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SiSiRiLEBiLiR BENlLERiN ESNEKLiGi 

Yazan : World Water. TEMMUZ 1987* 

Çeviren : Hüseyin YAvuzu 

ÖZ ET 

Hava veya s ıı ile doldurulabilen bentler, amaca bağlı olarale sıı depolayab ildiği 

gibi taşknılartıı tehlike arz el lil esi halinde lıerhangi bir zarara ıı eden olmadan 

indirilebili)lorlar. Japonya'da bu benllerden çok sayıda mevcut/ur. 

Ameri ka Birleşik Devletleri'nde keşfedilen ve 
1950'1erde batı Amerika'da denenen şi şirilebilir ka
uçuk bantler Japonlar tarafından ele alınmış ve 
yaygı n hale getirilmiştir. 

Kaliforniyalı mucitlerin, içinde oldukları zaman
dan değilse bile, sahip o'ldukları malzemelerden 
daha ileri oldukla rı na dair bir teori va rdır. Gün ü
müzde elyaf malzeme üretiminde ve kauçuğun ta
bakalar haline getirilmesinde kullanılan teknikler
de ortaya çıkan gel işm elere bağlı olarak kauçuk 
benllerin gerekli dayanıklı11ığa ulaştı kla rı kabul edil 
mekte ve bunlar kapaklı tesisler dahil olmak üzere 
dolgu ve ağırlık tipindaki benllerin işletmecilerine 

özendik'leri bir kullanım esnekliği sa ğ lamaktadır. 

Şişirilebilir kapaklar olarak da isimlendirilen 
şişirilebilir bentler, tercihe, •şartlara ve stab iliteye 
bağ'lı olarak su veya hava ile doldurulabilir. Bu 
benller bir süre için istinat duvarı gibi hareket 
ederek arkasında su biriktirme imkanı sağlarken , 

bir süre sonra nehir yolağına bir blanket gibi ya
yılıp üzerinden suların geçmesine müsade eder. 

Deyim yerinde ise teknolojik mücadele şimdi

lik iki firma arasında devam etmekte ve her il-:i 

World Water dergisinin Temmuz 1987 tarihli say ı sından 
tercüme ed ilmi şti r . 

• • DSi Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanl ı ğ ı 

firma da , kend i görüş leri olan az düşülü yapıların 

dunyada a ranılan ya p ı lar o ld uğu kanısındadırlar . 

Bu konuda çalışmaya diğer firmaya oranla yeni 
ba ş lamış o'lan Tokyo'nun Bridgestone Firması , 

kendi önerileri olan mansap «omurga» projesinin 
stabiliteyi artırdığı ve teknik bir avantaj sağladığı 

kanısındadır. Kauçu'k 'bentlerin imali ve geliştiril

mesi konularında uzun ıbir süredir çalışmakta olan 
Osaka'nın Sumitomo Firma'Sı ise bu görüşe katıl 

mamaktadır . Sumitomo Firmasına göre, nehir ya 
tağ ında yerleştirilen ka uçu'k «blanket» sistemi daha 
iyidir. 

Proje konusundaki tartışmalar ne olursa ol
sun, her iki imalatçı firma da kauçuk bentlerin; 
su'lama, taşkı n kontrol ve yeraltısuyu takviyesi 
ma ksatlarından biri için de yapılsa; Nehir Mühen
di s li ğ ine önem li ve olumlu kabkıları olduğu konu 
sunda hemfik irdir. 

Şişirilebilir bentıere, mini hidroelektrik proje
leri nde de kullanılabilme imk'an doğacağı anlaşıl 

maktadır. Sumitomo Firması örnek olarak Mikata 
Gawa üzerindeki enerji maksatıı 2 m. yüksekl'iğin 

deki açıklığı 40 m. olan yapıyı göstermektedir. 
Bridgestone F irması ise aynı tipteki bir yapıyı 

Hatsuka Gawa üzerinde yapmştır. 
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Bu bentler taşkın sırasında , gelebilecek iri 
malzemelerle silt gibi yatak malzemelerinin zarar 
vermeden kolayca gecebilmesini sağlama k maksa
dıyla indi r ilebili rler. Böylece; bu tip yapılarda, si lt 
birikmesi nedeniyle aktif haznede ortaya çıkacak 

azalma da önlemiş olmak tadır . 

Kauçuk benıleri önerenler bu yapıların kapa'klı 

sistem'lerden daha ucuz olduğunu; projelendirme
de, mesnetlerin daha kavisli şekillendirile'bilmeleri 

nedeniyle, daha fazla esneklik sağladığı ve ba kım 

masraflarının olmadığını savunma·ktadır l ar . 

Sadece Japonya'da 10DO'den fazla şişiril~bilir 

bent halen işletilmektedir ve bu sistem . Güney 
Kore'ye ve Güneydoğu Asya ' nın birçok ülkesine 
ihraç edilmiştir . Bundan sonra ki hedef Batı Av 
rupa'dır . 

Kullanılabilir bir bendin (kapağın) üretilme
sinde kilit elemanlar; kauçuk şiltenin üretilmesi , 
bunun nehir tabanına bulonlarla tesbiti , sistemin su 
veya hava i'le daldurulmasının tesbiti ve bendi şi

şirip indirecek olan pompa istasyonunun ne şe

kilde işletileteğinin belirlenmesidir. 

! ......... ,_ 

Önem li bir faktör de kauçuğun güneşten ko
runmosıdır. PVC plostic malzemeler gibi kauçuk do 
ultro - viole ışınlarındon e~ki lenmektedi r . Zorarlı 

ışınla rdon korunmak için EPDM ola rak bilinen bir 
madde, yüzeye sürül erek değil ancak; içine katıl

ma!: suretiyle tatbik edilerek , kullanılmaktadır . 
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l<auçuğun nelıir tabanına bulonlarla tuturu lma
sı. işlemin en önemli kısmıdır ve tüm işlerin to
ıııam lanmasının üç ay almasına karşıl'k. bendi oluş 

tu racak kauçu•k ş iltenin yerleştirilmesi iki haftalık 

bir zaman olma•ktadr. Hafriyot ile şişiri iebilen şil

ten in bulonlarla bağ'lonacağ temel ve mesnei 
yapı larının tamamlanması için gerekli süreler iyi 
ayarlanmalıdır . Şiltenin boşoltı' l ması sırasında mey
dana gelecek şokları olmak üzere temele esnek 
malzeme konmalıdır. 

Şi lt e ekersuyun genişl iğine ve karakterine bağlı 
olarak , tek veya birkoç ono halinde oluşturulabili r. 

Tek şilte açıklığının en çok 135 m olması uygun 
görülme·ktedir. 

Akarsu yatağını birkoç açı klığa bolrnek sure
tiyle yapılacak bