 2.00 

Ch ittayong 2.53 

Cox - Bozar 2.68 

Com illa 2.77 

Dacca 2.65 

Narayangen 2.59 

Dinajpur 2.66 

Fa~idpur 2.54 

Jessore 3.07 

Khulna 2.87 

Satkahira 3.28 

Mynmensingh 2.54 

Rangpur 2.54 

Sylhet 2.01 

12 

3.28 

2.81 

3.23 

3.34 

3.64 

3.68 

3.44 

3.68 

3.59 

4.18 

3.89 

3.95 

3.47 

3.61 

2.75 

4.44 

4.30 

4.12 

4.11 

4.99 

5.18 

4.83 

5.53 

5.30 

6.03 

5.33 

6.09 

5.01 

5.37 

3.84 

4.76 

5.03 

4.43 

4.38 

5.28 

5.64 

5.31 

6.63 

5.87 

6.78 

5.73 

6.64 

5.63 

6.27 

4.14 

4.47 

4.41 

4.34 

4.27 

4.92 

5. 12 

4.99 

5.86 

5.31 

6.36 

5.47 

6.26 

5.05 

5.62 

3.80 

3.86 

3.65 

3.80 

3.61 

4.11 

4.13 

4.27 

4.84 

4.39 

5.23 

4.63 

5.21 

4.25 

4.84 

3.26 

3.37 

3.21 

3.70 

3.34 

3.96 

3.41 

3.84 

4.31 

3.94 

4.53 

3.99 

4.31 

4.06 

4.56 

3.37 

3.42 

3.10 

3.62 

3.35 

4.03 

3.71 

3.77 

4.32 

3.72 

4.58 

4.00 

4.53 

4.04 

4.30 

3.38 

3.40 

3.14 

3.63 

3.41 

4.11 

3.74 

3.75 

4.06 

3.74 

4.58 

3.97 

4.43 

3.89 

4.21 

3.20 

3.20 

2.87 

3.27 

3.31 

3.53 

3.48 

3.49 

3.98 

2.75 

2.38 

2.91 

2.93 

3.07 

3.07 

3.08 

3.24 

3.52 .2.96 

4.22 3.55 

3.67 3.17 

3.91 3.87 

3.37 2.97 

3.84 3.08 

2.89 2.41 

2.37 

1.91 

2.36 

2.50 

2.58 

2.52 

2.50 

2.55 

2.44 

2.98 

2.69 

3.09 

2.44 

2.45 

1.96 



Tablo 

tO O 

<ı.s 

c 

~ so o 
~t-
'E c 

;. ll 
& if 2JS 
o E 
> cı ';' 

Şekil 1 

DSi TEKNIK BÜLTENI 1987 SAYI : 62 

5 Değişik Metodlarla Hesaplanan Potansiyel Evapotransprasyonlar ve Standart Sapmalar. 

Et (Harg) 
istasyon Et (Pen) 

Barisal 1.01 

Bogra 0.98 

Chittagong 0.91 

Cox - Bozar 0.8 

Comila 1.0 

Dacca 0.90 

Narayangong 0.9 

Faridpur 0.94 

Jessore 0.97 

Klıulna 1.02 

Satkilira 1.16 

Nynıensingh 1.01 

Noaklhli 0.89 

Rangpur 1.06 

Sylhet 1.04 

Jl.vra cge 0.98 
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c-~--- PE .... AA 

............... VON SAREL 0~25 
~~ '" o ."s cı 
~··.:..:.tt • I;.OL 
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Std % 
M ean 

6.4 

9.7 

13.5 

4.3 

7.8 

9.5 

9.7 

13.6 

8.4 

6.8 

16.8 

7.3 

9.8 

7.7 

5.0 

8.9 
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Et (J - H) Std % 
Et (Pen) M ean 

0.90 5.0 

0.78 8.0 

0.82 10.0 

0.72 5.5 

0.96 5.1 

0.88 7.2 

0.87 8.0 

0.93 13.0 

1.05 6.3 

1.034 1.7 

1.25 17.0 

1.00 6.3 

0.76 6.3 

1.08 5.2 

0.83 7.8 

0.94 7.9 
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Şekil 2 - Ölçülmüş ve Tahmini potansiyel Avapot· 
ransprasyonlar Brawley / California 

13 



DSI TEKNiK BÜLTENI 1987 SAYI : 62 

ıoo 

1 s 

c _ 
';. SÖ 
~· 

~~ 
c ~ 

~ "' o 'E 2 s 
"' E 
" 

l~ 

00 

o ş M N M H " 
- --- MEAS LV551METRE 

KOHL'IR 
------- PENM 'IN 

VON BAR EL 0.2 > 
J so 
ı 00 

o ••., e HARG 

--· ... 

E E K 

... -

ıo .o 

7 ~ 

so !';: 

~~ ·~ ı~. 

25 •o e ·a. E 
.~ı 
tu 

A -+ 1 Aytoı ) 

ı.oo ıD O 

1, 
o •:,p.o._O 

'>0 

ı: / ;;:py/- ?. : ·. 1'> 

'>Db ,"~~,-/-<>-"' '\o 
~ , ~, 

00 - - ~ -- - --~ 
o A 

---- t~EO.S' LVSS!'\ElR[ 

- KOHLAii 
~------- PENM~N 

~VON BAR~ı :.12~ 

·- -- '·· 050 
ı d to 

• • • • <ı H ARt; 

Şekil 3 - Ölçülmüş ve Tahmini potansiyel Evapot

ransprasyonlar Lompoc/ California 

Şekil 4 - Ölçülmüş ve Tahmini potansiyel Evapot
ransprosyonlar Scabrook/ Newjersey 
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DEGiŞKEN AKIM HESAPLAMALARlNDA 
HiDROLiGiN KlSlTLAMALARI 

Yazan : M. H. CHAUDHRY ( *) 

Çeviren: M. Ergün ÖZCALIŞKAN (**} 

Ö ZET 

Basınçlı sistemler ve açık kanallardal<i değişken akımlarm hesabr genellikle, 
bilgisayar kullanılarak yapılmaktadır. Bıı akımlaı', sayrsal aı1al iz metodları ile 
çöziilen liı1eer olmayan kısmi cliferansiyel denklemler ile tarıımlamnaktadır. Brı 

makalede, bu ınetoclla.ra ait bazı kısıtlaınala.r, bıı kısıtlamaları hertaraf etmek için 
baz ı öneriler ve devam etmekte olan bazı araştrrmalar anlat;/;naktadtr. 

1. GIRIŞ 

Boru hatları, •kondüviler, tüneller ve kanal lar 
gfbi hidrali1k sistemlerin tasarımında genell·ikle de
ğişken akım durumlarının incelenmesi gerekmekte
dir. Bu ·oraştınmolardan istenilen bilgiler basınçlı 

sistemlerde ma'ksimum ve minimum basrnclor, tür
binierin moks.imum ve m'in'imum rotosyonal hızları 

ve açık kanallarda maksimum ve minimum su se
viyeleridir. Son zamonlarda bu hesaplamalar, gra
fik methodlarının ve abakların ovom proje satha 
sında kullanılmalarına karşılık, genelli:kle bilgiso 
yarlar ile yapılmaktadır . 'Bilgisayorların yaygınlığı 

ve yeterlifiği sayesinde, hesaplamalardaki insan 
gücü önemli ölçüde azalmıştır. Mamafih , bu hesap 
kolaylıkları kendisini uzman veya usta sanan <bi r
çok bi lgic de üretmiştir. Eskiden beri değişken 

akımların hidroliğin'in özel bir ihtisas k'Onusu ola 
rak kabul edilmesine rağmen , son zamanlarda bu 
Işlem bir bilgisayar programı ödünç veya satın al 
mak, bilgisayara bazı rakamlar girmek ve bilgisa
yarın bazı rakamlar üretmesini sağlamak şeklinde 

yapılmaktadır . Kullanı c ı , programın ne yapabilece
ği n i, k ısıtlamalarının ne olduğunu ve incelenecek 
probleme uygunluk dereces ini araştırmalıdır . Aksi 

(') Prof. ur. Washington State Universitesi, Pu l lman, USA 
Makale IAHR'rıın 21. Kongresindeki seminer notud"r . 

(") in ş. Yük. Müh ., DSi Tekni k Araştırma ve Kalite Kontro l 
Dairesi Başkani ı ğı - ANKARA 

takdirde, ca lı şma sadece uygun sayılar üretil mesi 
yönünde olmaktadır ki, bu yöntem bazı hallerde 
sonuc vermesine rağmen genellikle başarısız ol
maktad ır . 

Bu makalede, değişken akımlar icin temel kı

sıt lamalar ve hesap yöntemleri anlotılma•ktadır. Ye
tersiz olan modeliere ait bazı tipik örnekler de ve
rilmektedir. Okuyucuya bir fikir ve~mesi açısından, 
lıalen devam etmekte olan araştırma calışmaların 

don da bahsedilmektedir. 

2. BASlNÇLI SiSTEMLERDE DEGiŞKEN 
AKIMLAR 

Bası nçl ı sistemlerdeki hızlı veya yüksek fre
kanslı değ işken akımlar, su darbesi (waterhammer) 
ve yavaş değişken akımlar (surge) tek boyutlu mo
tema:tik modeller :kullanılarak hesopkınma·ktadır. 

E~imizdeki hesap metodlarının, eğer uygun bir şe
kilde kullanı lacak olursa yeterli düzeyde geliştiril 

miş ve tatminkô r sonuçla r verir nitel·iklere u:aştırıl

ınış olduk ları görülür (Choudhry, 1979; Wylie ve 
Streeter, 1983) . Yavaş değişken akımlar icin ge
nellikle b il eşik sistem yaklaşımı kullanılmaktadır 

ve bu konuda yeterli sayıda sayısal çözüm metodu 
mevcuttur (Bullough ve Robbie, 1972; Choudhry, 
et al, 1985). H ı z lı değişken akımların analizlerinde 
ise bel :i bir yöntem yoktur ve kullanıcı bu yüzden 
belli kısıtlanıaları bilmelidir. Eğer matematik mo-
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delin tatmin edi c i sonuclar vermesi isteniyorsa, ola 
yı tanımlayan denklemlerin, gerçeği tanımlayan 

kabul:ere dayondırılması gerekmektedir. Bu kabul
lerin bir çoğunun gercek uygulamalarda geeerli ol
masına rağmen , doğru olmadıkları bazı özel du
rumlar da mevcuttur. Bu durumların bazıları oşağı
daki paragrafiarda özetlenmiş ve bunların nasıl ele 
olınobileceğine dair bazı öneriler sunulmuştur. 

Aşağ ıdaki denklemler basınçlı sistemlerdeki de
ğişken akımların tek boyutlu hareketini tanımlo 

maktadı r [Choudhry , 1979). 

H, + [o2 j gA) Ox = O 

O, + gAHx + RO fOf O 

Burada; 

H = Belir:enen bir düzlemden itibaren piezo

metrık yükü 

O = Debiyi 

x = Boru boyuneo pozitif yön akım doğrultu
sunda olmak üzere mesafeyi 

t = Zamanı 

o = Dalga hızını 

g Yercekimi ivmesin i 

A Enkesit olanını 

R f/ (2 DA) 

f = Darcy- Weisboclı sürtünme katsayısını 
ve x ve t indisieri bu değişkenlere göre kısmi tü

revlerini ifade etmektedirler. 

Akışkonın çok az sıkışebilir olduğu ve gerilme
nin, borunun yapıldığı malzemenin geri:mesi ile oran
tılı olduğu kabul edilmiştir. Genellikle pratikte kul
lanılan boru malzemelerinde oluşan gerilme, ger
cek projelerde normal olarak hesaba katılan basınç 
değişimleri ile orontılıdır. Benzer şekilde, serbest 
gaz veya hava ·girişi olmadığı hallerde, kullanılan 

birçok sı v ı icin biraz sıkışobilirlik kabulü mokuldür. 
Gaz girişi, kovitosyono bağlı su olma ağızı çevrin
Iileri ile (Knapp, ıDoily ve Homm'itt, 1970, Wiggert 
ve Sundquist, 1979), su kopmasıyle (water- column 
seperation) [wi, 1962; Sofwat, 1972 ve Polder, 
1973), zayıf kararlı veya değişken akım basıncıa

rının düşüklüğü nedeniyle sıvı ·içinde erimiş bulu
non gazların tekrar gaz haline dönüşümüyle [Swaf
field, 1972, Kranenburg, 1974, Papadok is, 1976) , ve 
benzeri hallerde oluşob ilir. Çok az miktarda o lsa 
dahi, sıvı içerisinde bulunan serbest gozlor, dalga 
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hızını etkili bir şekilde yovoşlotırlor . Meseiô, 
Peorsoll (1965) 1/10000 hacim oranında su icinrJe 
bulunan havanın, dalga hızını yüzde 50 oranında 
yovaş : attığını ifade etm iş tir . ilôveten, serbest gaz
lar basınç değişimini n hızlı bir şekilde azaltılmasına 
yardım ederler. Eğer giren hava miktarı bilini·yorso 
bunun hesa p l anıolara dahil edilmesi mümkünd ik 
Momofih, genellik le boru içindek i serbest hava 
miktarının tayini mümkün değildir ve dolayısıyle 
değişken haldeki basıncı rahatça tesbit etmek ol
dukca güç bir hale gelir. Örneğin , bir soğutma sis
teminde bulunan, bilinmeyen miktardaki serbest 
gaz m ik tarına bağlı olarak, değişken akım koşulla
rını doğru bir şekilde beli r lemek [Martin ve Wiggert, 
1985) veya hesaplanm ı ş ve ö:cülmüş sonuclar ara
s ında iyi bir mukayese yapmak zordur. 

Denklem 1 ve 2'nin çözümü icin karakteristik
ler metodu [Method of Characteristics) 60'1ı yıl

ların ortalarından beri kullanılmaktadır. Sayısal yön
temin korarl ılığı için, aşağıdaki Courant şortının 

sağlanması gerekir (Choudhry, 1979; Choudhry ve 
Hussaini, 1982; Wy lie ve Streeter, 1983). 

c, < 1 (3) 

Courant sayısı, c, = af (ll x/ A tl; llx çözüm 
ağındaki mesafe aralıklarını ve ll t hesaplardaki za
man aralıklarını vermektedir. En doğru sonuçlar 
c, = 1 durumunda elde edilmektedir. Bu şort, veri· 
len bir dalga hızı ve nokta aralığında zaman artırım
larını sınırlandırır. Çok borulu sistemlerde, ll x = a 
j, t olacak şekilde zaman aralığını oyariomak veya 
her zaman aralığında x-veya t- doğrultularında ara 
değer bulunması gerekir (Wyioie ve Streeter, 1983). 
Ara değer bulmalar basınç dalgasının sönümlenme
sine, dağılmasına ve suni olarak dalga hızının art
masına neden olur. Bazı yeni yöntemler [Kaplan, 
et ol, 1972; Vardy, 1977, Wiggert ve Sundquist, 
1977; Goldberg ve Wylie, 1983). dalga hızının ayar
lanması en kolay kullanımı yaratmosına ve genellik
le mantik i sonuclar doğu~mosıno rağmen, bu durum
don sakınılması gerektiğini vurgulomoktodırlor. Eğer 
sistemde serbest gaz var ise, dalga hızı basınca 

bağımlı hale gelir ve özellikle eğer bir şok oluşu
yarsa karakteristikler metodunu kullanmak uygun 
olmaz. Bu durumlarda daha yüksek dereceden olan 
yöntemler kullanılabilirler [Chaudhry ve Hussaini, 
1983) o 

Courant şartı Denklem 2'deki sürtünme koyıp

larını temsil eden son terimin ihmal edilmesi ile 

kuru l muştur. Yapılan yeni çalışmalar (Holloway 

and Choudhry, 1985) göstermektedir ki , sürtünme 

teriminin birinci dereceden yaklaşımları icin sayısal 

yöntemin kararlı ve totmikôr çözümü icin aşağı 

daki şortın sağlanması gerekmektedir : 



cr < 0.5 

Burada Courant sayısı, Cr = f ~O At / (4 DA) 
d ır ve ~O debi değişimini ·ifad e etmektedir. Bir 
çok inşaat M ühendisliği uygulamaları icin ~ t za
man ara l ıkların ın çok büyük olmaması halinde bu 
eşitsizlik sağlanır. Yavaş değişken akımların kü
çük bi :gisayarlarda yapılan çözümleri icin, daha bü 
yük zaman aralıkları kullanılabil ir. Benzer durum
lara uzun petrol borularında da rastlanabil ir. Bu 
gibi durumlarda, bu şortın yerine getirilip getiril
mediği kontrol edi:melidir. Eğer gerekirse, ya ~ t 
za man aralığı azaltılmalı, yada sürtünme terimi için 
daha yüksek dereceden yakla şımlar kullanılmalı

dı r. 

Bazı araştırm acılar (Perkins, Tedrow, Fagle
son ve lppen, 1864) Den klem 1 ve 2'nin integras
yonu icin kapalı son :u fa rk lor metodunu (implicit 
fini te difference method) kul lonmışlard ır. Bu yön
temin en büyü k avantajı , metodun şarts ı z olarak 
korarlı olmasıdır. Böylece, say ısal çözüm için Cou
ront şartı gibi hiçbir şortın sağlanma sı gerekme
nıekted ir. Bu teorik olarak doğrudur. Fa·kat bununla 
birli•kte iki problem ortaya çı kmaktad ır. Şarts ız ka 
rorlı : ı • k koşulu , sürtünme teriminin ihmal edilmesi 
ile türetilmektedir. Bunda n dolayı , eğer sözkonusu 
çözüm, genellikle petrol boru hatlarında ve kapla
masız tünellerde olduğu gibi , sürtünme koyıpla rı 

önemli ise sonuç şüphe:' i olur. Buna ilave olarak , 
doğruluk açısından hesoplomolordoki zaman ara
lıklarının Courant şartını sağlaması do istenir. 
(Holloway ve Chaudhry, 1985). Bu sınırlamalardan 

dolayı kapalı metod, özellik :e hızlı değişken akım

larda, üstünlüğünü kaybeder ve çözüm icin gerekli 
olan bilg isayar zamanı, ka rak teristik metod icin ge
rekli olan süreden daha fazla olabil ir. 

Daha önceden belirti l diği gibi Denklem 1 ve 
2 tek boyutlu akımlar icin geeerli olup en kesit ice
r isinde üniform hız dağılımı olduğu kabulünü içe
rir. Normal boru sistemlerinde bu şart sağlanır . 

Buna rağmen eğer söz konusu durum bu değilse 

tamamen yanlış sonuçlar do elde edilebilir. Meselô, 
bir hidrolik türb inin boşaltını borusundaki (darft 
tube) değişi'k enkesitlerdeki hız dağılımları üniform 
olmadığı gibi akını tek boyutlu değil di r ve özellik
le eğer türbin vanası yarı açık halde ca l ışıyorıoa. 

boşaltını borusu tam dolu da akmayabili r. Çözümü 
basit:eştirmek için, hesaplamalarda boşaltını boru
sunun en kesit alanı daraltılabil ir. Bu durumda da 
ne kadarlık bir alanın dara l t ıla cağı sorusu ortoya 
çıkar. Örneğin, Mica Hidroelektrik Santralın ı n koıı

düvi sisteminde yapılan kabul testlerinde boşaltını 

borusundan kaynaklandığı tahm in edilen bir basın ç 
çiği (pressure spike) tesbit edilmiştir . Bu basın <> 

i pçiğini sayısal olarak e:de edebilmek icin yazar 
tarafından keyfi olarak seeilen boşaltını borusunun 
çeşitli u faltılmış enkesit alan l arıy l a yapılan çalış-
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ma ların hiç birisi başarılı sonuç v ermemiştir. (Şe 
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Şekil 1 - Cebri boruda hesaplanan ve ölçülen 
basınçların karşılaşt ı r ılması 

Elde mevcut hesap yön tem lerinin çoğu şok ola
rak tanımlanan dik dalga yüzleri verir ler (Chaudhry, 
1982). Özellik le birinci dereceden diferansiyel den1<
lem kullanan metodlar ku!la nılıyorsa ve Courant sa 
yısı 1'e eşit değilse bu d urum söz konusudur. Ör
nek olarak, 2'de memba ucunda sabit sev iyeli bir 
hazne ve mansap ucunda bir vana bulunan bir bo
ruda karakteristikler metodu ile hesaplanm ış basınç

lar görülmekted ir. Dik dalga yüzleri mansap kapa
ğının aniden kapatı l ması sonucu elde edi lmi ştir. 

Eğer prat ik uygulanıalar içi n sadece ilk basınç pi
ki ile ilgilenilerse bu yöntem yeterli olabilir. Bu
nun yanında eğer birden fazla operasyon söz 
konusu ise, yani hidrolik türbinlerde önce açma 
sonra kapama veya tersi, veya pompa medun
dan türbin meduna gedişte bu şokun yaratılması 

yanlış sonuelara sebep olabili r. Bu gibi durumlar
da yüksek dereceden ve daha incelikil metodlar 
kullan ılmalıdır . Su kopması (water- co! um n sepe
ration) ve su kopmasını takiben değişken akımın 

meka ni ği henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşma

mıştır. Kranen burg (1974), Brown (1968) ve Wylie 
(1984) çalışmalarında su darbesinin (waterham
mer) grafik çözüm yöntem :·erinin ufak uyarlamo
lar ile basit bilgisayar programiarına (Pornıokion, 

1863) dönüştürül mesinden, kobarcık d inam iğinin 
(bubble dynamics) de dahil edildiği daha karma
şık çözümlere kadar gen iş bir çerçeve içinde çok 
say ıda yöntemler önernıişlerdir. Yazara göre, hali 
hazırda mevcut bilgi•sayar programları ya su kop
masından sonra basıncı gerçekten daha fazla bu l
maktadırlar, yada geçerli olabilmeleri ic in daha 
sa ğlam temellere oturtu lmalıdırlar . 

Mart in (1 883) ve Boldy ve Walmsley (1983) 
makina özelliklerinin etkı i le ri ni analizlerine dahil et
mişlerdir. Anal izlerde bir pompanın dört devirli 
(Four- quadrant (Marchal, Flesch ve Suter, 1965; 
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K~~tredge , 1956) veya bir türbinin tek dev irli 
(Single- quodront) (Choudhry , 1979; Wylie ve 
Streeter, 1883) özelliklerini iyi bir şekilde ihtiva 
eden bilgisoyar programla rı mevcuttur. Ho ~buk i, ve
rim eğrileri birbirlerini kesen veya üst üste çokı

şan kodemeli türbin pompolorında , türbin k·opok
lorının yarı acılma duru mları icin ara değerler 

enterpele edi lecek ol ursa, çift değer bulunma sı 

söz konusudur ki, bu gerçeğe uymaz. Bilgisoyar 
program l arının Minesizce kullanılması daha kötü 
sonuelara neden olur. Holô baz ı korarlı a k ım de
ğerlerinin değişken akım durumlarında do geeerli 
olup olmadıkları kesinlik kozonomomıştır. Bunla ra 
ilôve olarak , onol izi ya pan uzman , söz konusu ma
kinenin (türbinin veya pomponın) korar l ı akım ho
linin bütün değerlerine de sah ip değild i r . 

50 
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Şekil 2 - Farklı Courant sayıları için dik dalga 
yüzünün değişimi 

3. ACIK KANALLARDA DEGiŞKEN AKIMLAR 
Nehirler, dereler, kanallar ve yarı -dolu a,kari 

kondüviler gibi açık kanallardaki değişl<en akımla 

rın hesoplanmolo rı nda , k·otsoyı metodları o:orok 
adlandırılan basit modellerden üç boyut lu korarsız 

akım denklemlerinin sayısol çözümünü iceren çok 
çeşi tl i yöntemler kul:onılmok~odır. Prat ik uygulamo
lar için genil ikle tek boyutlu mo·deller kullanılmak
todı r ve bu makalede öncelikle bu tür modeliere 
deği nilecektir . 

Açık kanallardaki tek boyutlu korarsız a k ım 

St. Vanant denklemleri ile ifade ed ilir. s, . Venont 
denklemleri : 
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V, + gyx + VVx 

v, + DVX = o 
(S) 

(6) 

Burada; S1 = Yük kaybı eğimi 

y Akım der·inliğ i 

V Akım hızı 

D A/ B = Hidro lik derin lik 

A Akım olanı 

B Açık yüzeydeki kanal gen i şliği 

so Enerj i sev iyesi eğimidir . 

Enerji sev'iyesinin eğimi Chezy veya Monnlng 
formü llerinden biriyle bulunabilir. Yul<orıdo·ki den:<
lemler hidrostatik basınç dağılımı ; ufak kanal ta
ban eğim i , korarsı z ak ı m durumunda do korarlı 

akım icin bulunan sürtünme kaybının kullanılabl

Iir iliği ve akım enkasitinde üniform akım hızı dağı 

lımı kabull·erine dayanmaktadır. Bu kobüllerin bir 
çoğu normal mühendislik uygulomaları icin geçer
lidir. Fakat, aks i durumlar söz konusu olabilir ve 
yukarıdaki formüllerin kullan ılmasıyla elde ed ilen 
sonuc:or şüpheli olabilir. Bu durumlardon bazıları 

a şa ğı daki poroğrafiarda açıklanmaktadır. 

Bir boyutlu okrm kabulü, enkesitte çok sert 
cıkınt ılorın veya dik kur'blorın olmadığı kanallar 
icin genellikle doğrudur. Tek boyutlu matematik 
modeller, teorik baraj yıkılmosı (dam breakl prob
lemlerinde yoğun bir şekilde kullonılma·ktodır. Be
ton barajının göçmesi ile elde edilen tobiot değer
lerinde sağ sahildeki su seviyesi ile sol sahildeki 
su seviyeleri aras ındaiki fark bazı enkasitlerde 
15 m'ye kadar çıkmaktadır (Thomas, 1977). Ay
nı verileri inceleyen diğer uzmanlar bu farkın 4 m. 
kadar olduğu nu bel irtmekted•irler. Araz,ide alınan 

veriler ile kendi hesap sonucları arasında'ki fark
ların 0.5 m. civarında olduğunu ifade eden çok 
sayıda makale mevcuttur. Bu modeller sel alan
lorı nın tespitinde 0.2 m. doğruluk sınırı iç inde kul 
lanılmaktadır. 

Eğer su yüzü kesk in eğril'iklere sahip değilse, 
bo·sınc dağılımı hemen hemen h•idrostaNktir. Hal
buki, (bora) gibi dik ön yüzlere soh'ip dal'galordo, 
arkoda oluşan ikinc il salınımlardon dolayı basınç 

dağılımı hidrosta t-ik olmayabilir. St. Venant denk
lem lerinin kulla nılmasıyla elde edilecek sonuçlar 
bundan dolayı doğru olmayacaktır. Bu ikincil so
lınımlar, sayısol yöntemin korokteristrklerinden do
layı şokların yakınında elde edilen sayısol salı

nımlar ile karı şt ırılmamalıdır. Bu salınımlar hak
kı n da çok az soy ı da arazi veya laboratuvar verisi 
mevcuttur. 

Matemat ik modelde sınır koşullarının belirlen
mesi en az kanalın kendisinin temsil (simulot'ion) 
edilmesi kadar önemlidir. Değ işken akım hali ge
nellik.:e sınırlarda başlar . Bundan dolayı sınır koşul
larında yapı la cak herhangi bir hata, bütün sistem 



boyunca devam edecektir. Sınır koşularının ger
cekten az veya fazla değerler veriler·ek belirlen
mesi tamamen yanlış neticeler alınma:sına sebep 
ola caktır. Benzer Şeki :de, tutucu (conservative) ve
ya emniyet katsoyısı yüksek (safe- side) olarak 
tanımlanan metodlar ise ekonomik olmayan çözüm
lere yol açacaktır. Şekil 3'te Mica Hidroelektrik 
santralının kuyruk suyu tünelinde tam yükleme
den sonra vanoların aniden kapatılması ile geriye 
doğru yayı:ma esnasında gözlenen ve söz konusu 
duruma ait hesaplanan su seviyeleri görülmektedir. 
(Ölçülen değerler 1:96 ö:cekli modele ait veriler
dir). Matemati'k modelde mansap sınır şartı sabit 
seviyeli hazne o:arak belirlenmıiştir. Matematik 
modelin sonuçları dalga yansımaları , ölçüm nokta
sına arişineeye kadar ta~minkôrdır. Matematik mo
deldeki tam yans,tıcı sınır koşulundan dolayı , he
saplanan su seviyeleri cok yüksektir. 

Değişk·en acı'k kanal akımlarında koşulsuz ka
rarlı:ığından dolayı kopalı sonlu farklar metodu 
yoğun bir şekilde kullanılmak~adır . Bu metodla or
taya çıkan dik dalgalar (bore)'ın dışında, bu yön
tem mantıki sonuclar vermektedir. Eğer esas prob
lem ilk piki bul'mak ise bu kabul edilebilir. Mama
fih, peşpeşe hesap:amalaor icin kabul edilemeye
cek sonuclar elde edilebilir. Bu gibi durumlarda 
daha yüksek dereceden Sonlu Fa~klar Metodu 
(Fennema ve Chaudhry, 1985) kullanılabitir. Yük
sek mertebeli metodlarda dik dalga yüzeylerinin 
gerisinde gene:likle salınımlar meydana gelmek
tedir ve bu gercek olmayan salınımları beriaraf 
etmek Icin suni viskozile terimleri hesaba kat
mak gerekrmektedir. 

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da 
çeşitli elemanların korunup korunmadığıdır. Kısa 

DSI TEKNiK 'BÜLTENI 1987 SAYI : 62 

bir süre içinde kanal icindeki suyun yüzde 40 ' ının 

yok olduğu sonlu farklar programlarıyla da karşı

laşı l mıştır. Bunun üstesinden gelmek icin, aynı 

miktardaki su hesaplara ilôve edilmelidir. St. Ve
ncnt Denklemieninin maddenin korunumunu ice
ren formu , diğerine terc ih edilmelidir. 
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Şekil 3 - Ani kapak kapatılmasından sonra he
saplanan ıve ölçülen su seviyesi 

4. ÖZET VE SONUÇLAR 

Bazı basitleştirici kabul'ler yapılarak basınçlı 

sistemlerdeki ve ac~k kanallarda'ki değişken akım 

halini tanımlayan dell'klemler geliştirilmiştir. Bu 
den'klemlerin çözümü için co'k sayıda bilgi'sayar 
programları mevcJJtıur. Bu metodlarda bazı kı

sıtlayıcı koşullar vardır ve ince:enen konuya söz 
konusu metodların uygun l uğu kullanılmadan önce 
özellikle araştırılmalıdır . ilaveten, uygulayıcı, for
müllerin cıkarılması esnasında yapılan kabülleri 
cia ima hatırında tutmalıdır 
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SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI VE 
iŞLETiLMESiNDE SiSTEM ANALiZi 

Yazan Kenan BAYTAŞ ( ') 

'Ö ZET 

Bu çalışlllacla, su kayııaklannın pl{in.lanmas ı ve iş l et iln ı esinde sistem analizi ve 
matematik modellerin kullamlma teknikleri özetlenerek Sakarya nel1ri üzerinde 
yapılan bir incelemeden bahsedilmiştir. 

1. GıRıŞ 

Günümüzde dünya nüfusunun hızlı bir şekilde 
ortışı ve refah seviyesinin yükselmesi gibi faktör
ler, suya olan gereksinimi fazlası ile artırarak su
yun ekonomik olarak kullanılması hususunu gün
deme getirmiştir. Ayrıca, tüm ülkeler in hızlı bir 
sanayileşme sürecinde olması, suların kirliliği hu
susunu öne çıkarınokta ve plônlama çalışmaların 

da bu konuya eskiye nazaran çok daha fazla önem 
verilmesına neden olmaktadır. 

Sosyo- ekonom ik gelişmeler ve teknik ilerle
melerden etkilenen , içerik o:arak birbirini etkiliyen 
unsurlardan oluşan birçok problemde olduğu gibi. 
zomanımızda, su kaynaklarının plônlanması ve iş - • 
letilmesi konusuna da bir sistem olarak bakmak 
gerek ir. Zira , su kayna 'klorının stolkastik karakte
rinden ve tabiatın suyu ::; unduğu zaman diskardan
s ından dolayı , bu husus. cok komplike bir duru m 
o:arak karşımı za cıkar. Bir çok problemi bu şe 

kilde sistematik bir yaklaşımla ele almaya «System 
Approach» yani sistem analizi diyoruz. Birden faz -
la drenaj alcnı ilıtivo eden bir su kaynakları gru
bu ile ondan tavdalanan insan grupları bir sistem 
oluştururlar. 

Sistem analizi, birçok veri ve gereksin imi dik 
kate a ~ mak imkanını sağlıyan mantık ve bonsan-

( • J inş. Yük . Müh. DSi lll. Bölge Müdürlüğü 

Plan lama Şube Müdürü 

sın ileri bir teknolojide kullanılmas1dır. Problemie
rin çözümüne sistematik olarak yaklaşmak fikrinin 
ilk defa Deseart tarafından ortaya atıldığı söyle
nebilir. Deseart'ın metod üzerindeki konuşmasın

do ileri sürdüğü : açıklık, ana:iz, sentez ve metrik 
lıesap koideleri bunun açık delilidir. Tarihi gelişi

mi içerisinde «Sis·tem Analizi» kavramı ilk önce 
modern ekonomi alanında kullanılmıştr. Wilfredo 
Pareto mukayese edilemiyen büyüklük:erin ol u ştu•

duğu bir sistemde optimal düzenleme fikrini orta 
ya atmıştır. Çok uzun olan ve insanın elle yap
ması mümkün olmayan hesapları gerektirdiğin

den , sistem analizi , güçlü computerlerin devreye 
girişine kadar kendisine bir uygulama alanı bula
mamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde com puter 
alanında ·ki gelişmeler sistem anolizıinin birçok ko
nuya tatbikini de beraberinde getirmiş ve bu ko
nuda en büyük ilerlemeler burada olmuştu r . 

Bir su koynakları grubunun plônlomo calış

maları sırasında şu sorulara cevap aranır : 

- Suyun birçok kul lanım alanlarından hangileri 
hangi ölçüde, tercih edilme~idir? 

2 - Öngörülen yararl arın sağlanması icin hangi 
tesisler ya pılmalı ve bunların boyutları ne ::ıl

malıdır? 

3 - Tespıt edilen tesis~erin öncelik sıraları nasıl 

olmalıdır? 
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4 - Ne tür bir işletme politikası uygulanmalıdır? 

5 - Değişik olasılıklar karşısında sistemin davra
nışı ve bunun ekonomik neticesi nasıldır? 

Bu sorulara cevap verilebilmesi için çok sayı
da seçenek üzerinde çalışılması gerekir. Bu ça
lışmalarda : Hidrolojik, ek·onomik, fiziki, biyolojik, 
sosyal birçok veri, bir takım değişkenlerle birlik te 
<<A:goritma» denilen fon'k·siyonlarla irode edilirler. 
B-öylece teşkil edilmiş olan fonksiyonlar grubu, sis
tem analizi metodlarının tatbik edilebilmesi için 
gerekli olan matematik modeli oluşturmuş olur. 
Matematik model:er, ya optimum çözümü elde et
mek amaçlı oluşturu l urlar, ya da optimum işletme 
düzenini elde etmek icin gerekli simulesyon mo
deli şeklindedirler. 

Sistem analizi çalışmalarında, bir sistem bir
çok kısmi sistem:ere bölünerek al'! sistemler teş 
kil edilir. Bu alt sistemlenin birbiri ile olan ilişkileri, 
sınır şartları ile olan ilişkileri araştırılır. Ve ge
rekli düze:tmeler yapılanak sistemin optimum dü
zenlemesine geçilir. 8'isrem bu son şekli ile işleti 
lerek neticeler kontrol edilir. 

Su kaynaklarının plônlanması ve işletilmesi ;:e 
ilgili olarak oluşturulan bir matematik model : sis
temi oluşturan elemanlar arasında, eleman lara dış 

dünya arasında, tabii veyahut empoze edilmiş iliş
kiler mevcuttur. Bu ilişkiler harici ve dahili kısıt
ları oluştururlar. Dahil1i kısıtların birçoğu hidrolojik 
karakterdedirler. Jeolojik olarak sınırlandırılmı ş 

bir depo hacmi, dahili kısıtlardan fizik karakterli 
olarılardan bir tanesidir. iletim tesislerindeki mak3i
mum debi taşınması düşünülen şeyin hacmini sı

nırlar. Keza, tünellerde inşa edilebilmesi açısından 
belirlenen minimum çap sınırlayıcı bir faktördür. 
Bazen ölçülemiyen faydalarda kısıtlayıcı bir fak 
tör o:abi lir. Mesela, rekreasyon icin bırakılması ge
rekli debiler akarsuyun bazı kesimlerinde yüksek 
bir değerde olabilir. Bütçe imkanları ve beynelmi 
lel anlaşmalar gereği uyuınıası zorunlu olan şart

lar sistemin har ici kısıt l arını oluştururlar. 

Sistem analizi metodları ile yapılan bir plôn 
lamanın geçerli olabilmesi için global olması gere
kir. Yani suyun mümkün olan bütün kullanımını 

yansıtmalıdır. Ayrıca sistem tüm havzayı içerme
lidir. Şu noktaya da d ı kkat etmek gerekir. Çoğu 

kez görünen lıavza gerçek havza değildir. Yan 
havzalardan yeraltı suları vasıtası ile besienimler 
olabilir. 

2. OPTiMiZASYON iŞLEMLERi 

Optimazsyon işlemi demek : karar değişkenle
rine öyle bir grup değerler vermek demektir ki, 
bu değerler, önceden tespit edilen eş it lik veyahut 
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eşitsizlikler çerçevesinde, bu değişkenierin oluştur

duğu bir fonksiyonu makisumum kılsın . Optimizas
yon işlemlerinde her karar için bir ıkarar değişkeni 

tespit edilir. Bunun alacağı değer uygulanacak ka
rar anlamına gelir. Sistemin sınır koşulları karar 
anlamına gelir. Sistemin sınır koşulları karar değiş
kenleri arasında bağlantılara dönüşür. Optimum kri
teri, amaç fonksiyonu denilen tıu değişkenler fonksi
yonunun ımalk&imize edilmesı idir. Su kaynakları plôn
lamal'arında amaç fonksiyon. net fayda veyahut iç 
kararlılık oranının karar değişken:erinin bir fonksi
yonu şeklinde if·c.:desidir. Bunlardan hangisinin se
çileceği hususu pol1iNk karar organlarına bağlıdır . 

Sistem analiZ'i yardımı ile yapılan optimizas
yon çalışmalarında : Klasik, matematik, simulas
yon yöntemleri 1 kullanılır. Uzun yıllardır denenmiş 
ve alışılmış tekniklerle en iyi çözüme yaklaşmcyı 
amaç l ıyan klas'i1k yöntemler, yapılan basitleştirici 
kabuller nedeni ile elde edilen çözümün optimum 
olduğunu garanti edememektedirler. 'Matematik 
yöntemler ise, prdblemlerin optim um çözümünü, 
sistem analizinin i'ineer, dinamik programlama gi
bi al goritmala rı ile belirlerler. Ancak, bu yöntem su 
kaynakları sistemine uygulanırken yapılan kabul
ler bazen sistemin gercek niteliğinden ayrılması
rTa yol açtığından varılan çözümler gerçekoi ol
ıııayabil mektedir. 

3. DOGRUSAL PROGRAMLAMA 

Optimizasyon işlemlerinde kullanılan matema
tik modeli teşkil eden algoritmoların doğrusal ol

maları durumunda « Doğrusal Programlama» dan 
bahsedilir. Yani, sınırlı koşullar altında, belli bir 
amacın doğrusal fonksiyonlar vasıtası ile optimi-
ze edilmesi doğrusal programlamadır. Doğrusal 

bir programlamanın yapılabilmesi icin : Birden 
fazla seçeneğin olması, problemin optimize edile
cek bir karakter taşıması ve belli limitlerin bu
lunması lazımdr. Mesela, sınırsız kaynakların ol
ması halinde doğrusal programlama yapılamaz . 

Doğrusa l programlamadaki varsayımlar şun-

lardır : 

- Tüm fonksiyonlar doğrusaldır. 

- Toplanabilirlik varsayımı vardır . 

- Bölünebilme varsayımı vardır. 

- Tercihierin sınırlılığı varsayımı vardır . 

Doğrusal progromlamada kullanılan değişken

Ierin hiçbirisi negatif olamaz. 

Amac fonksiyonu şu şekilde ifade edilir : 
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Bu matematik modelin sistem ona lizi metod
ları •ile çözülebilmesi icin teori ile pra Vi k orasın 

do b'ir çelişkinin olmadığına •inanmak ve aii' c1 
ko.tsayı:•arının sağ l iki ı bir şekilde tayi n edilmesi 
şarttır. Şekil 1. de gösteri :en bir akarsu havzası 

nı ele alalım. Yan kollar üzerinde 1k i adet baraj 
yopmo'k · imkan ı ol•sun. Enerj•i üretimi, sul'amo, iç
me ve •kull·anma suyu temin i, sanayi suyu temini 
gibi ihtiyaclarla birl ikte, taşkın , kalite, rekreasyon 
a : anı gibi çözülmesi gereken sorun ların var oldu 
ğunu kabul edelim . Ş imd i bu havzaya ait aptim i
mizasyon amaçlı matematik modeli oluşturalım . 
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Şekil 1.1. - Hidrolik sistem 

Simgeler v, 

A1. A2 Su l•ama sahaları miktarları . 

E 

D mex 

BOD 

P' 

V ı, vı 

G 

a l, a2 

d,, dı 

dAl' ci A2 

H 

dld 

dp 

p 

B 

c 

Üretilen yı llı k enerji miktarı. 

Sanayi icin tahsis edilen yıllık su mik
tarı. 

ıslah debisi. 

Biyokimya sal oks ijen ihtiyacı 

Rekreosyon a lanı ndan faydalanan nü
fu ~ . 

Rezervua r hac1mleri. 

Kurulu güc. 

Baraj iara giren sular. 

Boraf ardan bırakılan sular. 

Ana kanal kapasiteleri. 

Sula ma mod ülü. 

Düşü. 

Türbinlenen suyun debisi. 

icme ve kullanma suyu debisi. 

icme ve kullanma suyu ihtiyacı . 

Yıllık toplam fa yd a. 

Yıl : ık toplam gider. 

Oq 

Şekil 1.2. - Model 

Yıllık Faydalar 

Suloma ... .... .. .. .... .... .. BA 

Enerji .. .. .. .. ............ .... BE 

f (A 1) + f (A) 

f (E) 
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Sanay i s, = f (1) 

Taşkın 

Kalite Bq = f (BOD) 

Reaksiyon ....... ...... ...... BR = f (P') 

iome ve kullanma B1.K = 0 (Başka bir 
suyu ........................... kaynak mevcut değ i l) 

Yıllık Giderler : 

Barajlar 

Sulama ..................... CA = f (A 1) + f (~) 

Enerji ........................ CE = f (G) 

T<ışkın ........................ C; 

Kalite ........................ Cq 

Kısıtlar : 

Kaynaklar 

ihtiyaçlar 

dAl = f . i. A l 

dA2 = f i. i. A2 

E= k. dld .H 

1" ;:?: ı ?: 1' 

di= f (1) 

dp =ek x P 

BOD ~ kd
0 

BODR ~kR dR 

B = BA + BE + B1 + B5 + B0 + BR 

c = Cv + CA + CE + es + + cq 

Amac Fonksiyon : 

(NET FAYDA Mak · ) = (B - C] Mak· 

4. DiNAMiK PROGRAMLAMA 

(BOD) 

Su kaynaklarının oluşturduğu bir sistem za 
manın fonksiyonu olarak değişir. Bu değişim fay
da ve masrafları etkilediğinden dolayı proje eko
nomisinin değişmesine neden olur. Bu noktada, en 
iyi işletme politikasının na s ıl olması gerektiği so
rusu akla gelir. Yani, tabii olayların oluşması ge
rektiği sorusu akla gelir. Yani, tabii olayların oluş
ması ihtimalin i dikkate alarak optimum kararlar 
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sıras ı ne olmalıdır? Bu soruya cevap dinamik 
programlama ile verilir . Dinamik programlama ile 
sistem icin her an her duruma ait kararları tespit 
etmek mümkündür. Bu kararlar ile muhtemel mak
simum ortalama fayda değeri oluşturulur. Muhte
mel ortalama fayda değeri optimum değer anla 

mına gelmez. Zira, risk unsuru ihmal edilmiştir . Bu 
metod çok karmaşık olduğu için basit işletme 

problemlerinin çözümü icin uygundur. 

Dinamik programlamada amac fonksiyonu ve 
kısıt:ar herhangi bir yapıda olabilir. Doğrusal ol
mak koşulu olmadığı gibi, amac fonksiyonu, karar 
değ işkenlerinin fonksiyonu şeklinde yazılabilir. Bir 
optimizasyon problemine dinamik programlamanın 
uygulanabilmesi icin tek koşul, amac fonksiyonu 
ve kı sıtlar ı n, herbir i tek bir karar değişkenine bağlı 
olan terimierin toplamı şeklinde olmasıdır . 

Amac fonksiyonu 

n 
Mak. (Min) V .::; Vi lXi) 

i= ı 

n 
.<ısıtlar " gi (Xi) ~ G 

i= ı 

Bu ifadelerdeki Vi ve gi herhangi bir yapıda 
olabilmektedir. Yukarıdaki şekilde formüle edilen 
bir problemde çözüm, herbiri tek bir Xi karar de
ğişkenine göre optimizasyonu gerektiren n adımda 
yapılabilir. 

5. SiMULASYON TEKNiGi 

Simulesyon tekniğinde : sistemin davranışı 

matematik ve lojik işlemlerden oluşan bir model
le benzeştirilmekte ve bu model programlanorak 
bilgisayarla izlenmektedir. Böylece çeşitli seçe
neklerin vereceği sonucları belirleyip karşılaştırmak 
imkanı doğmaktadır. Optimum çözümü veren bir 
algoritma olmadığı ndan çeşitli seçeneklerin herbiri 
icin hesaplanacak net faydalar karşılaştırılarak op
timum çözüm bulunabilir. 

Simulesyon genellikle iki kademeli olarak ya-
pılır. 

a) Seçilen sistem icin en uygun işletme ku

ralları belirlenir. 

b) Bu kurala göre sistemin bileşenleri apti
mize edilir. 

Diğer bir tanımla simurasyon modelleri : ön
ceden belirlenen işletme normları çercevesinde bir 
sis temin davra nı şı nı tanımlıyan denklemler grubu
dur. Model zincir leme ça lışır . Her bir halka, siste
min başlangıç durumunun ve dış dürtülerin etkisi 



ile kendinden sonraki halkanın başlangıç durumu
nu tayin eder. 

Simulasyon modelleri esas olarak tohkik araç
larıdır . Zira. bütün işletme normları ve düzenle
meler ile ilgili bütün kararlar önceden forzedilir. 
Bu modeller. optimizasyon modellerine göre cak 
daha geniş bir hidrolojik periyatta sistemin eksik
liklerini ortoya çıkarır ve muhtemel değişiklikleri 

tavsiye eder. Bu değ iş i klikle r in kendisi vosıtos ı ile 
kontrolunu sağlar . Yani optimizasyon iş l emini bü
tü nler. 

6. YUK ARI SAKARYA HAVZASINDA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR : 

Nato tarafındon finanse edilen ve o s j ile iTÜ ' 
ni n müşterek olarak yürüttüğü «Sakarya Havzası 

Amenajmanı Projesi» ile ilgi li calışmalar sıras ı nda, 

Yukarı Sakarya Havzası simulesyon yöntemi ile 
ince l enmiştir . Mevcut ve tasarlanan tüm suloma lar 
dikkate alınorak hazırlanon sistem. « Düğüm Nok
taları Metodu» ile analiz edilmiştir . Calışmalar şu 

üc aşamada yürütülmüştür : 

1 - Eldeki ver ilerden yorarlanorak lıedef de
ğerler tespit edilmiştir . 

2 - Depo lama tesisleri ve sulomalar ici n iş

letme po l itikoları belirlenmiştir. 

3 - Belirlenen işletme po l itikalarına göre sis
temin ç ı ktılar ı elde edilerek hedef değe rlere yak
l aşım yüzdeleri saptanmıştır. 

216 aylık sinıulosyon süresinde sulomadaki 
hedef diversiyonların sağlanma oranları şöyle ol
muştur : 

Hedefe Hedefin sağlanması 

Ulaşılan Yüzdesi 

süre (ay) Hacim Zaman 

Seyitgazi Su l anıası 201 91 93 

Çifteler Sulamas ı 136 41 63 

Kavuncu Su l aması 216 100 100 
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Seyıtgozi Sulaması Projesinde yer olon Kun 
duzlar ve Çalören barajlar ı nda 216 aylık işletme 

süresinin 15 ayında suyun minimum iş l etme sevi
yesinin altına düştüğü görü l müş. ya ni. % 7 lik bir 
risk % 93 lük bir güveniriilik saptanmıştır . Ayrıca. 

suloma icin elde edilen değerler yardımı ile suloma 
diversiyonlornın frekans analizleri ya p ı l arak histog
ra nıln' ' i7i l nıistir. 
,._-

Şeki l 1.3. - Yukarı Sakarya Havzası Modeli 

7. SONUÇ 

Günümüzde değ işik güc ve cinste bilgisaycr
lar birçok kuruluşumuzda calışma hayatımıza gi r
miş d ur u mdadır . Akarsu havzaları ile ilgili planlo
mo calışmal a rınıı z ı bu güçlü ve kabiliyeili maki
nalardan azami faydayı elde edecek bir şekilde 

ya pmamız ve planlama anlay ı şımızı dar bir olana 

hitap etmekten kurtarıp tüm hovzoyı içerir bir şe
kilde değiştirmemiz gerekmektedir. Üzerinde çalı ş 

makta olan havzalar. mevcut ve tasarlanan tesis
leri ile matematik modeller vosıtası ile incelenecek 
olursa : Elde edilecek veriler, işletmede olan te
sislerin optimum i ş letme düzeninde calışt ır ılma l o

rıno, tasarlanan tesislerin ise. plonlonıolarının sağ
lıklı bir şekilde çağdaş bir anlayış ile yapılması

na ı ş ı k tutacaktır . Zira . bu çalışma imkan ve tar
zı . diğer usuller ile incelenmesi mümkün alnıaya n 

veyahut çok uzun sürebilecek olan bircak seçene
ğin incelenmesine o lanak sağlamaktadır . Ayrıca, 

aşağı havzalarda yapılan colışmalarda. yuka r ı 

havzalardaki mevcut tesislerin, uzun hidrolojik se
riler çerçevesinde, etkilerinin ne olacağı lıususu 

bilinecek ve yapılan çalışmalar o oranda sağlıklı 

olacaktır. Bu incelemeler tüm yurt çapında yapı l 

dığı zaman. faydalanılan ve faydalanıla b ilir su ve 
toprak kaynaklarının envanteri yapılarak birçok 
konuda gerekli olan projeksiyonların yapılması 

imkan dahi l inde olaca ktı r . 
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BOGAZLI ÇiFT DENGE BACALARI iÇiN 
BiLGiSAV AR ÇÖZÜMÜ 

Yazan 

Çeviren 

Li Yu Tek 
Associate Professor tretıred) 

Dursun YILDIZ (•) 

ÖZET 

Bu makale, ikiside santralın membaında yer alan bağaz lı çift denge hacalarında 
bir özel problem için geliştirilen ve kullanılan bilgisayar metodu ve çözümlerini 
içerir. Tam sıı yükü ile oluşan pozitif v e negatif yöndeki salınımlar için elde edilen 
sonuçların grafik ve analitik yöntemlerle karşı laştmlmas t halinde olumlu sonuçlar 
alındığı görülmüştür. 

1. Gi R iŞ 

Özel olarak uzun ve geniş kondüvi ile oluştu
rulan bir hidrolik enerji sisteminde geniş bir den
ge bacası istenir. Bu, şüphesiz su darbesi basın

cının sönümlendirilmesi içindir. Denge bacasının 

aynı zamanda enerji hattının stabilitesini koruması 
istenir. 

ikiden fazla türbini olan santrallarda olduğu 

gibi türbinler arası mesafe ekonomik sebepler 
gözönünde tutularak tesbit edilir ve eğer denge 
bacası ça pının türbinler arası mesafeden çok da
ha büyük olması gerekirse iki veya daha fazla 
denge bacası ile isteni len şekilde farklı salınım

lar oluşabiilr. Bu düzenleme her ikisi de A.B.D. de 
olan Oahe ve Garrison proje:erinde kullanılmıştır . 

Denge ba calarının cözümünün cok zaman 
alıcı ve yorucu olduğu bilinir. Özellikle iki veya 
daha fazla bağazlı denge bacaları için bu çözüm 
daha zaman alıcı ve yorucu olur. Bağazlı çift den
ge ba ca l arının analitik metod kullanı l arak çözümü 
çok zordur. Grafik metodlar daha iyi biı çözüm ve
rirler . Fakat grafik metodlarla çözüm halô çok 
zaman alıcıdır . Bilgisayarlar iki veya daha çok 

(') inş . Müh . DS i . Tek . Araş ve Kal. Kent. Dairesi Başkanlığ ı 

Bu Makale Water Power and Dam Construction . Ağustos 

1985 sayısından çevrilmişt i r . 

denge baca s ı problemlerinin çözümü için en iyi 
araçtır . Bu makalenin amacı da bu çözüm için 
izlenecek olan yolu göstermektir. 

Temel Difera nsiyel Denklemler 

Bağazlı çift denge bacası siteminin (Şeki11) 

ana diferansiyel denklemleri , santralın memba ve 
mansabı nı kapsayan 

Dinamik denklemler (1 . 2) 

Süreklilik denklemleri (3. 4) 

Genel denklem t15) olarak aşağıda verilmiş-

tir. 

[L 1 d \ 1 1/ g dt) + Z1 + Hor1 + FV;2 = O ......... [1) 

(lıdvı/g dt) + Z2 - Zı + Hor2 - Hor ı + 

o l = o or\+ 0 2 

0 2 = o or2 + 0 3 

oı = Aı vı 

Oorı = As ı (dZ ıfdt) 

Oor2 = Ası ( dZı/dt) 

F2Vl = O ... .......... . .... (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

t7) 

(8) 
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S ek ı t 1 - Nota syont ar ~o~e boyufl o r 

L3) ve (4) nolu denklemler ayn ı zamonda 

A 1 V1 = (A51 dZ ıf dt) + A2V~ 

A2 V2 = (A52 dZ2/ dt) + 0 3 

o larak yoz ılob i lir . 

Orifi s deşorjı aynı zamonda 

veya 

Horl = Q2or l / 2g C21 A2orl 

Hor2 = Q2or2/2g C21 A2or2 

şeklinde yozılobilir . 

(9) 

(10) 

l11) 

(12) 

(13) 

(14) 

C1 ve C2 değ e r leri sabit deği ldir. (Bk. « Boğozlı 

denge bocosının T kesitinde orifis yük kaybı ,» 

Water Power Eylül 1972) 

Genel Denklem 

0 3 = e1 0 1 H ı/ Iii (H + ~ + H0 r?) . . . ...... ..... .. . . (15) 

di r. 

Bu denk lem küçük kapak açıklıkları (0.70 ko
dar) icin doğrudur . 0.70 - 1.00 orasındaki kapak 
o cı kl ı klorı içi n denklem doğruso l o l momasına roğ 

nıE:n hala k u llan ı l a bilir . Bir türbin gücünü hassas 
bir şek ilde hesaplamak ici n y ukarıdaki şekile mü
racaat edilmelidir. 

Daha önce veri len denklemler santralın menı

boı nd koi bağ az lı çi ft denge bocolor ı icin temel 
olon denklenılerd ir . 

Hesap 1. 2. 5, 10. 13, 14 ve 15 nolu denklem
ler in bir orada çözünıler i ni gerektirir. 
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• 1 • 1 

Bilgisayar Metodu 

1, 2. 9 ve 10 nolu denklemlerin türevleri alınır-

so 

dv / dt = ]V(I + 1) - V(l] [/..ll . . . . ... ....... . (1-6) 

dz/ dt = [Z(I + 1) - Z(l)) / j.t . . . ...... . ... . . (17) 

o halde (1) nolu denklem 

{L ıfV ı (l + 1) - V1(1) ] / g-H } + Z 1 (1) + H
0

, 1(1) 

+ F1 V1 cı ı !V1 cı ı i =o .. .. ........... .. . (181 

şek linde yoz ılobilir . 

V, (1 + 1 J değeri ic in 

denklemin tekrar düzenlenmesi ve cözünıü ile 

V, ( 1 + 1) = V1 ['1) - [g.ltZ 1 (i) /LıJ- [g.ltHorı 
(I] / L1]- [g.ltF 1 V1 (ll !V1(1l i/L1] .... ... ... . .. . .... (19] 

elde ed ilir. Bu d urunıda eşitliğin sağ tarafındaki 

bütün terimler bilindiği için V, li+ 1) değeri he
saplanabilir. 

Benzer olarak (2) nolu denklem aşağıdaki 

gibi yozılobilir. 

{ ~ [V2 (1 + 1) -V2 (1)] / gllt} + ~ (1) -Z1 
(1) + H0 , 2 lll - H0 , 1 (1) + F2 V2 (1) !V2 (1) 1 = O 

• ... . ........ . .... (20) 

V2 (1 + 1) = V2(1) - [gat~(i) /lıl + [gtıtZ 1 lll /L 

2] - [g tı tHor2 (i) /lı] + [gtı tHorı liJ / lı] 
- [g.ltF2V2(1) ! Vı (l) I/ Lıl .... .. ... .. . . ... . . (21) 

Aynı şek i l de eşi t liğin sa ğ tarafındaki bilinen 
bütün terimler ile v 2 (1 + 1 ı değeri hesaplanabilir. 

[9 ) nolu denklem aşağıdaki gibi yozılobil l r. 

A1V1 (1) =fA51 [Z1(1 + 1)- Z1(1)] / .6.t} + ~V2 (1) 

. . .. .. .... . ..... . . (22) 

Z 1 ll + 1) in çözümü icin 



Z ı (1 + 1) = Z ı (l) + [..ltA ı V ı (I) /As ı l - ..ltA2V2(1) / 
Ası .. .. . . .. .. . ... . ... (23) 

yazılır . Denklemin sağ tarafındaki bilinen bütün te
rimler ile z ı ll + 1) kolaylıkla hesaplanabilir. 

Benzer olarak (10) nolu denklem aşağıdaki gi 
bi yazılobilir . 

Z2(1 + 1) - lı (l) - [..lt~V2 li) /As 

2) - ..lt03(1) / As2 ... .. .... . ..... . .. (24) 

l13) ve (14) nolu denklemler a şa ğ ıdaki gibi ya
zılabilir . 

[Oor ı (l) J2 /C2 ı A2orı 2g 

[Oor2ll) J2/ C22A2or'2 2g 

(25) 

[26) 

(3) ve (4) nolu denklemler de a y nı zamanda aşa
ğıdaki gibi yozılabilir . 

A ı V ı (1) - A2V2(1) 

A2V2 (1) - 0 3 (1) 

l15) nolu denklem a şağıdaki gibi yozılab i li r. 

(27) 

(28) 

(e, = e, kabulü cak küçük bir hata oranı oluştu 

rur) Bkz. Jaeger. 

«Eng ineering Fluid Mechanics» 

Türbin kapak hareketlerinin denklemleri kapa
nan kapak icin aşağıdaki ifade ile açıklanab i lir . 

.. ..... .... .. . . .. . (30) 

Tc = Kapağın kapanma zamanıdır. Eğer kopağın 

kapanması ha reketi doğrusal ise mm = 1 dir. Eğer 

kapak hareketi doğrusal değilse mm değeri 1 den 
farklı bir üs olacaktır. 

Aynı şekilde açılan kapak icin 

0 3(1) = (T/ To) mmO; 

denklemini elde ederiz. 

To = Kapağın acılma zamanıdır. 

(31) 

Problemin çözümüne kapağın açık veya kapalı bir 
durumu icin başlanır. Kapak yüksüz bir durumda 
tam açık veya tam yüklü bir durumda tamamen 
kopalı olabilir. Bu iki durum denge bacası ndaki en 
düşük ve en yüksek su seviyelerini belirleyecektir. 
Salınım çalışmaları icin kapak küçük yük değişim 

leri sağlayacak şekilde hareket ettirilmelidir. Diğer 
bir deyimle calışınalar kapalı ve kü çük aç ı k kapak 
d urumları ic in yapılr . ikinci adım zamana göre 
türevi hesaplamak t ır . Bu saniyenin 1/ 10 veya 1/ 20 
si kada r küçük olm alı d ır . Daha küçük dt değeri 

ici n daha hassas sonuclar al ı n ab il ir . Bu durunıda 

bü tün bilinen veriler bilg isayara L,, L2 G, F,, F2, 

v ;, • v i2 ' To veya Tc, T max' ACI ' Ac2, As, • 0 ;, • o i2' 
Hi' P, ının, C,, C2. A

0
, 2 olarak depo edilebilir. 
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[Sembo llerin tar ifi iç in notasyon tablosuna bakı 

n ı z) 

Problem i çözmek icin IBM 1130 un kullanıldığı 

bilgisayar program ları gel i şt i r i lmiştir . Pozitif ve 
nega t if yöndeki ta m su yükü durumu icin çözümler 
örnekte verilmiştir. 

Ö R N E K 

Örnek problem içi n aşağıdaki verilerin mevcut 
oldu ğ unu varsaya l ım . (Verilenlerin bazıları yuvar
latılmıştır) 

Kondüvi uzunluğ u (rezervuardan denge baca 
s ına ka dar) L, = 2000 m. 

1 ve 2 nolu denge bacası arasındaki kondüvi 
uzunluğu Lı = 1000 m. 

Kandüvi çapı : D, = 23.94 nı. 

Kondüvi olanı : A, = 450 rn2 

Kondü vi yük kaybı katsayısı : F, = 0.040 

Denge bocalorı orasındaki kondüvi çapı : D2 
23.94 111 . 

Denge ba colo rı o rasında k i kondüvi olanı : ~ = 
450 m2 

Denge bocaları arasındaki kondüv i yük kaybı kat

say ı s ı : F2 = 0.020 

nolu denge bacası çapı Ds, = 61 .8 m 

nol u denge bacosı alanı As, = 3000 m2 

nol u denge bocas ı orifis alanı : A
0
,. = 100 m2 

2 nolu denge bacası çapı : Ds2 = 61.8 m. 

2 nolu denge bocosı alanı As2 = 3000 rn2 

2 nolu denge bacası orifis alanı A0rı = 100 m2 

Cebri boru çapı : (2 nolu denge bocası lle türbin 
arasındak i : 0 3 = 23.84 m. 

Cebri boru alanı : A3 = 450 mı 

1 nolu denge bacosı orifis katsoyısı (sabit kabul 
edilen) c, = 0.8 

2 nolu denge bocosı orifi s katsoyısı [sabit kabul 
edilen) c2 = 0.8 

Yercekimi ivmesi (yak la ş ı k ) G = 10.0 m/ sn2 

Zaman aral ı ğ ı 1 : P = 1 

Türbin ka pak lıoreketi denkleminde kullanılan üs 
mm = 1.0 

Türb in ko pağ ı ko pan ma süresi Tc 9 s. 
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Maksimum hesaplama süresi : T max 

Başlangıç su yükü H; = 165 m 

1 nolu kondüvide başlangıç deşarjı : 
0 ,; = 9000 m3jsn 

2 nolu kandüvide baş :angıç deşarjı 

0 2; = SOOO m3jsn 

50 s. 

Türbin başlangıç deşarjı : OT= 9000 m3jsn 

Türbin bitiş deşarjı : OT= O m3jsn 

nolu kondüvi boyunca ilk hız : V;, = 20 m/ sn 

2 nolu kondüvi boyunca ilk hız V;2 = 20 m/ sn 

Bu örnekte su yükünün negatif yönde 9000 
m3jsn 'den O m3jsn 'ye t = 9 sn'de inmesi durumu , 

başka bir deyimle bu zaman süresinde max. güç
ten sılıra düşmesi durumu ele alınmıştır. 

' .jO 

-lO 
! 
~ 

~ ıo 
; 

~ 10 

2 Nolu denQt oaco s ı ndc lu yuzu koru 

1 Nolu dtno• boeosında lU vüıi.J kolu 

.· 

o - Grotık çözüm tonwçk)rı 

SONUÇLA~ 

Santralın membaında iki veya daha fazla bo
ğozlı denge bocosı için bilgisayar programı tara
fındn çözümler geliştirildL Örneklerle pozitif ve ne
gatif yöndeki tam su yükü durumları ele alındı. 

Bilgisoyar ile çözümün analitik ve grafik çözüm 
metodları ile uygunluğu karşıloştırıldı. Pozitif ve 
negatif yöndeki küçük su yükleri için de aynı 

yöntem kullanıla bilir. 

Notasyonlar 

L = Kondüvi veya iletim hattının uzunluğu 

g = Yercekimi ivmesi 

V = Kondüvi veya iletim hattı içerisindeki hız 

t =Zaman 

Z = Rezervuar su seviyesinden itibaren ölçülen 
denge bocosı su yüzü kotu 

32 

Problemin bilgisayar programı ile çozümunun 
sonucu Şekil 2'de verilmiştir. Birinci yükselme dal
gası için grafik çözüm Şekil : 3'te görülmektedir. 
Bu yöntemle elde edilen sonuçlar karşiaştırma 

amacı ile Şekil : 2 üzerine işaretlenmiştir. Her iki 
metod ile elde edilen sonuçların birbirleriyle iyi bir 
uyum çeris inde olduğu görülmüştür. 

il k 15 sn icin adım adım analitik metod ile 
çözüm tablo 1 de verilmiştir. Pozitif yönde tam 
su yükü icin bilgisayar hesabı sonucu Şekil : 4'de 
verilmiştir . Bunun yanında aynı durum için grafik 
yöntemle yapılan hesap Şekil : 5'te adım adım ana
litik metod ile yapılan hesapda Tablo ll'de görül
mektedir. Bütün örnekler bilgisayar, grafik ve ana
litik metodları arasında mükemmel bir uyum oldu
ğunu göstermektedir. 

Bununla beraber pozitif ve negatif yöndeki 
küçük su yükleri de aynı durumu içerisinde ele 
alınabilir. 

Ştkit 2 - N eqoı.ı ıom yuk re rezervuar tu 
uv ıyu ınt oôrt t ve 2. noıu ()en~ 
boeoıorındoKı su yüzu kat~ 

Hor: Orifis yükü = dp/W 

P = arilisteki basınç değeri 

W = suyun birim ağırlığı 

F = FV2 teriminde yer alan kondüvi içerisindeki 
yük kaybı katsoyısı 

O = ı< ondüvi veya iletim hattı içerisindeki deşarj 

o or = orifis deşorjı 

OT = türbin deşarjı 

A = Kondüvi veya iletim hattı alanı 

A, = Kondüvi olanı 

A, = Denge bocosı alanı 

Aor = Orifis olanı 

C = Orifis deşarj katsayısı 
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l O 2 Notu bocado 1u yUıc.ı kotu 

1•1 IDI 

Şe~ıl 3 to) B ir ıncı yukee1mt d oı ootı ıçın (bl Ntı;ıot ı r tom yUk ıle bo4ozıı cift dtnoe Doco•ı 

Tablo : I - Negatif tom yük te i lk 15 sanıyede onolıtik' metod 

0 3 O ı O, Ooz o., Hoz H., Zz Z, Uioz - H., l (Z 2 - Z, l 

(s) (m 3 /s) (m 3 /s) ( m 3 /s) (m 3 /sl (m 3 /s) (m) (ml (m) (m) ( m) (m) 
------

o 9000 9000 9000 o o o o o o o o 
1 8000 889 2 8892 892 o 2 .07 o o o o o 
2 7000 876 1 878 8 1761 27 8 .06 o 0.30 o 8 .06 0.30 
3 6000 8545 8685 2545 t4 0 16 .8 4 0.05 0 .88 o 16 .79 0 .88 
4 5000 8208 858 1 3208 37 3 26 .76 0.36 1..73 0 .05 26.40 1.68 
5 4000 7735 8478 3735 74 3 36.28 L43 2.80 o.-ı8 34 .85 2.62 
6 3000 7146 8370 4146 12 24 44.69 3.89 4.03 0.43 40.80 3.61 
7 2000 6475 8 2 48 4 475 1 773 52 .08 8 . 17 5.41 0 .83 43.9 ~ 4 .58 
!3 1000 5760 8100 4760 2340 58,91 14.23 6.91 1.,42 44 68 5A9 
9 o 5035 7906 5035 2871 65 .91 21.43 8.50 2.20 44.48 630 

10 o 4311 7663 4 311 3352 48.32 29.21 10 .- 18 3J6 19 . 11 7.02 
11 o 3928 7366 3928 3438 40.1 1 30.73 11 .6 ~ 4 . 27 9 . 38 7. 34 
12 o 3676 7056 36 76 3380 35.13 2 9 .70 12 .92 5.41 5 4 3 7.51 
1 3 o 34 78 6754 ~478 3276 3 4.45 27 .90 14,14 6 .54 3 .55 7.60 
14 o 3307 6462 3307 3155 28.43 25.88 15 , 30 7.63 2.55 7.67 
15 o 3150 6178 3150 3023 25.80 23.83 16.40 8 .68 1.9 7 7. 72 

----
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Rezervuar -oru 
Zam on 

ıtl) fıll HfJ 1 C\""ı lJU 140 , iCQ IUU ?(Xl 7?0 }1'111 

1 Nolu o oc o ı cındekı tu yuıü ko l u 

2 Nolu boco ıcınd•ki su yüıU ı..otü" 

§ 

" o 
X 

! ·• . 
a 
c . 
o 

'" ........... / 
' -~ 

o -· Grafik c;:öıüınUn •onı.ıçıor1ı 

Se kıl 4 - Po z ı t ıf rom yük te rturvuor su 

MYoyuono QÖro 1 •• 2 :~~~ doroQO \ 

_,,.~ .. ·····~ 

:---------------------· 
! 

~ 
ı 

10 

'" 
,, 

In;\ 
1} 

b 

'" ., 

HO<•"' j,,>, \ ı ı 

/00'1~-~~~r ' 9 ' '• .• ,, ı lil 1 ~ \ 1 /\ '" 
ıoon ,., , ;[ 1 ı 

w,,~ '-,U 

! .,ı l o ) 1 f " i ~ · 

a, ıoon 

~ ı fı 

ö 7 •• 

Zam of' 
ııı r.o BO lDU 

Rezervuar kOiı.> 

ruı 

St>ıo..ı t; '"'::... \ Pozı t ıl rom yul(i eın Qrofı~ 1'\U.OP lo l-t Nol u dtnQe oac atı lbl ·2 f\ ohı dtnQe bocosı 

Tablo . n- Pozitif tom yükle ·ilk <15 saniyede onoiii ık metod 

z, -z-4 
50 

40 

JO 

70 

L 

tur bı ne 
l , 

03 02 o. o.2 o •• Ho7 H., lı z, (Hor - H.,)(Z~ - Z,l 

(s ) (m3/s) (m3 /s) (m3 /s) (m3 /s) ( m3/s) (m) ( m) (m) (m) (m) (m) 

o o o o o o o o o o o o 
1 1000 o o - 1000 o - 2 60 o o o - 2 60 o 
2 2000 31 5 o -19685 - 31 5 -1007 o - o 33 o -10 .07 -o 33 

3 3000 175.5 o - 2824.5 - 175 5 - 20.74 - 008 -0 98 -001 -2066 - 0 .98 

4 4000 472 5 o - 35275 -- 172.5 -3235 - 0 .58 -ı 9 3 -0.06 -3177 - 1.87 

5 5000 945.0 o -40550 - 945.0 -42.75 - 2.32 - 3. 11 -0.21 -40.43 -2.90 

6 6000 1548.0 13.5 - 4452.0 -15345 -51 53 - 612 -446 -0 .52 -45.41 -3.94 

7 70 00 2223.0 58.5 - 47770 -2164.5 - 59.33 - 1218 - 5.95 -1 .03 -47.15 -492 

8 8000 2929.5 ~48.5 - 50705 -2781.0 -66.84 -20.10 - 754 -1 .76 -46.74 .. 578 

~ 9000 36360 3015 -53640 -33345 -74 sc -2890 -9 23 -269 -45.90 - 6 .54 

10 9000 4342.5 517.5 -4657.5 -1825.0 -56.39 -38.03 -11 .02 -3 80 -18 .36 -7 22 

11 9000 4666.5 8055 -43335 -386to -48.82 - 3875 -12 57 -5 07 -10 .07 -7 .50 

12 9000 48780 1107 - 41220 -3771.0 -4417 -3697 -44 .02 -6 36 - 7 20 -766 

13 9000 5053.5 1404 -3946.: -36495 -40 .49 -34 .62 -1540 - 7 62 -5 87 -7. 78 

14 9000 5211 .0 1692 -3789.0 -3519.0 -3732 -32 .19 -1672 -8 .84 -5 e -7. 88 

15 9000 53460 1975 - 3654.0 -3370.5 -34 71 -29.53 -17.94 -10.01 -5 18 -798 
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ei = Başlangı ç türbin verimi 

Oi = Kondüvi veya iletim hattı başlangı ç deşa rjı 

Hi = iBaşlangıc yükü 

c = Türbin verimi 

H = Toplam yük 

T, = Türbin giriş kopaklarınn kopanma zamanı 

T~ = Türbin giriş ka paklarının acılma zamanı 

Tnı., =Hesap için maximum zaman 

P = 1/ d t küçük zaman aralıklarını kontrol için bir 
bilgisoyar faktörü P herhangi bir tanısayı de
ğ eri olabilir. 

V, = 1 nci kondüvi içerisinde başlangıç hı z ı 

V2; :-: 2 nci kondüvi icerisnide başlangıç hı z ı 

indisler 

1 = 1 memba kesitinde kondüvi veya boru 

2 = 2 denge bacas ı arasındaki 2 kesitinde kondüv : 
veya boru 

3 = Denge bacasının mansap kesitinde boru 

C = Konduvi kesi t i veya mansap denge bacası , ,; 
rezervuar arcı s mdaki kesit 

S = Denge bacası kesiti 

O, = Ori f is kesiti 

i = Başlangıç durumu 

T = Türbin kesiti 

Bilgisayar Notasyonları 

G=g 

Dl = ~! .-:-::.d t 
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BETON YÜZEY BOŞLUKLARININ 
SEBEPLERi, MEKANiZMASI VE KONTROLU 

Yazan : Hristoi STAMENKOViÇ 

Çeviren : Dr. Müh. Ömer Lütfi BAYAZIT 

OZET 

Hı-isıa Stamenkoviç Larafmdaıı yazılan ve «Concrete» mecmuasının 1973 Tem
muz sayısında yayınlanan bu makalede, yazar betonda uzeydana gelen boşlukları ; 

su boşluğu, lıava boşluğu ve bağlı boşluklaY olarak üç tipe ayırmaktadır. Ayrıca 

daha yüksek özgül yii zey faklörüne sahip kum ve düzgün yiizeyli, daha küçük 
maksimwıı çaplı ve küre şekilli çak ıl kullamlarak, vibrasyon, şişlemek ve yeı1iden 
vibrasyoıı yaparak klasik belall hazırlamadan daha uzun karıştmna uygulanarak 
sadece boşluksuz bir yüzey değil ayni zamanda 700 kg jcm2 ye erişen mukavemetler 
elde edilebileceğini belirtmekt edir. 

Ek l'de ayni miktar su, çimento ve kum ile daha biiyük çakıl kullanarak beton 
mukavemetinin artırılması mekanizması, Ek 2'de ise boşluksuz veya çok az boşluk 
ihtiva eden beton karışımı için yapılmış bir tecrübeden söz edilmektedir. 

GiR Ş 

1.1. Su Boşlukları 

Beton yüzeyleri nde oluşan su boşlukları beton 
kü tlesi ile kalıp arasına sıkışan su taneciklerinin 
betonun konsolidasyonu esnasında suyun buhar

la şması suretiyle oluşur . Beton imal sırasında har· 
mono ilaveedi len suyun sebep olduğu bu su dam· 
lalarının büyük bir yüzdesi çeşitli boyutda tanecik · 
lere ayrışırlar. 

Bazı su damlacı kl arı , agrega tanecikleri boş 

luklarını doldurmuş iken vibrasyon neticesi bu boş

luklardan beton kütlesi içine itilmeye zorlanması 

neticesinde, betonun konsalidasyonu sırasında olu
şur. 

Bu tipteki yüzey boşl uğu tipik o larak yüksek 
su- çimento oranına sahip betonlarda görülür. 

(') DSI Teknik Araşıırnıa ve Ka l ite Kontrol Dalresi Başkan 
Muavin i . 

Belli başlı özellikleri küresel şekilli oluşu ve boş

lukların gözenek li ince bir çimento filmi ile kaplan
m ı ş olmasıd ır . Boşlukların ebadı 3,2 mm den mik
ra n mertebesine kadar değişebilir. Bu boşluklarla 

kapl ı ala n, ince taneli beton (çakılsız) için en az. 
büyük çap lı agregalı betonlarda ise en fazladır . (1) 

1.2. Hava Boşlukları 

Hava boşlukları ise betondaki mevcut hava 
habbeciklerinin beton kütlesi ve kalıp arasından 

geçemernesi neticesinde oluşur . Bu tip boşluklara 
bütün beton tiplerinde rastlanır . Ancak koyu be· 
tonlarda elimine edilmeleri yüksek slamplı beton 
lara nazaran çok zordur. 

Bu hava boşluklarının belli başlı karakteris
tikleri şekil l erinin gayri mütecanis oluşudur. Bunlar 

su boşluklarında olduğu gibi hiç bir zaman kü · 
resel değildirler. Ebadları mikrondan 12,7 mm'ye 
!<adar değişebilir. 

Boşluklar dahili olarak da kaba şekili i, pek 
rastlanmayan tipte ç imento harcı ile kaplanmış -
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!ardır. Bu kaplamanı n rengi tabii çimento ha
muru rengindedir. 

1.3. Bağlantılı Boşluklar 

Bağla ntılı baş luklar ise hava habbecikleri ve 
su taneciklerinin beton yüzeyine yahut agrega al
tındaki ve betonarına demiri altındaki boşluklara 

bağlanmış şekli olan boşluklardır. Bu bağlantılar 

agreganın yüzey boşlukları ve düzgün olmayan 
şekil ve mevcut betonarına demirinin sonucudur. 
Bu tip boşluklar kırma çakılla, yahut düzgün şekil
li olmayan iğne gibi ince- uzun veya kaba yüzayli 
agregalarla hazırlanm ı ş bütün beton çeşitlerinde 

rastlanı lan boşluklardır. 

Bu tip boşlukların belli başlı özellikleri dahili 
şekil ve alanlarının düzgün olmayışlarıdır. Ayrıca 

yer, pozisyon ve ebadları hakkında bir patern veri
lemez. Bu boşlukların yeri, pozisyonu ve ebadı, 

kullanılan beton kalıp formuna, cakılın şekli, de
recelenmesi ve ebadlarına bağlıdır . 

Bu bağlan t ılı boş ~ uklar, esas olarak büyük 

cgrega tanecikleri arasındaki boşlukların çimento 
hamuru ile tam doldurulomaması ay r ıcada cimen
to hamurunun boşluklara tam nufus edememesi 
ve beton kütlesi icindeki bütün yerleri işgal ede
memesinden meydana gelirler. Bunlar ayrıca da 
ilerde meydana gelecek büzülnıe ve rötre sonu

cunda çimento hamuru ve agrega tanecikleri ara
sındaki boşluklardan da oluşabilirler . Eğer bir 
bölgede çimento hamuru boşluklara kafi bir şekil

de nufuz edememişse o bölgedeki çimento hamu
ru birim hacim a ğ ı r lığı çok düşüktür. Birim hacim 
ağırlığın çok d t:•şük olduğ u bu bölgede rötre bü
yük miktarda oi uşur ve bu da çimento hamurunun 
agregadan ayrışmasına ve neticede boşluklara se
bep olur. 

2. BETONDA BOŞLUKDAN KAÇlNMANlN 
YOLLARI 

2.1. Agrega 

Belonda yüzey boşluklarını elimine etmek ve
ya kaçınmak için kullanılan agrega mümkün oldu
ğu kadar küre şek illi (ideal) kenarları keskin ol 
mayan eğ ri şekilli ve düzgün yüzeyli ve standard 
ebadlardan daha kü çük olmalıdır . Küre şeki l, veri
len belli bir hacim için en küçük yüzey a lanı te
min eder. Daha l<üclık yüzey alanı ve daha pürüz
süz düz bir yüzey ile agregalar belonun yerleşti

rilmesi esnasınd a hareket ederken daha az bir 
sürtünme direnci ile karşılaşırlar . Mevcut boşluk

la r agrega tanecikleri ve çimento hamuru ile dol
durulorak ortadan kaldırılır yahut azaltılmış sür
tünme, yüksek mobilile ve bütün beton kütlesi için 
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v eril m iş olan akışka nlık dolayısıyle yukarı doğru 

dalıa kolaylıkla hareket edebilirler. Bütün bu pro· 
ses esnasında çimento jeli [2) tarafından tutulan 
inco agreo a en önemli rol oynanır . Bun
lar üzerinde ir i tan eler kolaylıkla hareket ederek 
mevcut lıava boşluğ u ve diğer boşluklar dolduru
lur. 

2.2. ince Taneler 

Kum içindeki 50, 100, 200 nolu eleklerdan ge
çen çok ince toneler beton kütlesi içindeki küçük 
agrego tanelerinin çimento hamuru ile kaplanma
sı nı ve onların daha büyük tanecikler haline gel 
mesini kolaylaştırır. Bu ise belonun birim ağırlığı

nın büyümesine sebep olur. (3) 

Çün kü küçük agrega tanecikleri kolaylıkla ha
reket ederler, çakıllar arası nda sünebilirler ve ve
rilen be lli bir birim hacim içinde ogrega ların da
ha iyi bir kompozisyon halinde bulunmasını sağlı

yo bil i rlı;r . Daha iYi bir kanıpozisyonda beton kütlesi 
içinde boşluk oluşması şansı daha azdır. Karışını

do uygun oranda ince malzeme ku :lanarak -ki 
oraya çok iri malzeme (çakıl) gömülür- boşluk

ların doğu şu azaltılabilir hatta tam olarak elimine 
edilebilir. 

Çimento ve katkıların da dahil olduğu katı 

taneciklerin toplam yüzey alanını artırmak kusma 
o l a yı için birinci derecede bir önlemdir. 

2.3. Agrega Derecelenınesi 

Klasik derecelenme, betonlarda eksik derece
lenıneye göre çok daha iyi sonuç verir. Beton yer
l eş t i rilmeden önce, eğer uygun olmoyan bir gro
dosyonla dökü lmüşse birçok boş : uk su damlaları 

hava boşlukları ihtiva eder. Fakat katı tanecikie
rin yerleştirilmesinden sonra bütün beton hacmin
deki boşlukların oranı klasik gradasyonlu betonla
ra nazaran daha azdır . Örneğin klasik gradasyon
lu betoncia su emme % 5,37 dir (3,5). Fakat klasik 
gradasyonlu betonlardaki boşluk ve hava habbe
ci l< leri ni n daha küçük taneciklerle dolması çok 
daha kolay sağlanabilir. 

Eğer iri tanelerin lıareketleri bloke edilmiş ol
sa bile ince taneler aralardan ileriiyerak ayni dağ· 
rultudaki blokeyi eksiksiz hale getirebi lirler. 

2.4. incelik ve Çimento Miktarı 

Çimentonun inceliği artdıkça bununla [örne
ğin 5000 cm2jgr) yapılan betonlarda agrega tane
cik lerin in slırtünıııesi azalır. Bu olay agreganın her 
tonesi nin etrafının çimento hamuru ile kaplanma
s ı ve yerleştirme esnasında her tanenin istediği 

yönde hareket edebilmesi ile yerine getirirlir. (1) 



Böyle bir ortamda kum, çimento hamurunun daha 
yüksek bir plastisite kazanması na ve bu ise çi
mento hamurunun beton kalıbı ve çakıllar arasın

daki suyu zorluyarak onun yukarı doğru kolayca 

çıkmasına olanak sağlar. 

Beton içinde çimento jelininin miktarını artı 

rarak taze beton içindeki katı taneciklerinin ha
cim konstrosyonunu düşürerek ayni zamanda ka
tı taneciklerin ebad şekil ve dağılımına da bağlı 

olan taze batonun akış durumu iyileştirilebilir. 

Çünkü taze çimento hamuru bir solüsyon değil su 
içindeki süspansiyon halindeki çimentodur (4) . 

Daha ince çimento kullanıldığı zaman taneler bir
birine daha yakın olacaklar, çapların küçüklüğü 

dolayısıyla yüzeyleri daha kolay ıslanacak daha 
h ı zlı bir şeki lde çimento jeli meydana gelecektir. 
Böylece çok fazla akışkanlığa sahip olacak be
tonlarda su damlalarının beton kütle içinde iyi 
bir şekilde dağı l maları karışını ve yerleştirme es
nasında da hava habbeciklerinin beton içinden 
dışarıya sürülmeleri l<olaylaşacaktır . 

Sadece çimento ve su ile yapılan karışımlar

da şayet yerleştirme iyi yapılmışsa görünür boş

luklara rastlanmanıaktadır (5 6). 

2.5. Filler ve Kolloidal Malzeme 

Beton içerisine ilave edildiğinde ayni zaman
da belonun mukavemet ini artıran veya nötr etkili 
olan ve kolloidal özellikir malzeme ilavesi arzu 
edilir (6). Böyle durumlarda karışınıdaki sayısız 

adetdeki kolloidal maddeler bir katı taneciğin et
rafını sararak, katı tanecikler arasındaki sürtün
ıneyi hemen hemen ortadan kaldırırlar. Bunlarda n 
biri nıeselô Fuller toprağı olup 10000 cm2 j gr Spe
sifik yüzeye sahiptir. 

Çimentonun yerine bir miktar puzzolan ilavesi 
Ise sadece belonun işianebilmesini ve mukave
metini artırınakla kalmornokta ayrı ca belonun çi
ceklenmesini de önlemektedir. [8 ) Bu olay precast 
betonların yüzey görünümlerini oldukça iyileştir

mektedir. 

2.6. Su / Çimento Oranı 

Beton Içinde karışını suyunu azaltarak ilerde 
taze beton kütlesi içinde su damlacıkları oluşma 

sına sebep olabilecek serbest su miktarını azalt
mak faydalı bir yoldur. Onun icin beton içinde bü 
tün agrega ve çimento tanec iklerini ısiatacak ve 
kabul edilebilir bir işlenma özelli ği sağ lıyacak şe 

kilde suyu nıininıumda tutmak faydalı olur. Bu tak
dirde belonun iyi karıştırılmama neticesinde ya
hutda yerleştirmeda vibrasyon esna sı nda agrega 
boş lukla rında oluşan süzü len su çimento tane
cikler i tarafından hemen absarbe edi lir. Bu sebep-
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ten yüzey boşluklarının olmaması istenen durunı

larda batonun karışt ırma süresi klasik uygulama
dan daha uzun tutulmalıdır. Beton yerleştirme sü
res inde de biraz daha geniş davranmak faydalı 

olacaktır. 

2.7. Karıştırma ve Süre 

Setonun karıştırma süresini uzatmak suretiy
le içerdeki su damlacıkları parçalanarak katı ta
necikler etrafında oluşan su filmine transfer olur
lar. Çimento tanecik~erine gelen bu darbelerle su
yun çimento tanecikleri arasında daha derinlere 
doğ ru itilmeleri ve çimento taneler i ve su aras ın 

cia temas noktalarının artmasına sebep olurlar. 
Bu çimento jeli nin lıızlannıasına sebep olur. Bu ise 
beton kütlesinin daha iyi işlenebilma kabiliyeti 
kazanmasına yardımcı olur. 

2.8. Kalıp 

Beton işleri nde kullanılan ve suyun geçmesi
ne müsaade eden kalıplar yüzey boşluklarının azal
ması na sebep olurlar. Bazı kalıplar beton kütlesi 
ile kalıp arasından suyun geçişine müsaade eder
ler (9 ıo ı Suyun bu şekilde dışarı atılması esnasın

da suyun boşaltlığı beton kütle ile kalıp arasındaki 
yeri ince çimento hamuru dolduru r. 

Mümkün olduğu kadar pürüzsüz kalıp kull ana

rak kalıp ile beton kütle arasındaki sürtünme azal
tılarak hava kabarc ı klarının yukarı doğru hare
keti ne kolaylık sağlanır . Bu sürtünmeyi daha da 
aza: tma k için kalıbı ya ğlamak faydalı olur. 

2.9. Sürtünmenin azaltılması 

Taze batonda su damlac ıkları nın ve hava 
habbeciklerinin lıareketini kolaylaştırmak üzere 
istenen belli bir slamp değer i için kullanılacak su 
miktarını azalımağa yarıyan katkı maddelerini kul
lanmak sürtünmeyi azaltmak için bir faktördür. Ta 
ze belonda akışkanlığa sebep olan herhangi bir 
olay katı tanecikl erin daha kolay hareket etmele
rini boşlukları do ldurmalarını sa ğl ar. 

2.1 O. Beton un Yerleştirilmesi 

Setonun dahili vibratörle yerleştirilmesi esna
sında beto n kütlesindeki en hafif elemanlar ola
rcık su danıla ları ve hava kabarcık ları vibratörün 
bulunduğ u ve en fazla akıcı kıvamdak i sahaya 
doğ ru lıareket etmek isterler ve vibratörün boşl u

ğunu hemen doldururlar. Harici vibratör kullanı

nıı nda ise bu elemanlar kalıbo doğru hareket 
eder ve ona yapışırıağa çalışırlar. Bu sebepten 
harici vibratör kul:anılması halinde bu kalıplara 

hariçten bi r ağırlıkla veya çekicle vurulması yü
zey boşluklarının oluştuğ u alanın küçü lmesine bel
kid e tamamen ortadan kalkmasına sebep olabilir. 
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Kolib ı n cekiçlenmesi esnasında su damlacık

ları parcala narak bir kısm ı yukarı harekete zor
lanırken bir kısmı da çimento hamuru taratından 

emi lir. Çekielenme esnasında en küçük çimento 
hamurunun çekielemenin merkezine doğru hareket 
etmesi de sağlanmış olur. Bu esnada da çimento 
hamuru kalıbo ulaşmağa çalışırken beton kütlesi 
kalıp arasındaki bütün boşlukları dold urur. Ce
kiçleme ka l ıp yüzeylerinin eğimli olması halinde 
özel bir önem kazanır. Zira bu durumda s ı kışmış 

su damlaları ve hava kabarcıkları maksimum mik
tardadır. Ayrıca yukarda zik redildiği gibi kal ıbo ha
ricden çekieleme yapılması betonun yerleşmesine 

ve kompakt hale gelmesine sebep olur. Yazar bu 
konuda özel olarak imal edilmiş bir çekicle vibra
törün etkili olduğu alanda çok iyi neticeler almış 

tır. Muhakkak ki uygun diğer aletlerde bu iş için 
kullanılabilir. Yazarın 9 ayl ık bu tip bir projeden 
elde ett iği tecrübefare ve sonuçlara göre; vibras
yon frakansı klasikden çok yükseğe doğru de
ğişen farklı değerlerde olmalı, ayrıca vibratörle
re paralel olarak devamlı çalışacak özel projeli 
çekieleme aleti kullanılmalı dı r . Ayrıca yerleştirme

nin daha ince tabakalar halinde yapı l mas ı hal in
de su damlac ıklar ını n ve lıava kabarcıklarının ka
l ıplar ve beton kütlesi arasında sıkışması zorla
şacaktır . 

2.11 . Çimento Hamuru Miktarı 

Beton icindeki bağıntılı boşlukları azaltmak 
icin genel bir kaide o:arak büyük çak ı lların çimen 
to hamuru içine gömülmesi ve bunun içinde daha 
çok miktarda çimento hamu runa ihtiyaç olduğu

dur. Vibrasyon esnasında agrega tanecikleri çi
mento h ;:ı muru içinde bütü n yönlerde serıbesıçe ha
reket etmek isterken genellikle kısa eksenini çe
virerek ve tabii olarak çimento hamuru içine en 
kolay daima pozisyonu olan dikey pozisyonda 
girıneğe ve en yoğun çimento hamuruna ulaşmağa 
ça l ı ş ır. Bu hareket ve dönme esnasında agrega 
kütlesi a~tındaki sıkışmış hava ve su kurtulur ve 
yukar ı doğru harekete geçerler. Yukardakı i prose
dür için her bir agrega parçacı ğını n herhangi bi r 
ilave zorluk ve mani olmağa uğramadan dikey 
pozisyona geçmesi icin yapması gerekli gayreti 
kolaylaştırması icin kafi miktarda çimento hamu
runa ihtiycç vardır . (Şe·ki l 1) 

3. S O N U C 
Buraya kadar yapt ı ğımız açık l amalar ve ek

lerde tarif edilen teorilere göre aşağıdaki sonuç
lar özetlenebilir : 

3.1. Üstünde görünür boşlu k lar alnıayan çok 
yüksek dayanınıl ı beton elde etmek mümkündür. 
Başka bir tabirle daha iyi bir işlenebilma elde et
mek icin betona daha fazla su ilavesinden yüzey
de boşluk oluşmasını önlemek bakımından kaçı 

nılmalıdır. 
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Şekil 1 - Vivrasyonlo oluşan Likitleşmiş beton 
kütlesi içindeki ogrego tanecikleri ora
larındaki sıkışmış su ve havanın kurtul
ması ve onların yukarı doğru hareketi 
esnasında kendileri dik konuma geçip 
tabono doğru inmeğe çalışırlar. 

2.2. Yüzeyde boşluk olmayan prekast beton 
imali icin yüksek spesifik yüzayli kum kullanmak 
bir inci derecede önemlidir. (13) Ca kıla göre kum 
miktarını artırmak ancak iki nci derecede bir ön 
lemdir. 

3.3. Agreganın ebadını küçültmek suretıyle 

yüzey boşlukların ın toplam hacimleri azaltılabilir 

(Şekil 1). Çak ıl tanelerinin küre şeki ll i olması, yü
zeylerini n pürüzsüz cila lı olması belonda yüzey 
boşlu klarından kaçınmanın en önemli şartıdır. 

3.4. Beton yerleştirme esnasında l çok özel 
metodlar hariç tutulursol yerleştirme metodu ne 
olursa olsun kırma çakıl kullanı ldı ğ ı takdirde yü
zey boşluklar ı oluşacağı ndan kırma çakıl kulla
nımından kaçınmalıdır. 

3.5. Setonda spesifik yüzeyi yüksek çimento 
kullanmak yüzey boşluğunu azaltacaktır . 

3.6. Setonda yüzey boşlu ğ u istenmemesi ha
l inde beton mix dizaynı beton kütlesini yüksek 
plastisiteli, iyi bir işianebilmeye sahip olacak şe

kilde oyarlanma lı ay rıca da yerleştirme periyodu 
normal belonlara nazaran su damlacıklarının ve 
hava kabarcıklarının dağılımını kolaylaştırmak için 
uzun tutulmalıdır . 

3.7. Yüzeyi boşluksuz beton için dahili ve ha
rici vibratörlerle birlikte çekieleme ve vibratörleme 
tekrarı en ideal durumdur. 

EK ı 

DAHA BÜYÜK AGREGA, FAKAT AYNI MIK-
TAR SU, çiMENTO VE KUM KULLANARAK BE
TON MUKAVEMETiNiN ARTIRILMA MEKANiz
MASI : 

o) Yüzey Boşluğu ve Beton Mukovemeti 

Yukarki esas calışma ve izahiara göre beton
da agrega çapı nı aza ltma k suret iy le yüzey boş-



luklarının azaltılması imkan dahilindedir. Diğer ta
raftan ise agrega ça pı küçü ldükçe verilen bir çi
mento miktarı ve slamp için beton mukavemeti 
azalır. 

b) Çakıl Ebadı ve Beton Mukavemeti 

Su miktarını, agrega ve çimantoyu sabit tu
tarak agrega ebadı artırıldığı takdirde beton mu
kavemetide a rtacaktır. Bu mekanizma sayesinde 
beton içinde herhangi bir kesit de taş kesiti arta
wktw. Beton içinde belli bir kesitdeki taş alanı 

mukavemeti çimento hamuru alanının mukevame
tinden daha büyüktür (3150 kg /cmı ve 350 kg/cm ı 

gibi). Böy:cce yük alt ı nda, taş parçac ıkları çokılın 

daha yüksek kesefeti dolay ıs ıyla daha büyük yük 
konsantrasyonuna maruz kalı r lar . Ziro bunların 

deformasyon kabiliyeti çimento hamuruna göre çok 
azdır. iri çakıllar kenarların ın uzunluğu nedeniyle 
küçü k çakı lia ra ncızma n yükü komşu tanelere da
ha kolaylıkla aktarabliirler. Çimento hamuru küçük 
çapl ı agregaları sararken daha ziyade hamurun 
agrega e trafı nda eşit bir tabaka meydana gelme
sine ça l ışırlar böylece de bu küçük agrega tane

cik leri üzerinde yük konstrasyonu pek olmaz. Ay
rıca da ebadlarının küçüklüğü dolayısıyl e komşu 

tanelerede yükü geçiremezler. Bu sebepten küçük 
ça p lı agregalarla çimento hamuru üzerine gelen 
yük aşağ ı yukarı aynıdır . Şayet küçük agregalar 
mikran mertebesinde kullanılırsa çimento ve agre
ga tanecik leri idenlik olarak yüklenirler. Zira iki
side ayni ebaddadırlar. 

Daha büyük çakıl kullanılarak betonun rötresi 
bu arada çekme mukavemeti azalır. Daha küçük 
çakıl kullanı l ırsa çekme mukavemeti iyileştir i:eb i

lir. Fakat rötre artar. Çekme mukavemetinin art
ması ise çimento jeli ve agreganın artmış spesifik 
yüzeyi arasındaki kontakt alanının artırılmış olma
s ından ii (Ôri Qel ir. 

Diğe r taraftan. c;grega tanecikler i cop ını kü 
çült Cırken basınç mukavemetinde olacak azalma 
küçük çaplı agreganın daha çok olan spesifik yü
zeyi dol ayısıyle gerek li olan suyun artmasından 

ileri gelmektedir. Ancak mukavemetdeki bir azalış 
Inanıldığı gibi pek büyük değildir . Örneğin mak-

3 3 3 
simum çapı (1 ,5- - ) "den ( -- - - ) "e 

4 8 16 
düşürme lde 1 m3 de yaklaşık olarak artan spesifik 
yüzey ici n gerek li ilave su miktarı 3 kg kadardır. 

Diğer tarafdan agrega çapını n kücülnıesi ile beton 
daki boşluk hacmi aza l acak tı r. Bu 3 kg'lık su ar
tışı nın 1 mJ belonda ne azalttığını belirliyebi lmek 
cok zordur. Bir cok lıallerde daha ince agrega kul
lanarak betonda boşluk hacminin azaltılması do
layı s ı yle mukevemetin artabileceğ i bile söylenebi
lir. 
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EK 2 

Setonda yüze'( boşluğunu ortadan kaldırmak 

için San Diego'daki Coronado köprüsü icin beto
nu n bi rim ağırlığı 1765 kg j m3, 28 günlük hedef 
mukavemeti 415 kg j cm2 olacak şeki lde 2 deney 
ya pılınıştır 

Deney 

Agrega : (Kum + Çakıl) Haf if agrega [Ş işe n 

kil) 

Kum/ cakıl ora nı : 43 : 57 

Kum özgül yüzeyi : 8.91 m2/ kg 

Çakıl max çapı : 9.5 mm 

Çimento dozaj ı : 395 kg/m3 

Çimento özgül yüzeyi : 5200 cm2jgr 

Slamp 1.25 cm 

Beton yerleştirme vibrasyon ve yeniden vib
rasyon şeklinde yapıldı. 7 gün sonra betonun bi 
rim ağ ırlı ğ ı 1587 kgjm3 dür. 12 saat 155 Foo da 
buhar kürüne maruz bırakıldı. 7 günlük ortalama 
bas ı nç mukavemeti 410 kg/ cm2 idi ve gerek be
ton içinde gerek beton yüzeyinde hiç bir boşluk 

görülmedi. 

Deney 2 

Kum Nehir kumu + hafif agrega kumu (2 ,38 
-4.76 m nı) 

Çakıl : Hafif agrega (Şişen kil) 

Kum/ cakıl oranı : 35/ 64 

Kum özgü l yüzeyi : 6,96 m2fkg 

Çakı l >> : 1.39 m2j kg 

Çimento dozajı : 395 kg j m3 

Çimento özgül yüzeyi : 5200 crıı;gr 

Slamp : 1,25 cm 

Max D : 9.5 mm 

Beton yerleştirmesi vibrasyon, yeniden vibras
yon ve çekiçlemed ir. 7 gün sonra beton birim 
ağır l ı ğı 1763 kg j m3 dür. 12 saat 155 F0 da buhar 
kürüne maruz kalmıştır. Sadece dökümden 23 

saat sonra beton mukavemeti 373 kg /cm-ı , 7 gün 
so nra ise 460 kg /cnı2 dir. Ne beton içinde nede 
beto n yüzünde gözle görülebi l ir boşluğa rastlan
nıam ıştır . 

Bu iki deneyde de hafif agrega önceden su 

içinde tutu lmanıı şdır. Bu sebepten betonun yerleş
tirilmesi esnasında taze betondan su absorba 
ederek yüksek mukavemet ve boşluksuz bir beton 
elde etmede yurd ınıcı o ldu ğu kesin olarak söyle
nebilir. 
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HARUNiYE OVASI YERALTISUYU SEViYE 
DEG;şiMlERiNiN KARAKTERiSTiK ÖZElliKLERiNiN 

ARAŞTIRILMASI 

Yaza n Dr. Nuri KORKMAZ 

{)ZET 

Hidrolojik çevrimin bir parçasmı teşkil eden yağış larla yeryiizii11e temiz ve öl· 
çülü bir şekilde indirileıı su, yüzeysuları ve yeraltısularınm kaynağını t eşkil etme .ı.:

tedir. Bir havzaeZa yeraltısıılrırıııdan faydalamı-w veya lwrwınıaya yönelik tesislerin 
etkilerine bağlı olarc:k gelecekte lnı havzada gelişecek yeraltısuyu seviyeleri ı •e 
akımlarmm önceelen talım in edilm emesi halinde biiyük kayıplar/a karşılaşılmaktadır. 

Halihazırda önemli oranda çekim in oll17a dığı. ve tabii hidrolojik şarlların etkisi 
altında bulıman Haruniye ovası akiferinin su seviyelerinin 1965-1968 yağışlı ve 
1968-1975 kurak devreler boyunca sahasal olarcik biiyük çapta değiştiği gözlenmiştir. 

Bu incelemede, Haruniye ovasmda tabi'i hidrolojik şartlarm etkisi altmda geli
şen yeraltısuyu seviyeleri, bu devredeki değişik yağ ış biiyiilcliilcleri ile regresyon 
analizlerinden elde edilen sonuçlara dayanılarak yağış · su seviyesi ilişki tipi ve 
ilişkiyi b elirleyerı bağıntılar tayin edilmiştir. B u bağıııtılardaıı faydalanılarak 4402 · 
Haruniye rasat kuyusu bölges inde geçmiş yıllarda gelişen maksimum, miı1imum su 
seviyeleri ve bunlara tekabül eden sıı seviye yükselim ve düşüm miklarları ile yer
alt ı suyu iş l etm esine bağlı gel işen diiş ii111 miktarı hesaplanmış tır. 

1. G R Ş 

Bir ekilerd e ~ elirli bir ~t süresindeki su sevi
yesi değişim i . bu sü re boyunca akifere giren su 
(beslc nim) ile çıkansu lboşalım) farkına ba ğ lı 

olar cı l< ge l işmektedi r . Yeralt ısuy u besienimlerinin 
en önemli kaynağ ı yağıştır. Bi r hidrolojik yılı n ya 
ğ ı şl ı mevsimi boyunca besienim miktannın boşa

lım miktarındon fazla o l ması halinde okiferde su 
seviyesi sü rekli yükselir. Besienim miktan boşalım 
miktarı na eşit ise su seviyesi değişmez, besienim 
miktarı boşalım miktarından az ise su seviyesi sü
rekli düşer . Ku rak mevsim boyunca ise besienim 
olmamas ı veya minimum mertebede olması halin· 
de (içe akış yolu ile besienim olmayan akifer ha· 
li) su seviyesi boşalım miktarı na bağ lı olarak sü
rekli düşer. 

('l Joolo)i Yük. Mü/ı. DSI Jcote~. Hiz. ve Yera ltısuları Dai
resi Başkanlı ğ ı. 

Yağ ış ın yıllık orto lanıanın altında ve üstünde 
o :duğu kurak ve yağışlı yılları n birbirini tak ibine 

bağl ı ciarak boşa l ım katsayısı, (a.l. küçük olan 
bir ak iferde su seviyesinde ve buna bağlı olarak 
yeraltısuyu akımı şeklindek i boşalımında kısa sü
reli ve mevs imlik değ i şim lere ilave olarak uzun 
süreli değişiın/er gerçekleşir. 

Böy le bir akifer beli rli bir andan itibaren 
yağış ve yeraltısuyu akımı şeklindeki boşalıma 

ilaveten sun'i besleniın. cekiın gibi tabii dengeyi 
bozan diğer faktörlerin biri veya birden fazlasının 
etkisi altına girmesi halinde, su seviyeleri daha 
önceki periyotta n farklı şekilde yeni şa rt lara bağlı 

olarak değişir (4) 

2. HiDROJEOLOJi 

Haruniye ovası Akdeniz bölgesi nin Adana il 
sınırı içinde Aşağ ı Cey lıan havzası nda yeralır ve 
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Osmaniye'nin yaklaşık 20 km. kuzey doğusundadır. 
Ova olanı 90 km2, drenaj olanı 170 km2 dir. Sabun
suyu deresi ovayı doğudon kuzeybatıya kateder 
ve Ceyhan nehrine karışır. Ovanın doğusu ile di
ğer tarafları arasında büyük kat farkı vardır . Do
ğudak i Nur dağlarınıd en yüksek tepesi Uzunkabir 
tepe 1€41 m. dir. Ova engebeli olup kotu 140- 370 
m. orasında değişir. 

inceleme sahasının en yaşlı formasyonu Pa
leozoik yaşlı şist, kalkşist ve kuvarsit serisidir. 
P l io:ıcn yaşlı konglomeralar ova ortasında ince 
alüvyon, kuzeydoğuda ise Kuaterner yaşlı bazalt
lario örtülüdür. Kuarterner yaşlı formasyonları 

alüvyon, yamaç molozu ve birikinti konileri teşkil 

eder. Üst kretase yaşlı serpantinler doğuda ova 
taban koya c ı şeklinde bulunurlar. 

Ovada DSi tarafından 9 adet araştırma kuyu
su ve 65 adet yeraltısuyu işletme kuyusu açılmış

t ı r. Bu kuyulardan 4402- Harun iye araştırma son
da i kuyusuna ait bilgiler Şekil. 1 de verilmiştir. 

>O 

40 

60 

BO 

~e kil 

IŞARETLER 

c=J Cc k ıllı kıl 

c=J Cckıl 
c=J Serpantın 

Cıınentolu k ıl 

Fılt r e 

t~or:.ınıye 

Haruniye ovası 4402 sondaj kuyusuna 
ait bilgiler 

Haruniye ovasında yeralt ı suyu taşıyan en 
önemli formasyon konglomeralardır . Bu birim ova 
kuzeyi nde Sabunduyu deresi civa rı nda yüzeyde 
olma sı na rağmen doğ r uda 40 - 50 metrel ik yama ç 
molozunun, batı ve güneyde ise ince bir alüvyon 
örtünün altındadır ve ortalama kalınlığı 250-400 
ın. dir [5 ) 

Akiferin beslenimi ova alanına d üşen yağış

tan, drenaj alanının yüzeysel akışındon süzülme 
yoluyla , boşalımı ise Sabunsuyu deresine yeraltı 

suyu akımı boşalıını şeklinde olmaktad ı r (Şek i l 2). 

Ovanın ortalama yıllık yeraltısuyu besienim ve bo
şalımı 43,5.106 m3jyıl olarak hesaplanmıştır (5) . 

Ovada 1982 yılından itibaren yeraltısuyu işletme

sine geçilmiştir. 
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Bu akilerin yeroltısu·1u bilonca denklemi şu 

şekilde ifade edilebil ir. 

d V 

dt 

Burada, 

N (t)- O (V) 

N = Yağıştan ve yüzeysel 

O = Sabunsuyu deresine 

akıştan beslen!ın, 

yeraltısuyu ak:mı 

boşalıını, 

V =Akiferin boşalım seviyesi üstündeki su 
lıacnıi [dinamik rezerv), 

t = Zaman 

N, O pa ranıetrelerin ' n birimi, birim zamanda 
su lıacmidir. 

:.ı süresi için (1) yercıltısuyu bilanca denklemi 
daha aç ık olarak ifade edilebilir. 

V t+-_;- V, = .:. t [N, - O (V, , V t+ut )] [2) 

Bcs:nç lı ve &~rbest okiferlerde laminer akım 
şa rt l arınd a, akiferi n boşalım debisi ile boşalım 

seviyesi üstündeki su hacmi (dinamik rezerv) ara
s;nda ki ilişki, 

O=o.V 

şeklindedir. 

Burada, 

O = Yeraltısuyu akımı, LJ T, - ı 

V = Akiferin dinamik rezervi, L3 

a. = Akiferin boşalım katsayısı, T. -ı 

(3) 

~t süresi icin akiferin, v. t+.:ıt ortalama dinamik 

rezerv i, 

v. t+.:\t 
V, + V t+.:ıt 

2 
alınabilir. (4) 

.. \ t süresi için (3) bağıntısına göre o,. ortala-

ma dinamik rezerv (V. t+.:ıt ) ile orantılı alı-
nabilir. 

O, = o.. V. t+~t (5) 

Bu değer [2) denkleminde yerine konursa, 

(6) 

bağı n ı ı s ı elde edilir (2, 4). 

Haruniye ovasında 1982 yılından önceki tabii 
hidrolojik şartlarda dinamik rezerv ve buna bağlı 

olarak y eraltısuyu seviyeleri (6 ) bağıntısına bağlı 

olarak gelişmişti r. 

Yeralusuyu araştımıas ı gayesi 
o lan 44C2- Haruniye kuyusunun 
1u:s - 1SE4 devresinde aylık alarak 
müş t ü r (Tablo 1). Bu değerlerden 

icin açılmış 

su seviyesi 
sürekli ölçül
faydalanılarak 
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Kuyu Adı Haruniye li Kuyu No. 4402 
;;>< 

"' c 
Su Seviyesi (m) ı ~ 

z 

Yıllar A y L A R 
<;; 

ı -::ı 
(/) 
)> 
< 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı ~ ·--

1966 - - - - - - - - 41 .80 41.80 41.70 

1967 41.95 40.60 40.60 39.60 39.20 38.20 31 .80 31.40 30.70 32.20 32.90 34.50 

1968 36.80 37.20 36.40 37.80 37.40 38.75 37.90 39.40 41.77 

1969 50.48 51.52 52.42 48.98 49.80 45.60 39.44 38.50 40.42 43.27 47.23 48.40 

1970 50.15 - - 49.80 48.80 48.60 46.13 47.76 49.10 53.90 54.50 51 .60 

1971 52.80 52.60 51.90 52.70 49.40 49.80 49.60 48 .50 48.10 44.60 48.05 50.27 

1972 52.40 53.29 54.62 53.38 52.88 53.29 53.20 50.22 49.16 47.50 50.10 52.63 

1973 53.83 55.18 53.73 51 .97 52.10 50.50 50.37 50.40 50.29 51 .66 54.26 55.90 

1974 56.50 56.91 57.32 53.86 50.91 - - 47.86 47.86 52.00 55.28 56.50 

1975 57.42 58.70 59.65 - - 52.36 49.62 49.58 37.41 53.45 55.23 56.87 

1976 - 52.76 - 55.00 48.65 44.50 - 40.20 48.90 48.80 45.70 

1977 49.75 51 .73 51.80 47.33 46.00 45.48 42.83 42.45 48.04 49.82 52.50 

1978 - 53.15 52.62 - 42.73 - 41.25 38.55 39.30 43.80 46.14 48 .65 

1979 51.55 53.25 53.41 52.50 50.40 47.50 44.44 40.10 42.30 44.40 46 .50 48.70 

1980 51.28 53.50 55.50 54.50 52.50 48 .50 46.30 40.75 45.50 44.50 46.70 48.50 

1981 51.80 53.70 54.50 56.40 54.50 51 .50 50.40 47.50 45.50 46.50 47 .50 49.50 

1982 51 .60 53.65 - 50.50 47 .50 46.40 43.50 41.50 44.50 46.50 48.50 49.50 

1983 52.90 - 52.20 - 52.75 50.60 49.15 - 47.75 -- 48.50 50.40 

1984 50.70 51 .60 - 49.20 49.35 46.10 47.75 

Tablo . 1 



kuyunun zemin kotu ve kuyu bölgesini temsil eden 
boşa : ım kotu (265.0 m) esas alınarak her ay Icin 
«Boşalım katuna göre su seviyesi» değerleri hesap
lanmıştır (Tablo 2) . Bu tablodaki değerlerin 1969 -
1974 devresi değerleri yarı Jogaritmik bi r eksen sis
teminde zamana göre noktalanarak bu devreye ait 
su seviyesi değişim eğrisi elde edilmiştir (Şekil 

3) . Bu eğr inin değerlendi iriebil ecek şartl ara sah ip 
1971, 1972, 1973 su yıllarının kurak mevsim değer

lerinden (7) bağınıısı ile akiferin ortalama boşa

lım katsayısı hesaplanmıştır l~ ). 

(7) 

Burada, 

h0 = Boşalım eğrisi başlangıcında (t
0
). boşalım 

seviyesine göre su sev iyesi, L, 

h = (!
0

) anından (t) zaman sonraki boşalım se
viyesine göre su seviyesi , L. 

a. = Boşal ı m katsayısı, r- ı 

1971 yılı için boşalı m katsayısı h esab ı : 

h
0 

= 65.90 nı ve t = 120 gün için h, = 56,00 
m [Şek i l 3) . log 56,00 = log 65,90- 0.4343.120.a.ı 

1,74818 = 1,81888 - 52. 116a.ı 

CJ. ı 

L>JV 

0,0707 

52,116 

0,00136 gün-ı 
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1972 y ılı için boşalım katsayısı hesabı : 

hn = 63,00 m ve t = 120 gün için h, = 54,10 rr 
(Şe k il 3) . 

log 54,1 O = log 63,00 - 0.4343.120 . .x2 

1.73319 = 1.79934 - 52.116a.2 

0,06615 

52,116 

a.? = 0,00127 gün -ı 

1973 yı lı için boşa lım katsayı sı hesab ı 

h" = 61,00 ın ve t = 120 gün için h, 
(Şekil. 3) . 

log 53.00 = log 61,00 - 0,4343.120.a.:ı 

1.72428 = 1.78533 - 52.11 6a 1 

0,06105 

52,116 

a.1 0,00117 gCın · ı 

Ortalama boşal ı m katsayı s ı 

a. = 0,001 27 gün-ı 
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1969 l 1970 ı ı97ı ~72 ı ı97 3 ı ıt74 

Y, ı ı ar 

Şekil 3 - 4402 - Haruniye rasat kuyusu Eylül ayı boşalım kotuna göre su seviyeleri 
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ı ~. 00 

-i m 
;o; 

Kuyu Adı Haruniye Kuyu Zemin K otu 375.50 m ı~· Kuyu No. 4402 Boşalım Kotu 265.00 m C< 
c; 
nı z 

Boşalım kofuna g ö r e s u seviyesi (m) ı; 
o:> .... 
(/) 
)> 

A y L A R 

ı : 
Yıllar 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1966 - - - - - - - - - 68.70 68.70 68.80 

1967 68.55 69.90 69.90 70.90 71.30 72.30 79 .70 79.10 79.80 78.30 77.60 76.00 

1968 73.70 73.30 74.10 72.70 73.10 71.75 72.60 71.40 68.73 

1969 60.02 58.98 58.08 61.52 60.70 64.90 71.06 72.00 70.08 67.28 63 .27 62.10 

1970 60.35 - - 60.70 61 .70 61 .90 64.37 72.74 61.40 56.60 56.00 58.90 

1971 57.70 57.90 58.60 57.80 61.10 60.70 60.90 62.00 62.40 65.90 62.45 60.23 

1972 58.10 57.21 55.88 57.12 57.62 57.21 57.30 60.28 61 .34 63.00 60.40 57.87 

1973 56.67 55.32 56.77 58.53 58.40 60.00 60.13 60.10 60.21 58.84 56.24 54.60 

1974 54.00 53.59 53.18 56.64 59.59 - - 62.64 62.64 58.50 55.22 54.00 

1975 53.08 51 .80 50.85 - - 58.14 60.88 60.92 61 .60 57.05 55.27 53.63 

1976 - 57.74 - 55.50 61 .85 66.00 - 70.30 73.09 61.70 64.80 61 .51 

1977 60.75 58.77 58.60 63.17 63.62 65.02 67.67 68.05 66.56 62 .46 60.68 58.00 

1978 - 57.35 57.88 - 67.77 - 69.25 71 .95 71.20 66.70 64.36 61.85 

1979 58.95 57.25 57.09 58.00 60.10 63.00 66.06 70.40 68.20 66.10 64.0 61.80 

1980 59.22 57.00 55.00 56.00 58.00 62.05 64.20 69.75 68.00 66.00 63 .80 62.00 

1981 58.70 56.80 56.00 54.10 56.00 58.00 60.1 0 63.00 65.00 64.00 63.00 61.00 

1982 58.90 56.85 - 60.00 63.00 64.10 67.00 69.00 66.00 64.08 62.00 61.00 

1983 57.60 - - - 57.75 59.90 61 .35 - 62.75 - 62.00 60.10 

1984 59.80 58.90 58.30 61.30 61.15 64.40 62 .75 

Tablo : 2 



3. YAGIŞ - YERALTISUYU SEViYESi 
iLiŞKiSiNiN TAYiNi 

Ova içinde bulu nan Haruniye yağış ra sat is
tasyo nunu n 1965- 1983 devresine ait su yılına 

göre yıllık yağışları ve hesaplanon ortaloma yıl

lık yağışton eklenik sapma değerleri Tablo 3 de ve~ 
:ilmiştir. Bu değerler icin ortaloma yıllık yağışton 

eklen ik sapma ve yağışın dağılışı grafiği çizilerek 
yağış l ı ve kurak devreler tay in edilmiştir (Şekil. 4). 
Kuyunun ilk acıldığı 1963 yılı Eylül ayı değeri ile 
Tablo. 2 nin Eylül ayı değerl eri için çizilen su se
viyesi değiş im eğrisi (Şekil. 5) , Ortaloma yıllık ya 
ğ ıştan eklen ik sapma eğrisinin ya ğışl ı ve kurak 
devrelerine paralel olarak gelişmi şti r [Şekil. 4). 

Akifer olanına d üşen yağışın ortaloma yıllık 

yağıştan ek:enik sapma değerleri (Pc) ba ğ ımsız de
ğişken ve boşalım katuno göre su seviyeleri (h) 
bağımlı değişken olarak seçilerek bir koordina t 
düzleminde noktalanmıştır (Şekil. 6). B i lind iği gibi 
bir ekiterden su çekimine boşlanıldığı yıldon itiba
ren su seviyesi ilk yıllarda daha fazla olmak üze
re, yeni denge şortları gelişim i ne kadar sürekli 
düşer . Bu nedenle ovada cekime boşlanıldığı 1982 

Yağış rasat istasyonu Haru niye 

DSI TEKNiK llÜLTENI 1987 SAYI : b'<': 

yılınd o n sonraki değerler noktalamada dikkate 
alınmamışt ır . Ak iferin hesoplanan boşalım katsa
yıs ı ve nokta ları n koordinat düzlemindeki dağılımı 

bu değişkenler orasında kurak ve yağışlı devra
lere göre iki farklı doğruso l ilişki olabileceğini 

göstermiştir. 

Bu ilişki tipi ile birl ikte tüm noktalar icin or
talama yıllık yağışton eklenik sapma- su seviyesi 
ilişki si ve aynı su seviye değerlerinin yıllık yağış 

larla regresyon analizinden elde edilen sonuclar 
Tablo . 4 de verilmiştir. 

Değişkenle r orasındaki ilşikiyi karakterize 
eden regresyon denklemi icin hesaplanan F de
gerı, anlamlılık düzeyi 0,05 kabu l edilerek, F (Fıs

her) dağılımı değeri lie karşılaştırılmıştır (Tablo. 
4) . 

(1 .13 ; 0,05) F, = 4,67 F<F1 

(1.7 0,05) F, = 5,59 F>F, 

[1.4 0,05) F, = 7,71 F>F1 

(1,13; 0,05) F, = 4,67 F>F! 

Ortalama Yıllık Ortalama Yıllık 

Yağış Yağıştan Sapma Yağıştan Eklenik Sapma 
Yıllar (mm) (mm) (mm) 

1966 792.5 - 32.9· - 32.9 
1965 1032.2 206.8 173.9 
1967 1004.2 178.8 352.6 
1968 1162.0 336.6 689.2 
1969 818.0 7.4 681 .8 
1970 518.3 - 307.1 374.7 
1971 750.5 - 74.9 314.5 
1972 840.2 14.8 299.7 
1973 582.1 -243.3 71 .2 
1974 700.6 -124.8 - 53.6 
1975 583.6 - 241 .8 -295.5 
1976 980.9 155.5 -140.0 
1977 739.3 - 86.1 -226.1 
1978 998.7 173.3 - 52.8 
1979 971 .8 146.4 93.5 
1980 854.4 29.0 122.5 
1981 729.1 - 96.3 26.2 
1982 932.1 106.7 132.9 
1983 692.6 -132.8 0.0 

Ortaloma yıllık yağış : 825.4 mm 

TABLO 3 
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Şekil 4 - Haruniye meteoroliji istasyonu için or
talama yıllık yağıştan eklenik sapma 
ve yağışın dağılışı 

Bu bilgilerden Haruniye ovasında yeraltısuyu 

seviyelerinin yıllık yağışlardan ziyade ortalama 
yıllık yağıştan eklenik sapma eğrisinin yağışlı ve 
kurak devre değerleri ile ayrı ayr kuvvetli Ilişki 

verdiğ i görülmektedir. Bu kuyu bölgesinin 1965 -
1868, 1975- 1983 ağ ışl ı devreleri karakterize eden 
doğru denklemi : 

h = 62,56 + 0,028 Pc (8) 

1969- 1975 kurak devreyi kaarkterize eden doğru 

denklemi : 

h = 54,66 + 0,012 Pc (9) 

Buna göre bu kuyu bölgesi su seviye değişim
lerinin yagışlı devrelerde (8) formülü, kurak dev
relerde ise [9) formülüne bağlı olarak geliştiği so
nucuna varılır. 
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Şekil 5 - 4402 ·- Haruniye rasat kuyusu Eylül ayı 
boşalım katuna göre su seviyeleri 

Elde edi len bu sonuelara göre akiferln 4402 • 
Haruniye rasat kuyusunun su seviyeleri 1965-1968 
ve 1975 - 1983 yağışlı devrelerinde yıllık yağışların 

genel olarak ortalama yıllık yağıştan fazla olması 
sebebiyle sürekli yükselmesi ve 1968- 1975 kurak 
devresinde ise sürekli düşmesi gerekir. 
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Şekil 6 - Haruniye ovası kurak ıve yağışlı devre 
ortalama yıllık yağıştan eklenik sapma -
su seviyesi ilişkisi 
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ilişik Tipi 

Ortalama Yıllık Yağıştan ekle-
r. ik sapma - su seviyesi 

Yağı ş lı devre ortalama yıllık 

yağıştan eklenik sapma - su 
seviyesi 

Kurak devre ortalama yıllık 

yağıştan eklenik sapma - su 
seviyesi 

Yıllık Yağış - su seviyesi 

Korelasyon 
Nokta Katsayısı 

Sayısı r 

15 0.413 

9 0.904 

6 0.943 

15 0.724 

Standart Hesaplanan 
r2 Hata F değeri 

0.171 5.401 2.678 

0.817 2.918 31 .152 

0.889 1.183 31 .914 

0.524 4.095 14.270 

TABLO : 4 

Tablo 
F, değeri 

4.67 

5 .58 

7.71 

4.67 

Regresyo~ Denklemi 

il i şki yok 

h = 62.56 + 0.028 Pc 

h = 54.66 + 0.012 Pc 

ilişk i az 
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1965 ve 1968 yıllarına ait eklenik sapma değer
leri ne tekabül eden [Tablo 3) boşalım katuna gö
re su seviyeleri [8) bağınıısından hesaplanabilir. 

lı 
1 

= 62,56- 0,028 .32 ,9 = 61,64 m 

h m•k = 62,56 + 0,028. 689,2 = 81,86 m 

Bu kuyu bölgesi nde 1965- 1968 yağışlı devre
de su sev~e yüks~imi 

..lhv = 81,86 - 61,64 = 20,22 m 

1968- 1975 devresi nde su seviyesi düşümü 

1975 yıl ı Eylül a yı icin boşalım katuna göre 
su seviyesi h m in = 53,63 m [Tablo . 2) . 

..lh k = 81,86-53,63 = 28,23 m 

Ovada 1982 yılından itibaren yeraltısuyu işlet

mesine geçi ld iğinden 1982 yılından sonraki ölçüm
ler regresyo n onalizinde dikkate alınmamıştır. Bu 
y ı llar 1975- 1983 yağ ışlı devre içinde olduğundan 
1983 yılında gerçekleşmesi gereken son su sevi
yesi geliştirilen [8) bağıntısındon hesoplonobiil r. 

1983 yılı icin eklenik sapma değeri, Pc = 0,0 

mm LTablo. 3) 

h2 = 62,56 + 0,028 0,0 = 62,56 m 

1983 yıl ı Eylül ayına ait boşalım katuna göre 
su seviyesi, h3 = 60,10 m dir. (Tablo. 2) . 

1982- 1983 yıllarındaki çekim miktarlarına 

bağlı olarak bu kuyu bölgesinde meydana gelen 
sahasal su seviye düşüıııü : 

..lh
1 
= 62,56 -60,10 = 2.46 m 

4. SONUÇLAR 

Akiferlerde yeraltısuyu a kımı boşolımlorından 

ileri gelen su seviye değişimleri boşalı m katsayısı 

(al büy ük olanlarda küçük olanlara nisbetle daha 
fazladır . Boşalım katsayısı küçük olan akiferlerin 
su seviye değişimleri daha az ve istikrarlıdır. Ta
bii hidroloj ik şartlara sahip bir akiferden su çeki 
mine başlanıldığı yıldan itiba ren çekim miktarına 

ba ğ lı olarak yeraltısuyu seviyesi , yeni bilanca denk
lemi terimleri arasında denge kuruluncaya kadar 
sahasa l olarak devam lı düşer. Çeki mden ileri ge

len bu havza çapındaki sahasol düşüm, boşa

lım katsayısına bağlı olarak her akiferde farklı 

oranda gelişir. Su kaynaklarının projelendirilmesin

de okiferlerde uzu n sürede meydana gelebilecek 

su seviye değişimlerinin önceden bilinmesi büyük 

faydalar sağlayacaktır . 

Bu incelemede, Har•Jn1ye ovasında yera ltısuyu 

seviyelerinin ortaloma yıllık yağıştan eklenik sap

mo eğrisinin yağışlı ve kurak devre değerleri ile 

ayrı ayrı ilişkili ve su seviye değişkenliğinin yük

sek olduğu sonucu no varılmış ve ilişkileri karok

terize eden bağ ı ntı lar belirlenmiştir . Bu bağıntı 

lardon faydalanılarak 4402- Haruniye rasat kuyu

su bölgesinde tabii hidrolojik şartlar altında yeral

tısuyu seviyesinde 1965 - 1968 yağışlı devrede 20,22 

m sahasal yükselim, 1968 - 1975 kurak devrede Ise 

28,23 m sahasal düşüm geliştiği hesaplanmıştır. 
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KÜÇÜK VAGIŞ ALANLARININ TAŞKIN AKIMLARININ 
MATEMATiK SiMULASYONU 

1. G R Ş 

Küçük yağış alanlarının taşkın tahminlerinin 
sağlıklı yapılabilmesi icin genel. kolay uygulanabi
lir, tutarlı ve kuramsal bir yöntem geliştirilmesi 

amaçlanmış ve bu amaca ulaşmak için boyut ana
lizi fikrinden hareket edilmiştir. Bu suretle taşkın 
zirve değerlerinin tahmini ve taşkın olayının araş

tırılması gerekli yönlerinin sergilenmesi mümkün 
olabil miştir. 

2. ÖNCEDEN YAPlLMlŞ ÇALIŞMALAR 

Taşkın tahmini üzerine oldukça eski tarihler
den beri çalışmalar yapılmal<tadır. Ampirik çalış

nıa lar olarak süren araştırmalar, birim hidrograf 
kavram ı ile boyut değiştirmiştir . Bilgisayar teknik
lerinin gelişimine paralel olarak havza modelleri 
ve regresif modeliere yönelim izlenmektedir. Bu 
gelişmeleri hidrolojiye ilişkin yayınlarda bulmak 
mümkündür. 

Bu çalışmada, taşkın zirve değerinin havza 

özelliklerine bağımlılığı boyut analizi ile araştırı

lacakt ır . Boyut homojenliği koşulu altında fiziksel 
ilişkilerin hangi bi çimi olabileceğ i nin kolayca 
saptanması 1915 yıılnda Suckingham tarafından 

gösterilmiştir (CHOW, 1964). 

Taşkın tahminine boyut analizi fikri ile yak
laşma uygulaması ilk olarak Erzen tarafından ya
pılmıştır. Erzen, drenaj yoğunluğunu f iziksel para
metrelere 7t - teoremi ile bağlamıştır LLANGHAAR, 
1960) . 

3. YÖNTEM 

3.1. Genel 

Taşkın hidrolojisine ilişkin bilgiler, birim hid
rograflar üzerine ayrıntılar genel hidroloji kitap
larında kolayca bulunabilirler (BAYAZIT, 1974). 

(•) Dr. Yük. Müh. 
Planlama Şube Müdürü 
DSI 2. Bölge Md . lüğ ü 

S. Saim EFELERLI (•) 

Taşkın tahmini icin geliştirilen yöntemlerin ya
ğı ş alanı özellikleri ile ilişkileri farklı çalışmalarda 

ele alınmıştır. Bazgı araştırıcılar eğim, akarsu bo 
yu ve yağ ış alanı büyüklüğünü yeterli görürken, 
bazıları ek olarak kat farkı, çevre katsayısı, uzun
luk oranı, merkez - çıkış uzaklığı ile de ilgilenmiş
lerdir (GÜNERMAN, 1974). 

3.2. 7t - Teoremi ile Taşkın Hesabı 

Taşkın tahmininine kuramsa l yaklaşabilmek 

için 7t- Teoremi uygulaması düşünülmüştür. Hid
rolojide esas boyutun 2 olduğuna dikkat edilirse 
parametre sayısının az arniası gerekliliği ortaya 
ç ıkmaktadır. 

Taşkın talımini konusunda sentetik yaklaşım

da bulunan yöntemlerin pek çoğunda Alan (A). 
karsu boyu (Ll. ve yükselti farkı (H) ana para

metre olarak alınmaktadır. Çoklu regresif model
lerde söz konusu parametreler ya da bunların çe
şitli kombinasyonları kullanılmaktadır . Gecikme 
zarmanı (tP) ise bütün yöntemlerde ana pa ramet

redir. Bu nedenlerle sıralanan etkin büyüklükler 
(Tablo 3- 1) de verilmektedir. 

Etkin büyüklüklerle 7t - Teoremi içinde aşağı

daki gibi bir ifade yazmak mümkündür. 

(3- 1 ı 

Aynı ifade boyutsuz 7t sayıları cinsinden, 

(3- 2) 

olarak gösterilebilecektir. Bu 'lt değerlerinin elde 
edilmesi için (n- r) = 5- 2 = 3 satır ve 2 - 1 = 3 
sütunlu bir matris oluşturulmalıdır. 

'iT ı q p X ı Ayı L 

1 
712 qp Xı Ay2 H (3- 3) 

J 'iT3 qP xJ AyJ ı , 

Bu matrisin elemanları esas boyutlar cinsin
den yazılır ve 'lt ; = L 0 T0 boyutsuz olacak şekil 

de hoınojenliği sağ lanırsa ; 

53 



DSI TEKNIK BÜLTENI 1987 SAYI : 6z 

TABLO (3 -1) Taşkın Hesabında Etkin Büyüklükler 

Sembol Anlam Birim Boyut 

Birim hidrograf pik değe ri nıJjsn /mm L2 r-ı 

A 

L 

Yağış Alanı büyüklüğü km2 L2 

Akarsu boyu 

H Akarsu boyunca k ot 

Gecikme zaman ı 

_ A -1 / 2 
'lt ı - L )A 1 

_ A-1 / 2 
1tı - H -~HA ~ (3- 4) 

to = _ q~to_ J 

bulunmaktadır . Buradaki L/ v A biçim katsayısı. 

H/vA ortalama eğim olarak ifade edilebilir. Yu
ka rıdaki boyutsuz parametrelerden 1tJ• havza özel
liklerini içeren ıtı ve 1tı cinsinden yazılırsa , 

~~ = 0 (L/yA, H/yA) 
A 

ifadesine ulaşılmaktadır . 

(3 - 51 

Burada 0 fonksiyonu fizi ksel düşünceler ve 
gözlemlerle oluşturulmalıdır. Fonksiyonu belirleyen 
parametrelerin boyutsuz olması ve her yağış ala

nı icin tek değer bulunması gerektiğinden bir kat
sayı olarak tanımlanması uygun olmaktadır. Bu 
takti rde de, 

q t - - --
- ~_p- =k (L/ y A , Hf\/ A (3- 6ı 

biçimini alacaktır. Bu eşitlik biri m hidrograf pik 
değeri için düzenlenirse; 

k (L/\J A, H/ y A) . A 
qo = t 

o 

[3 - 7) 

ifadesi bulunmaktadır . 

Uygulanagelmekte olan yöntemlerde birim 
hidrograf pik değeri için kullanılan ifadeye 1t
Teoremi ile ul aşılm ı ş ve kuramsal bir temel bu
lunmuştur . Bundan sonraki bölümde k bağımlı ; 
L/ y A . H/ y A bağımsız değişkenler olmak üze
re çok sayıdaki verilerle çoklu regresyonlar ya
pılarak k' icin an laml ı bir bağ ıntıya ulaşılmaya ça
lışılacaktır. 

farkı 

nı L 

m L 

sa. T 

4. nk» PARAMETRESI ILE iLGiLi 
BAGINTININ HESAPLANMASI 

Yöntem bölümünde taşkı n talıminine 1t- Teo
remi i le yak laşım yapılmış ve taşkın piki ıçın ge
nel ili ş i ç i elde edilmiş, taşkını tanımlayan para 
metrenin havzanın fiziksel özelliklerine bağlı ol 
duğu belirt il miştir . Bu bağımlılığın araştırılması 

için Batı Anadolu 'daki 20 a'kım gözlem istasyonu

nun taşkınları analiz edilmiştir. Toplam 182 taş

kın verisi toplanmasına karşın bunlardan 92'si de
ğerlendir ilmeye alınmış t ır . Verilerle ilgili tüm bilgi
ler Tablo ( 4- 1 ı de görülmektedir. 

Taşkın zirve değerler i nin belirlenmesinde 
önemli bi r parametre olan k değeri, daha önceki 
taşkın uygulamoları da dikkate alındığında her 
havza içi n sabit bir d eğer olarak beli rmektedir. 

1t- Teoremi uygulaması sonucunda denklem 
[3- 6) da verilen O fonksiyonu değerleri k sabit 
olarak 

(4- 1 ı 

denk lem inden hesaplanabilir. 

Diğer bir yaklaşım da boyutsuz hidrograflarla 
ya pılabilir . Birim hidrograf yaklaşımından, 

3.6 ABH 
1= - ---

A 

boyutsuz hidrograf yaklaşımından 

(4- 2) 

[4- 3ı 

yazılabilmektedir . Burada AsH• birim hidrograf ala 
nı ; F, boyutsuz hidrograf alanıdır . (4- 2ı ve (4- 3) 
den klemlerinden 

A 
(4- 4) 

ve 0 fo nksiyonu icin 



k= (4- 5) 
3.6 F 

bağınıısı türetilmiş olur. 

Havza parametreleri L/ y A , H/ yA ile Denk
lem t4- 1) ve ( 4- 5) 'e göre saptanan 0 fonksi
yonu değerleri Tablo ( 4 - 2) de verilmiştir . 0 
fonks iyonu değerler i bağımlı, havza parametreleri 
bağımsz değşikenler olmak üzere bilgisayarla 
çoklu regresyonlar yapılmıştır . Yapılan 4 çoklu 
regresyon denemesi sonuçları F - Testi ve Student 
«t» testi ile sınanmış ve çoklu korelasyon katsa
yısı 0.955 olan denklem (4 -1) ile havza paramet

releri orası ndaki regresyon seçilmiştir. Toplu so
nuçlar Tablo ( 4 - 3) de verilmekted ir. Seeilen reg
resyon, 

k = 0.201 + 0.01183 
L 

y A 
-0.2646 

H 

y A 

(4- 6) 

olarak be l i rtilmiştir . Bu ifad eye k ul l anım rahatlığı 

kozand ırmak bakımından lıazırlanan abak Şekil 

t4 - 1) de sunulmaktadır . 

5. YÖNTEMDEN UYGULAMADA 
YARARLANMA 

5.1. Birim hidrograf pik değeri : 

Bu calışmanın bir sonucu ve ürünü olarak el
ele edilm iş olan denklem (3 - 7) vasıtasıyla birim 
hidrograf pik değeri hesaplanacaktır . Ancak, lıav

za özelliklerinin belirlenmesinden sonra Şekil 

t4- 1 )'e benzer sözkonusu bölge icin geliştirilen 

abaktan k parametresin in saptanması gerekmek
tedir. 

5.2. Birim hidrograf biçimi : 

Bu çalışmada hidrograf bicinıi ıcın Pearson 
Tip lll dağılımına dayalı Nash'ın boyutsuz hidrog
rafı kullanılması uygun görülmüştür (NASH, 1959). 

o 

t 
1--

to 

(5- 1 ı 

Şekil (5 - 1) ve Tablo (5 - 1) 'de n hidrograf para
metresine bağlı o:arak boyutsuz hidrograf veril
mekted ir. 

Hidrograf parametresi olarak tanımlanan 

~n) 'in k parametresi ile ilişki s i 
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(n - 1) n e ı-ıı 
k- --__;_

- 3.6 y (n) 
[5 - 2) 

olara k tanımla nabilmektedir Bu iliş k i n > 2.5 Icin 
log - log kağıtta doğrusol bir gidiş göstermekte· 

dir. 

5.3. Örnek UyguiCI'r1'l'<l : 

Örnek uygulama olarak jzmir'in 25 km. batı
sında yapımı tasarlanan Çamlı Barajı taşkın hesa
b ı nın verilmesi uygun görülmüştür. Çamlı baraj ye
r inde akı m gözlem istasyonu yoktur. 1/ 25000 öl 
çekli haritalardan yararlanarak yağış alanı A = 
62.2 km 2 , akarsu boyu L = 17.1 km ve kat ayrımı 

H = 896 m. olarak belirlenmiştir. 

o) Pike ulaşım zamanının belirlenmesi 

Yağış alanı özelliklerinden yararlanarak top
lanma zamanı icin Kirpich formülünden hareketle 

L l·IS 

Tc = - 3-10- 0- . H- o.-3s- = 1.80 sa. 

bulunmaktadr. Burada L ve H metre cinsinden ol
malıdır . Etki l i yağış süresi ise; 

D = 2 y Tc = 2.68 sa. 

o larak beli rmekte ve en yakın tam saate tamam
lcı nmaktadır . Bu ba kı mdan D = 3 sa. olarak değer
lendi r ilecektir. 

Pike ulaşım zamanı tP ise; 

olarak belirlenmektedir. 

b) Bir im hidrograf pikinin bel irlenmesi : 

Yağış alanı özelliklerinden yararlanarak, 
Lf\/ A = 2.17, H/ y A= 0,113 değerleri hesaplanır, 

ve denklem (4 - 6)'dan k= 0.196 değeri belirlenir. 
Aynı değer Şekil (4 - 1)'den de okunabilir. 

Birim hidrograf pik değeri ise 

k. A 0.196 . 62.2 
q = -- = 

tn 2.42 = 5.04 ın3/ s n / ın ın . 

c) Birim hidrograf biçimin in belirlenmesi 

Saptanmı ş olan k = 0.196 değerine karşı ge
len [n) hid rograf parametresi Şekil (5- 2) 'den 
n= 4 olarak belirlenir. Tablo (5 -1)'den boyutsuz 
hidrograf koordinatları saptanır. Daha sonra apsis 
değerle r in i n tP = 2.42 sa. ve ord inat değerlerin i n 

qP = 5.04 m3fsn / mm ile çarpılmasıyla birim hidrog

raf koord in a tl a rı elde edilmiş olur. 
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ı ~ crı 

TABLO (4- 1) Yağış Alanları ve Özellikleri 
;>; 

~ 
;>; 

Topla- "' c 
r 

A L H non ~nalize t. Q. F -i 

"' z 
veri gir. ta . mlj sn/ mr -

No. Akım Gözlem istasyonu (Ô 

"' .... 
km2 km m Ad. Ad. so. Q. brl ı ~ 

"' Kestel D - Bergama 53.6 21 .0 885 17 10 3.0 3.50 1.40 "' 
2 Arap D - Işıklar 32,5 14.4 1308 9 5 2.2 2.61 1.63 

3 Nif C - Ciçekli 39.5 11.0 502 16 5 2.8 2.72 1.26 

4 Sarma C - Sarma 52.0 15.6 545 16 7 3.7 2.92 1.24 

5 Hırsız D - Alaçatı 35.6 15.6 393 22 7 3.5 2.23 1.32 

6 Bakırçay - Gelenbe 96.9 17.2 676 10 6 3.4 5.85 1.35 

7 Yo r tanlı C - Paşaıl ı cası 101 .6 23.3 900 4 3 3.4 6.12 1.47 

8 Ta htalı C - Derebağ azı 515.0 44 .4 1175 13 7 7.0 15.43 1.31 

9 Yağc ıl ı D - B. I şı klar 324.1 26.6 838 8 5 3 .5 19.37 1.36 

10 Sını rdere - Karalııdırlı 109.0 19.5 470 8 3 4.5 5.22 1.39 

11 ilyas D - Çal tı koru 118.9 21.4 952 6 3 3.5 6.82 1.36 

12 Yass ı d ere - Çukurköy 40.9 11.7 672 3 2• 3.3 2 .39 1.55 

13 Medar C - Medar 512.3 41.5 766 6 3 4.3 20.60 1.52 

14 Ka pı z C - Alangüllü 90.5 24.5 1037 8 6 3.0 6.08 1.34 

15 Bören D - Akyar 58.5 11.6 890 4 3 2.6 4.32 1.43 

16 Tersakan C - Çayiçi 95.4 15.8 871 6 4 3.2 5.90 1.36 

17 ikizdere D - Dereağzı 165.0 24.8 1444 10 5 2.9 10.50 1.59 

18 Köş k D - Mezeköy 96.0 16.7 1587 6 2 2.3 7 .54 1.53 

19 Batı ş D - Karaova 66.1 16.6 675 5 3 2.7 4.92 1.22 

20 Tab ::ı k C - Ça l tılı 80.4 17.8 899 5 (3 3.8 4.10 1.41 
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Tablo (4 - 2) Havza Parametreler i 

k k 
Denk. Denk. 

No. Akım Gözlem istasyonu L/ y A H/ y A (4 - 1) (4 - 5) 
göre göre 

Kestel D - Bergama 2.87 0.121 0.196 0.198 

2 Arap D - I ş ıkl a r 2.53 0.229 0.176 0.170 

3 Nif C - Çiçek li 1.75 0.080 0.193 0.221 

4 Sorma C - Sar ın a 2.16 0.076 0.208 0.211 

5 H ırs ı z D - Alaça t ı 2.61 0.066 0.219 0.210 

6 Bak ırçay - Gelen be 1.75 0.069 0.205 0.205 

7 Yortan lı c Paşaılıcas ı 2.31 0.090 0.204 0.196 

8 Ta h ta l ı C - Derebağazı 1.96 0.052 0.210 0.211 

9 Yağ c ı lı D - B. I ş ı k lar 1.48 0.047 0.209 0.205 

10 Sını rd e re - Ka rahıdırlı 1.87 0.045 0.216 0.200 

11 i lyas D - Ça l t ı ko ru 1.96 0.087 0.201 0.204 

12 Yass ı d e re - Çukurköy 1.83 0.106 0.192 0.180 

13 Medor C - Medar 1.83 0.034 0.217 0.220 

14 K apı z C - Alangül lü 2.58 0.109 0.202 0.208 

15 Bören D - Akyar 1.52 0.101 0.191 0.195 

16 Tersakan C - Çay iç i 1.62 0.089 0.195 0.205 

17 ikizdere D - Derea ğz ı 1.23 0.112 0.1 85 0.174 

18 Köş k D - Mezeköy 1.70 0.162 0.180 0.182 

19 Satı ş D - Ka raova 2.04 0.083 0.201 0.217 

20 Tabak C - Ça l tı l ı 1.99 0.100 0.195 0.197 
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Tcıblo (4- 3) Çoklu Regresyon Analiz Sonucları 

:ırtalamo 

S ta nd art sapma 

Korel asyon katsayıs ı 

Regresyon katsoyısı 

Reg. Kat . Std . hatası 

!T l - Değeri 

Y - Eksenini kesme noktası 

Çoklu korelasyon katsayısı 

Determinasyon katsayısı 

Tahrninin standart hatası 

F - Değeri 

Değişken 

2 
3 

2 
3 

2 

3 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

0.200 
0.093 
1.980 

0.012 
0.044 
0.423 

-0.864 
0.154 

-0.265 
0.012 

0.020 
0.002 

13.05 

0.201 

0.955 

0.911 

0.004 

87.48 

Not : 1. değişken k, diğerleri sırasıyla H/ y A ve Lf\/ A dır. 

ÇOKLU REGRESYONLAR 

ll 

0.200 
0.093 
1.980 

0.014 
0.044 
0.423 

-0.746 
0.092 

-0.275 
0.011 

0.049 
0.005 

2.16 

0.204 

0.807 

0.651 

0.009 

15.89 

lll 

0.200 
0.093 
1.980 

0.012 
0 .044 
0.423 

-0.801 
0.128 

-0.272 
0.011 

0.024 
0.002 

4.64 

0.203 

0.941 

0.885 

0.004 

65.53 

IV 

0.200 
0.093 
1.980 

0.013 
0.043 
0.417 

-0.794 
0.119 

-0.270 
0.011 

0.026 
0.003 

4.31 

0.203 

0.868 

0.754 

0.007 

56.84 

Bağımsız değişken k, ı no'lu regresyonda Denk. (4 - 1) 'e g ·:ıre: ll no'lu regresyonda Denk. (4- 5) 
e göre: lll no'lu regresyonda ortalamJ olarak: IV no'lu regresyonda Denk. 
(4 - 1) ve Denk. ( 4 - 5) 'e göre «k» jeğer l e r i ardışık dizisi olarak alın

m ıştır. 
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Tablo (5- 1) 

1/ lo 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

1.60 

1.80 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

5.00 

6.00 
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rı H ıoıogrot ı:ı orometre~ı 

~\ - ı 

\\\ -n: ') 

" 
\\ ' '(~"-' - \r(\, n' S 

--
~\ 
' ~"'~ -
~~.___ t---

-

(5- 1 ı Boyutsuz hidrograf 

Boyutsuz hidrograf koordinatları 

0 / 00 

n=3 n=4 n=5 

0.24 0.12 0.03 

0.52 0.40 0.28 

0.76 0.70 0.59 

0.93 0.91 0.85 

1.00 1.00 1.00 

0.95 0.91 0.88 

0.88 0.79 0.74 

0.77 0.65 0.55 

0.64 0.50 0.43 

0.53 0.38 0.31 

0.30 0.19 0.130 

0.16 0.08 0.045 

0.10 0.03 0.015 

0.05 0.01 0.00 

0.02 0.00 0.00 

0.00 0.00 • 0.00 

/ 
/ 

------- ----. 

0.48 0.97 1.45 1.94 2.42 2.90 3.39 

q 0.60 2.01 3.53 4.59 5.04 4.59 3.98 

3.87 4.36 4.84 6.05 7.26 9.68 

q 3.27 2.52 1.91 0.96 0.40 0.05 

d) Taşkın hidrografının belirlenmesi : 

Çanılı barajı yağış alanını temsil edebilecek 
uygun yağış istasyonu olarak Seferihisar LDMi) 
seçilmiştir. Bu istasyona ait şiddet- süre- tekerrür 
eğrileri hazırlanmış yağış alan ve zamandaki dağı
lımları da dikkate alınarak yağış değerleri belir
lenmiştir. Etkili yağış süresi 3 saat olarak daha 
önce belirlenmiştir. Buna göre yağış yüksekliği, 3 
saat süreli 100 yıl tekerrürlü bir değer olarak 

\ 3. 100 = 116 mm. belirlenm iştir . 

n 

i() 

IJ 
7 

b 

s 

f-- -
- - -

--
- 7 

7 
/ 

~-- - - - 1- '---

~ - -. -

' 4 
Poraı:rıeH.cşj / 1 

\,f 7 
\ 
o 3 4 s 10 

K de_g~leri 

Şekil (5 - 2) - (k) ya karşı (n) ilişkileri 

Çanılı barajı yağış alanı canı ormanları ile 
kaplı yer yer zeytin lik ve çok az tarla niteliğinde

dir. Bi tkisel toprak azdır . Jeolojik yönden genel 
yapı şistierden oluşmaktadır. Bu özelliklerin dik
kate al ı nmosıyia 75 numaralı yağış- akış eğrisinin 

seçilmesi uygun görülmüştür. Buna göre akış yük
sekliği h. = 54 nım.'dir. 

100 yıl sıklığa sahip taşkın zirve değeri ise; 

0100 = 5.04 m3/ sn / mm x 54 mm = 272 nıJGsn . 
olarak belirlenebilnıektedir . 
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iÇMESUYU KALiTESiNi BELiRLEYEN DEGERLER 

Tercüme Eden Güngör DUMLU (•) 

ÖZET 

« İçmesuyzı Kalitesini Belirleyen Değerıler» adli Düııya Sağlı k Teşkilatı tara· 
tından lıazırlanmış olan Kitaptan Su Kalit e Parametrelerinin Genel Tarifi, Olıışu
ntu, Kayı1aklan, Sağlığa etkisi ve limit değerleri tercüme edilerek bu yazıda çeşitli 

szı kalite para111etreleri hakkmda bilgi verilmektedir. 

1 - SULFAT 

1.1. Genel Tarif 

Baryum, Stronsyum ve Kurşun sulfat ha
ri ç sulfat tuzları suda cözünürler. Cözünmüş sul
fatlar sülfüre indirgenebilir, veya hidrojen sülfür 
halinde buharlaşarak havaya verilir veya çözün
meyen bir tuz olarak çökebilir veya canlı organiz
malario birleşebilirler. 

Değişik endüstrilerden atılan atıklarla sulfat 
suya verilir . Yakıtların yanmasıyle atmosferik kü
kürtdioksit [S02) meydana gelir. Minerallerin kav
rulması işleminden sulfat sulara verilir . Kükürt 
trioksit (S03 ) kükürt dieksidin katalitik oksitlenme
siyle meydana gelir ve su buharıyla birleşerek sül
fürik asit teşekkül eder. Bu da asit yağmuru veya 
karı şeklinde cöker. 

1.2. Oluşumu 

Bir cak Avrupa devletinde, Kanada'da ve Do
öu Amerika 'daki sularda sulfat konsantrasyonu 20-
50 mg/ l'dir. Avrupa'nın 23 büyük kentinde kullan
ma suları ndaki ortalama sulfat konsantrasyonu 
64 mg/ l'dir. ingiltere sularındaki sulfat miktarı ise 
4- 303 mg / 1 arasında bulunmuştur. Su tasfiyesinde 
flokulant olarak kullanılan aliminyum sulfat · çıkış 
suyuna litrede 25- 50 mg sulfat ilave eder. Normal 
su tasfiyesi ile sul fat sudan giderilemez. Avrupa ' 
daki şişe sularında ortalama sul fat konsantrasyo
nu 223 mg/ l'di r. 

[•) Kimya V. Müh. DSi TAKK Dairesi Başkanlığ: 

1.3. Alınma Yolları 

Günde alınan sulfat miktarı hakkında bilgller 
azd ır . Amerika 'da günlük ortalama sulfat alınışı 

453 ıng olarak hesapl a nm ı ştır . Günlük içme suyuyle 
alınan sulfat mik tarı bilhassa şişe suları kullanılı
yorsa çok değişikt i r. 

1.4. Sağlığa Etkisi 

insanlarda sulfat barsaklarda az miktarda ab
sorbe edilir. Memeli hayvanların hücre zarından 
yava ş geçer ve böbreklerden hızla atılır. 

Memeli hayva nlarda magnezyum sulfatın öl
dürücü dozu 200 mg/ l'dir. 1 - 2 gr sulfat dozu müs
hi l tesiri göstererek barsakları temizler. Bu tesiri 
çocuklarda gösteren doz ise 21 mg/kgfgün'dür. 
Narınal insanda litrede 1000 mg magnezyum sul
fat barsakları temizler. Fakat bu değerin altındaki 

konsantrasyonun fizyolojik tesiri ise zararsızdır. 

Hassas insanlar litrede 400 mg magnezyum sul
Iata cevap verir. insan vücudu içme suyundaki 
daha yüksek konsantrasyondaki sulfat miktarına 

adapte olmuştur. 

Tat veren en çok kullanılan sulfat tuzlarının 

tat ba ş langıç değerleri aşağıda verilmektedir. 

200- 500 mg/ 1 Sodyum sülfat için 

250- 900 mg/1 Kalsiyum sülfat icin 

400 - 600 mg/ 1 Magnezyum sülfat Icin 
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Yukarıda veri len değerler sülfat ın müslıil tesi 

riyiad e ilgilidir. Limit değer olarak litrede 400 mg. 
teklif edilmiştir. 

1.5 Diğer Durumlar 

Suda yüksek sülfat konsantrasyonu dağıtma 

sistemilerindek i. bilhassa düşük alkan ile olduğu 

zaman . metallerin korozyonu na sebep olur. 

2- DEMiR 

2.1. Genel Tarif 

Demir yer kabuğu ağırlığının dörtte bi ri ni 
oluşturan. çok fazla bulunan bir elementtir. Suda 
demir 2 ve 3 değerlikle bulunur. içmesuyu da
ğıtma sisteminde demir ve çelik borular kulla
nılır. içmesuyu tasfiye tesislerinde koagulant ola
rak çeşit l i dem ir tuzları kullanılmaktadır . 

2.2. Oluşumu 

Yüzey sularında bulunan dem ir, 3 değerlik

tedir. indirgen şartlar altında, bazı yeraltı sula
rında, göllerde veya depolarda ortamda sülfür ve 
karbonat bulunmadığı durumlarda çözünmüş iki de
ğerli demir yüksek konsantrasyonda bulunabilir. 
Demir konsantrasyonu yeraltı sularında litrede 1 
mg. dan fazladır . Doğal sularda demir kaya ve 
minerallerin çözünmasine bağlı olarak, asidik ma
den sızıntılarından, lağımdan veya demirle ilgili 
endüstri atıklarından ileri gelmektedir. 

Demir genel olarak a'tmosferde demir ve çe
lik endüstrisinin olduğu yerlerden, ısı enerji tesis
lerinden veya yanma sonucu az konsantrasyonda 
bulunur. Fakat atmosferdeki demir miktarı lle Il
gili faydalı az bilgi vardır. 

Ylyeceklerdek'i demir miktarı önemli derecede 
değişir. Tahlde (0,0295 mgjg) ve ette (0,026 mg / 
g), morina balığında (0,001 mgj g) terayağında ise 
hiç bulunmaz. Diğer doğal yiyeceklerin bir çoğun 

da demi r konsantrasyonu 0 ,020 mg/g.'da n azdır. 

Dem ir eşyalard a pişen yiyeceklerde demir miktarı 

daha fazladı r . Demir mi ktarı yiyeceklerin kaynama
sı esnasında aza l ır . 

2.3. Alınış Yolları 

Gelişmiş memleketlerde günlük alınan demir 
miktarının 10 -22 mg. arasında bulunduğu hesap
l a nmı ş tır . 

içmesuyunda demir konsantrasyonu normal 
olarak 0,3 ıng/ I 'den azdır ve yiyecekle alınan mik
tar sudan alınandan daha fazladır . 

Havadan alınan demir miktarı ise çok azdır. 

64 

2.4. Sağlığa Etkisi 

Dem ir insanlar icin esas besin maddelerin
den biridir. Önemli biyo lojik, hemoglobin ve 
cytuchrome gi bi protein lerde ve bir çok oksidas
yon - redüksiyon enzimlerinde yer alır. Yaşa ve 
c inse bağl ı olarak günlük demir ihtiyacının 7 - 14 
mg. arasınd a olduğu hesaplanmıştır. Hamile ka
dınlarda günlük demir ihtiyacı ı5 mg.'dan fazla
dır . Ortalama gü nlük demir ihtiyacı 10 mg.'dlr. 

Şalıısla r ici n demir ihtiya c ı (yaş. cins. fizyolojik 
durum) yiyecekten alınan demir miktarıyla düzen
lenir. % ı -% 20 orasında değişir . Çok kişilerde 

% ıo demir absarbe edilir. D ışk ı , idrar ve terle 
günde ı mg. kaybolur. % 5'i ise myoglobin yapı

mında kullanılır. Fazlası karac iğer , kemik iHği 

ve do la kto depolanır . 

Demirin büyük miktarının sindirilmesi sonucu 
lıaemochromotosis olarak bilinen (normal düzenle
yici mekanizmasının etkisiz işlemi). demir biriki
minden do layı dokuyo zora rl ı durum ortaya cıkar . 

Bu şa rt nadir olarak aşırı beslenme ile gelişir. 

Fakat daha cak asidik yiyeceklerin demir mut
fak eşyalarında piş i rilmesi sonucu bu şart ger
çekleşir. Çok yüksek dozda demir alan hayvan 
testlerinde Haemochromatosis görülmem i ştir . Kücük 
cocuk lar çok miktarda demir tabietini sindirdik
ten sonra zehirlenir. 

2.5. Diğer Durumlar 

içmesuyu nda demirin olması sağlığa zararlı 
değildir. Düşük pH'Jarda içmesuyu borularındaki 

demir 2 tuzları kararsız olup, cözünmeyen demir 
3 hidroksit halinde ve pas renginde cöker. De
mirli bazı suların tadı ydktur ve camaşıriarda le
ke yapar. Dağıtma sisteminde cöken demır suyun 
akışını azaltır . Demir aynı zamonda demir bakte
rilerı geliştirir . Bu organizmolar enerjilerını demır 

2'nin demir 3'e oksitlenmeslnden alırlar ve bu 
durumda borular camurla kaplonır. 

3- MANGAN 

3.1. Genel Tarif 

Çok küçük toz parçacıkları halinde man
gan havada yayılmıştır. 

Yüzey sularında mangan cözünmüş ve sus
ponsiyon halinde bulunur. 

3.2. Oluşumu 

Bulunduğu yere bağlı olarak taze sularda 
bir kaç bin 11g/ l mangan bulunur. Mangan konsan-
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trosyonu Birleş i k Amerika , Kanada , Rusya , ingil
tere ve Federal Alınanya'daki göl ve nehirlerd e 
1 1 ıg / l ile 600 ,ug/ 1 orasında değişir . Endüstri atık 

s u l arıy l a ki r len miş sularda bozan daha fazla mon
go no rastlanır . 

Yeral t ı s uları, bazı göl ve rezervuarlarda yük
sek mi ktarda mangan vardır . 

Yiyeceklerdeki mangan miktarı önemli dere
cede değ i ş ikl ik gösterir. Süt ürünlerinde düşük 

konsantrasyonda (O - 1,9 mg/ Kg). ette (O- 0,8 
ıng / Kg) . balıktc lO- 0.1 mg/ Kg) bulunur. Daha 
yüksek ko nsantrasyonlarda ise tane ve tahıllarda 

(1,2- 30,8 mg/ Kg). fındıkta (0,4 - 35,1 mg / Kg) ve 
sebzelerde (0,2- 12,7 mg/ Kg) bulunur. En yüksek 
mangan konsa ntrasyo nu çay ya p raklarınd a bu lu
nur ve bir fincan çay 1.4 ile 3,6 ,ug orasında man
gan ilıtiva eder. 

3.3 . Alınış Yolları 

Yiyecek le ve içme suyuyle sindiri lerek ve ha
vad an nefes alıp vermekle mangan vücuda girer. 
En fazla mangan mik t arı (yiyeceklerden alınan) 

ye t iş k inler için günde 2- 8,8 mg orasında hesap
l a nmı ş tır . Cocuklar ilk altı oy süresinde her gün 
vücut ağırlığının kg.'mı için 2,5 - 25 ,ug orasında 

mangan sorfederler. Ortaloma günlük mangan gi
rişi Kuzey Amerika'da ortaloma 3,6 mg.'dır. Orto
loma günlük mangan gereksinimi normal fizyolojik 
fonksiyonlar icin 3-5 mg orasında hesaplanmıştır. 

içme suyuyle alınon mangan miktarı önemli 
derecede değişir, normal olarak yiyecekle alınon

don daha azdır. 

Endüstri olonlarında ve mongonlo uğraşılan 

ye~lerde günde atmosferden alınon miktar 2- 10 
,,g orasında hesaplanmıştır. 

2.4. Sağlığa Etkisi 

insanlarda ve hayvonlarda mangan esas ele
menttir. Fakat alınon manganın % 3'ü absarbe edi
lir. Enzim sistemlerinde bi r leştirici foktör olarak. 
sü lfat mucopo\ysocchorid, kolestrol, hemoglobin 
sentezlerinde ve diğer önemli metabolik işlem

lerde rol oynar. Kalp damarı ha stalıklarında ölü
me mani olmak icin içme suyunda bulunması tek
lif edilmiştir . Absarbe edilen mangan kon akışını 

hızlandım ve karaciğerde birikir. Karaciğerde bi 
•iken mangan öd tuz ları ile ilgil idir. Manganın bi 
yolo iik ömrü kı scd ı r . Karac iğerde biriken miktar 
1 - 1,3 ıng / Kg aras ı ndadır. Hayvonlarda mangan 
eks ikli ğ i değ i ş ik belirt iler gösterir. insa niarda man
gan eksikl iğ inde n i leri gelen bir be lirti yoktu r. Man
gan eksi k liği ile konsı z iık , cocuk la rd a kemik de
ğişm e\eri ve deri ha sta l ı k ları o ras ında bir ilgi ola 
bilir. 
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Manganın absorbsiyonla esas alınma yolu 
nefes a l ıp vermek ve barsaklario olur. Mide su 
yunda manganın az cözünmesinden dolayı ağızia 

alı nanın sadece % 3 - 4'ü barsak yoluyla absarbe 
edil ir. Manganın absorbsiyonu ile demirin absorb
siyo nu birbi ri ne bağ lıdır. Hem demir hem de man
ga n absorbsiyonuyio anemi artar. Abso rbsiyon yi 
yecekle alınan kalsiyum mikta rı ile ters potasyum 
m i ktarıyla doğru ora nt ılıdır . 

Vücuttaki mangan önce ifrazatlo, sonra hem 
absorbsiyon hem de ifrozatla düzenlenir. Bazı me
taller pankreas i f ra zatıy \ o dışarı atılır ve barsak
ton geçer. % 0,1 ve % 0,2 arasında idrorlo dışarı 
at ılı r. Mangan en az zehirli e\eınenttir . Tavşan

lordo , domuzlarda ve s ı ğır l ard a devam lı alınma ile 
ilgil i ça lı ş mala r, 1 - 2 mg/Kg doz miktarının iştah 

değişmes in e ve hemoglobin yapan demir metabo
l iz ma sın d a bir azaima tes ir i olmadığını göstermiş

ti r. 

Bi r koç olay müstesna sude ki ma ngandon 
dolayı bir zeh iriilik görülmemiştir. 1941'de Japon
ya'da beyin\e ilgili hastalı k sebebi 14 mg/ 1 mon
gonio kir:enmiş kuyu suyuna atfed i lm i şt i r . Bununla 
beraber ya lnız yüksek mangan kon santrasyonunun 
bu hastalı ğ ın sebebi olduğu iddia edilemez. Çünkü 
çinko m ik tarı aynı suda fazioydı . Japonya'da d i ğer 

bir yerde içme suyundaki 0.75 ıng / I'Iik bir mangan 
konsantrasyonu içenlerin sağlığına ters bir etki 
gösterm emıiştir . 

M a ngan ı n konserajan olduğuna dair bir delil 
yoktur. Tersine bir kaç calışma manganın anti
konserajan olduğunu göstermiştir. 

insanlara ters etki göstermeyen günde alına 
ca k ma ngan mik ta rı aşağıda gösterilmektedir. 

Yiyecek le 

Suyla 

Havayla 

Ortalama nTg. 

3,000 

0,005 

0,002 

3.5. Diğer Durumlar 

Ara mg. 

2 - 7,0 

o- 1,0 

o- 0,02 

içme suyu sistemlerinde manganın soğ\ıklo il
gili olmayon kötü tesirleri olabilir. 0,15 mg/1 dan 
fazla mangan ickliera arzu edilmeyen tat verir. 
Canıaşıria rda leke yapar. CözeiNdeki mangan tuz
la rı akside olup çökerek kabuk teşkil ederler ve 
kabuk problemini meydana getirirler. Litrede 0,02 
ıııg mangan boruları koplayorak siyah renkte çö
ker. Baz ı zorarlı orgonizmoların çoğalmasına 

ma ngan sebep olu r. Da ğı tım sistemlerinde fazla 
ma ngan koku, tat. bulanıklık problemini yaratır. 
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icme suları için limit değer 0,1 mg/ l'dir. Leke 

yapma özelliğinden dolayı bu problemi önlemek 
için bu metalin çözeltideki konsantrasyonu müm
kün olduğu kadar düşük tutulmalıdır . 

4 - FENOL VE KLOROFENOLLER 

icinde fenol bulunan suların klorlanması sa
nucu klorofenoller meydana gelir. Kimyasal ola
rak canlı lıücreleri yok etmek için kullanılırlar. 

l<lorofenollerin tat ve koku başlangıç değerleri 

düşü ktür. Kokulu bir cak klorofenol bileşiğinin 

l Monoklorofenol ve diklorofenol) tat başlangıç 

değeri litreele 1 11 graındır. Bundan dolay genel 

bir koiele olarak içme suyunda 0,1 11g/ l den fazla 
k:orofenoller bulunınaınalıdır. Yalnız fenol ve pen 
taklorürler hariç tutulmalıdır, çünkü bu bileşiklerin 

tat ba ş l a ngıç değeri 100 l'gl dir. Eğer suda 100 
11g/ l nin üstünde fenol varsa bu suya klorlama 
uygulanmaz. 

Spektrofotonıetrik fenol tayininde ancak 1 

11g/ l üzerinde klorefenal tespit edilebilir, bu de
ğe r, bir koc klorofenol bileşiğinin tat başlangıç 

değerinin üzerindeki şüpheli durumlarda tat prob
lemini çözmek icin tayin yapılırken krcmotografik 
analiz uygulanmalıdır. 

l<lorofenollerle içme suyunun kirlenip kirlen
mediğini anlamak icin su kaynağının fenol ve 
klorlan ınış fenalik pestisitle kirlenme durumu araş
tırılmalıdır . Ham suda fazla miktarda fenol varsa 
azaltılınalıd;r. Bilhassa klorlama işlemine başla

madan önce sudaki az klorlu fenoller, oksidasyon 
iş lemi ile, çok klorlu bileşikler daha etkili bir şe
kilde aktif kömür absorbsiyonuyla giderilebilir. 

4.1, Fenaller 

ZEHiR TESiRLERiNiN ÖNEMiNE GÖRE 
KLORLANMIŞ FENOLLERiN SECiMi 

4.2. Genel Tarif 

Fenalik bileşikleri ihtiva eden suların klorlan
ın ası sonucu içme suyunda klorlu fenaller bulu
nurlar. Kömür destilasyon ünitelerinden, petrokim
ya endüstrisinden ve bir çok fenol kullanan en
düstri atıklarının suya verilmesiyle ham suda fe 

nal bulunur. Aynı zamonda evsel atık sularda do 
görülür. Fenollü sular klorlandıkları zaman esas 
reaksiyon ürünü olarak, 2 ve 4 klorofenol, 2, 4 dik
lorolenal ve 2, 4, 6, triklorfenol meydana gelir. 2, 4 
diklorofenol herbisitlerin (2, 4- D) ara ürünü ola
rak ve pentoklorfenole baği olarak teşekkül eder. 
Pentoklorofenol odunun korunmasında , 2, 4, 5 trik
lorfenol mantar giderici olarak ve 2, 4, 6 triklorfe
nol antiseptik olarak kullanılır. 
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2, 4, 6 triklorofenol aynı zamonda insektisit
lerde önemlidir. 2, 3, 4, 6 tetraklorofenol insektisit 
ve odu n koruyucu olarak fazla miktarda kullanılır. 

4.3. Oluşumu 

Yeraltı suyunuda içinde bulunduran kirlenmiş 

lıaınsu 1 - 10 l'g / 1 fenol ve mono, di, klorofenol Ih
tiva eder. içme suyunda do aynı miktarda bulunur. 
Ham suda 1 - 10 1'9/ 1 tri ve tetraklorofenol izlen
miştir. Nadir olarak daha yüksek miktarda do ola
bilir. 

4.4. Sağlığa Etkisi 

l<lorlanınış fenallerin zehir tesiri gösteren baş
langıç değeri tat ve koku başlangıç değerlerinden 

daha yüksektir. 

Tablo 1 'de bu durum görülmektedir. 2, 4, 6 
triklorfenol ve pentoklorofenol istisna kabul edile
rek zeh iriilik limitleri hesaplanmıştır. 

5 - 2, 4, 6 TRiKLOROFENOL 

2. 4, 6 tri'klorofenol sarı katı madde olup eri

me noktası 69,5 C0 dır . Kaynama noktası 246 co 
dir. Suda az cözünür. 100 ml de < 0,1 gram, or
ganik çözücülerde cözünür. Odun koruyucu alarak 
k ull a nılır . Bakteri ve ınantarları öldürür. 

2, 4, 6 triklorofenol az miktarda fenol bulunan 

içme suyunun klorlanmasıylo meydana gelir. 

5.2. Alınış Yolları 

o) Su 

2, 4, 6 triklorofenolün neh ir suyunda izlenen 

mi ktarı 1 l'g/ 1 dir. icıne suyunda çok az bulunur. 
Fenollu suyun klor:onmasıyla 2. 4, 6 triklorofenol 

konsantrasyonu litrede mikrogramının üzerindedir. 
2 lt su olon için 70kg ağıriğındaki bir yetişkinin 
aldığ ı maksimum miktar litreele 1 1'9 dir. 1 günde 
kg baş ı na hesaplanan miktar O,OOC03 mg dır . 

Süt endüst risinde klorofenollü antiseptikler 
kullanıldığındon süt ürünlerinden alınabilir . 1, 3, 5 
triklorbenzen nıetobolizmodo 2, 4, 6 triklorofenole 

dönüşür. Pentoklorofenol de mısır ve bezelyede 
2, 4, 6 triklorofenole dönüşür . Balıklordon alınabi

lir. Esas alınış yolu ise su ile olur. 

5.3. Metabolizma 

2, 4, 6 tr iklorofenol idrorlo vücutton atılır . Bu 
bileşiğin metobolizmodoki rolü çok azdır. 
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Tablo : 1 

ZEHiRLE iLGiLi SEÇiLEN KLORLANMIŞ FENOLLER iÇiN LiMiTLER 

izlenen Max. Tipik U·mitler 
Kon~antrasyon belirtisi K oku Tat ,----..A.----., 

,--____;.._ başlangıç başlangıç Zehir Konser ya-
Hamsuda i çmesuyunda (**) Kons. ("' * ) Kons. Kons. pıcı Kons. 

Bil eşik ,ıg / 1 ,ug/ 1 ,ug/ 1 ,,gf l ,ug/ 1 tıg j l 

Fe no! 1100 1000 100 3000 L 

2 - Klorofenol 10 ı--

4 - Klorofeno l 10 r-

2, 4 Diklorofenol 10 10 3000 'r-

2, 6 Diklorofenol 10 10 /,-

2, 4, 5 Trikloro fenol < 0,1 100 2600 (*)' 

2, 4, 6 Tr iklorofenol 100 12 

2. 3, 4, 6 Tetra kolorfenol < 0,1 < 0,1 1000 

Pentak lorofenol 10 1000 100 21 

Not : Gerek li bilgi yok . 

(*) Çevrede bu b i l eş i ğin dav ranı ş ı fark lı d ır . Ayrı tasfiye edilmelid ir. 

(** ) Literatü rde başlangıç değerler i deği şi k l ik gösteriyor. 

Değerler daha dü ş ük veya do hc yüksek rapor edilmiştir . 

5.4. Sağlığa Etkisi 

Fareler için öldürücü doz LD50 zeyt i nyağında 

276 mg/kg dır. 2, 4, 6 trik larofenol yüksek dozda 
al ı n dığ ı nda ateş yüksel ir ve fe lç yapar. Amerika 
ka nser enstitüsünü n fa reler üzerinde ya ptığı calış

malarda bileşiğin tümör artırıc ı old u ğu bulu nmuş

tur. 

Epidemiolojik veri ler 2, 4, 5 ve 2, 4, 6 tr ikloro
fenolün kanser yapıcı tesirini kıymet i endirecek öl 
çüde yeter li değild i r. 

Kanser olma ri ski 100 000 de 1 dir. içmesu
yunda l imit değe r i ise 0,1 ,ug/ 1 olarak tavsiye edi l
mektedir. 

6 - PENTAKLOROFENOL 

6.1. Genel Tarif 

Pentak lorofenolun od un koruy ucu ve mantar 
giderici olarak dt:ınya da senede 40 000 ton kullanıl

d ı ğ ı h esapl a nm ı ş tır . Erime noktas ı 190 C0
, kayna

ma no k tas ı 31C C 0 di r ve suda 20 C 0 de 1 lt de 
14 mg cözünür. 

6.2. Alınma Yolları 

Kirlen m i ş yüzey su l arı 1 - 10 ,ug/ 1 nin üstünde 
pentaklorofenol ihti va ederler. Ren nehrinde 1979 
da ise 0,15- 1,5 ,ug/1 aras ı nda bul unmuştu r . Suda 
genel olarak bulunan miktarı litrede 1 ,ug ni n a l t ı n 

dadır . 

6.3. Metabolizma 

Pentak lorofenol deri ve mide barsak yo luy la 
alı nır . Ve absarbe edilen mikta r ın çoğ u idrarla 
değ i şmeks i zi n d ı ş arı atılı r. 

6.4. Sağ lı ğa Etkisi 

Ağ ı zi a alı na n pentaklorofenol fareler icin LD50 

27 mg/ kg di r. Klin ik zehirlenme belirtileri aşırı ter
leme, susuzlu k, ateş yükselmesi, hızl ı nefes a l ıp 

verme, ve sonueta ka lbin durma s ı d ı r. 

Hodgkin h astalı ğ ına baz ı odun i ş çi l e r inde rast
l a ndı ğ ı rapor edilmi şt i r. Faka t epidemiyolojik ça 
l ış malar yetersizdir. 

En az 30 tane pentaklorofenolle zehirlenme 
yüzünden ölü m va kas ı kayded i l miştir . Deney hay
va ninnnda karaciğer ve bö breğe zararl ı tesir gös-
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terir . Deney hayvonlcırındo kon ser yapıcı tesiri gö
r ü lmemiştir. Deney hayvanlarında kanser yapıcı 

tes iri üzerinde yapılan çalışmalar yetersizdir. 

7- ÇiNKO 

7.1. Genel Tarif 

Bol miktarda bulunan çinko yeryüzü kabu
ğunun % 0,004 ünü teşkil eder. En çok bulunan 
minerali sfalerit LZnS) tir. Bu bileşik kurşun, bo
kır, kadmiyum ve demir sülfürle beraberdir. Top
raktaki çinko mik tarı 1 - 300 1 ı g /g arasında hesap

l a nmıştı r . 

Atmosferdek i çinko miktarı kaynak noktasına 

bağlı olarak değişir. Çinko sülfü r, oksit ve karbo
natları yüksek klorürlü suda cözünür, çinko sülfat 
tuzları çinko hidroksi t ve çinko karbonat şeklinde 
hidrolize olmaya meyi llid ir. Doğal sularda çinko az 
bulunur. Adsorbsiyonla çözünmüş çinkonun mik

tarı düşer . 

7.2. Oluşumu 

Musluk suyunda çinko miktarı, galvan izl i pi 
ri nç borular ve diğer çinkolu yapımiardan gelen 
çinkodan dolayı yüzey sularından daha faz.la dır. 
Musluk suyunda çinko miktarı 0,01 - 1 mg/ 1 ara
s ınd a genel olarak değişiklik gösterir. 

7.3. Alınma Yolları 

Et ve süt ürünleri çinko yönünden zengindir. 
Baklagiller ve balık zengin çinko kaynağıdır. Bazı 

önemli yiyecek g rupl arındaki çinko miktarı aşağı

da ver ilmektedir. 

Sı ğ ır , domuz ve kuzuda 20- 60 1 ı g /g 

Süt 3-5 11g/ g 

Balık ve deniz 
ürünlerinde 15 1 o/ g den fazla 

Baklagil ve buğdayda 15- 50 l'gf g 

Yapraklı sebze ve 
meyvelerde 2 ,,gjg dan az 

Normal insan icin gün lük alınan çi nko miktarı 
12 mg dır. 

Yiyecekler insanlar icin çi nko kaynağıdır. ic
mesuyuyla günlük alınan miktar 400 ,,g den fazla 
de-ğildi r . Hava ise insanlar ici n düşük çinko koy
no!)ıdır . 

7.4. Sağlığa Etkisi 

Çinko insan ve hayvonlar için çeşitli enzim 
sıstemleri nde fonksiyonu olon esas elementtir. 70 
den fazla çinko ilc ilgili enzim bilinir. 

68 

Yaş ve cinse göre tavsiye edilen günlük alı

nacak çinko miktarı 4 - 15 mg dır . Hamile ve Jo
husa kadınlarda ihtiyaç günde 16 mg dır. 

Mıs ı r ve Irak'ta çinko eksikliğinden ileri gelen 
kl inik vakalara rastlanmıştır . Gelişmede gerilik . 
kansızl ık gib i hastalıklara belki de barsaklario ab
sorblanan az miktardaki çinko sebep olmaktadır . 

Ağızdan alına n çinko sülfat olarak verilir. 

insanlarda ve hayvanlarda çinko absorbsiyo
nuna tesir eden bir çok faktöre misal olarak, pro
tein, vitamin ve metal alınışı gösterilebilir. 

Serum ve plazmadaki çinko miktarı Jitrede 1 
r~g d ır . Kondaki miktarı bunun beş katıdır. Kır

mızı ka n hücreleri nde ise litrede 10 mg dır. En 
faz la çin ko prostatta bulunur. Vücut ağırlığının kg 
ınında 100 mg daha fazla miktarı ise kemik, kas, 
karaciğer ve ponkreasta vardır. 

Çinko zehirli değ ildir . insanlarda çinko zehir
Jcnmesinin belirtisi . kusma, su eksikliği. elektrolit 
dengesiz liği , karın ağrısı. bul antı, uyuşukluk. boş

dönmesi. odele kondisyonunda eksiklik şeklinde 

görülür. Çinko klörürün sebep olduğu böbrek ye

tersiz l iğ i görülmüştür. 

150 mg günlük çi nko dozu bakır ve demir me
tabolizmasında karı şıklık yapar. çünkü çinko bu 
iki metale metabolizmada ters etki gösterir. 

Çinko kadmiyum metabolizmasında ters etki 
gösterir. Çevreden alınan kadmiyumun zehirli te
sirine karşı yüksek çinko dozu belki bazı önlemler 

getirebilir. 

7.5. Diğer Durumlar 

Çinko suya arzu edilmeyen ilaç tadı verir. Lit
rede 5 nıg dan fazla çinko opelesans görünüşe 

sebep olur. Ve kaynama esnasında yağlı bir film 
tabakası meydana geti rir . Bu değer tavsiye edilen 
limit değer olup problem cıkmaması için çinko 
mikta rı bu değerin altında tutulmalıdır . 

8- BAKlR 

8.1. Genel Tarif 

Bakır ve bileşikleri çevrede, dolayısıyle yüzey 
sularında bulunu rlar. Sudek i bakır, suyun pH'ı ve 
karbo nat konsantrasyonu ve diğer anyanlarla il
gilidir. Muslu!< suyunda bulunan bakır miktarı ham 
su kaynağında ve tasfiye görmüş suda bulunan ba
k!r miktarı nda n daha fazla ola bili r. Dağıtım siste
mindeki su çeşitl i kimyasa l ve fizikse l özell ik leriyle 
bakırın dağıtma sisteminde çözünmasine tesir eder. 
Su bakır kaplarda bakteriyel kalite bozulmadan 



depo edilir. Bakır suya renk ve arzu edilmeyen 
tat verir. 

8.2. Oluşumu 

Jeolo jik mevk iye, endüstriye ve gübre kullonı

lışıno, y iyeceğe göre toprakton değişik miktarda 
bakır alın ı r . inorganik esaslı gübrelerde bakır mik
tarı 0,01 - 0,05 mg f g dır. Sebzeler, un, süt ve et 
ürCnlerinde norma l olarak bak ı r miktarı 0,01 mg / g 
dan azd ı r. içmesuyunda bakır miktarı 0,01 - 0,5 

nıg / 1 orasında değişir. 

8.3. Sağlığa Etkisi 

insan nıeta bol iznıasında bakır esas elementler-
den birisidi r. Eritrosit teşekkülünde , kemik lerin 
gelişmesinde, merkezi sinir sisteminde, dokuların 

yap ı sında rol oynar. Aynı zama nda bakır proteinle 
birleşir , plazmanın ya pısında yer alır . Enzimieri n 
ya pısında bak ır bulunur. 

Bakır yiyeceklerde yayg ın olarak vardır . Hay
vonlarda görü len değişik klinik ha stal ıklar bakı r 

eksikliği ile ilgilidi r. 

Büyük doz bakır alındığında, nıukoz iltihaplan
nıası. kılcal borularda, böbrekl erde, karaciğerde 

korozyon yanında zararl ı tesirleri görülür. Merkezi 
sinir sisteminde iltihaplannıa yapar. Sonra dep
rasyon olayına rastlanır . 

Mide barsak iltih apları , karaciğer ve böb-
rekte çürüme yapmas ı mümkündür. Deride bakır 

tuzları koroziftir ve egzanıaya sebep olur. Gözlerde 
iltihaplanma yapar. içmesuyunda bakır bulun 
nıas ı istennıez. i laç tadı verir. Tad başlangıç de
ğeri 5 nıg/ 1 nin üzerindedir, bununla beraber saf 
sudeki tat litreele 2,6 nıg bulunduğunda farkedilir. 

8.4. Diğer Duru•mlar 

Suda bulunan bakır sağlığa zararlı değildir . 

Kullan ma suyunda baz ı karışıklıklara sebep olur. 
Kullanma suyundaki bakır aliminyum, çinko ya 
pımlarının koroıyonunu artırır. Suda litrede 1 nıg 

dan fazla bakır canıaşıriarda leke yapar. Bu değer 
linı it değer olarak tavsiye edilmektedir. 

9- SlCAKLlK 

9.1. Genel Tarif 

Genelde kimyasal reaksiyon hızı sıcaklık azai
d ı kça azalır. Kimyasal dengeele reaktiflerin relat if 
konsantrasyon : arı ve meydana gelen ürünler sıcak
lıkla değişir. 

Sıcaklık içm e suyu tasfiyesinin her kode-
nıesinde etkilidir. 
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9.2. Fiziksel Durum 

Soğuk içme suyu sıcak suya tercih edilir. Oda 
sıcak lığınd a tadın şiddeti en büyüktür, ısıtma ve 
soğutmayle önemli derecede azalır . icme suyunda 
bu lunan az mik tardaki ucucu maddenin buhar ba
sıncı sıcaklık arttıkca artar ve kokunun artmasına 
sebep olur. 

Bulanıklık ve renk sıcaklıkla ind irek olarak Il
gilidir, billıassa koagulasyonla s ıcaklık birbirine 
sıkıca bağlıdır. 

Sıcaklık arttıkca koagulasyanun optimum pH ' 
si az alır. Koagulantın ekonomik ku llan ım ında ba
şarı kazanmak için jar testi tasfiye gören suyun 
sıcaklığında yapılmalı , oda sıcaklığında yapılma

malıdır. 

Sıcaklık azalırken suyun vizkozites i azalır ve 
cökme hızı ve süzmede azalma görülür. Koagulas
yon . çöktürme ve süzmeyle bulan ık l ığın ve reng in 
aza lması kışın yazdan daha azdır . 

Düşük sıcaklıkta süzme ile bulanıkl ığın azal
ması ortalama tane büyüklüğünün azalmasından 

ileri gelebilir. Aktif kömürle süzmeye sıcaklık tesir 
eder, aktif kömürün adsorblama kapasitesi sıcak

lık aza ldık ça artar. 

9.3. Mikrobiyolojik Durum 

içme suyunun mikrobiyolojik özellikleri sıcak 
l ı kla yakından ilgi lidir . Sıcaklık su tasfiyesinde, 
bilhassa dezenfeksiyanda ve mikroorga n izmala rın 

uzun yaşaması ile gelişmesinde etki lidi r. 

Genelele sıcaklığı n arınıası dezenfekslyana 
yardım eder, Bulter Field ve arkadaşları , 20- 25 
c o arasında klorun bakteri giderme ebk isinin . 2- 5 

co oras ında gösterdiği etkiden 5 kat daha fazla 
olduğunu görmüşlerdir . Amerikan askeri çalışma

larda, Ames ve Smith 8 - 40 C0 arasında sıcaklık 

etkisinin dokuz katı olduğunu bulmuşlardır. Chem
bers pH 7 - 8,5 aralığında klorla dezenfeksiyonun 
az oranda değiştiğini , fakat daha yüksek pH ve 
4 - 22 co orasında 4 - 8 defa fazla tesirli olduğunu 
göstermişlerdir . Benzer sonuclar virüslerde de elde 
edilm iştir . 

Koagulasyon ve çökme işlemi sudeki süspan
siyon halindeki mikroorga nizmaların sayısını azal
tır ve sıcak lı k evvelce anlatıldığı gibi bu iş leme 

tesir eder. Klorlanmış suyun mikrop öldürücü tesiri 
sıcaklığı n artması ile artar. 

Düşük sıcak lıkta virüsler bakterilerden daha 
uzu n yaşarl a r . Yaşama müddel i 6 aydan fazladır . 

Zarar lı organizma la rın gelişmesi sıcak su şart

larında artar. Ve arzu edilmeyen tat ve kokunu n 
ortaya çıkma eğilimi de artar. 

69 



DSi TEKNIK BÜLTENI 1987 SAYI : 62 

9.4. Kimyasal Durum 

Su tasfiye sisteminde korozyona sıcaklığın te

siri görülmüştür. Koroıyon sıcaklığın bir fonksiyo

nudur. pH'n in sodyum hid roksitle ayarlanmasında 

aynı sıcaklık aralığı nda bu tesir yarıyarıya iner. 

10 co nin altında sodyum hidroksitl i su daha yük

sek koroıyon hızına sahiptir. Koroıyon hızı aynı 
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zamanda sudoki çözünmüş oksijenin bir fonksiyo
nudur. 

Kalsiyum karbonatın çözünürlüğü sıcaklıkla 

azalır . Düşük alkalinitede, pH artan sıcaklıkla 

azalır . Dolayısıyla kalsiyum karbonatın çözünür
lüğü artar. Saturasyon indeksine tesiri : Karbo
natla kobuklaşmayı azaltır ve aynı zamanda suyun 
aşındıncılığını artırır. Böylece sıcak su sistemle
rindeki korozyonu artırır . 
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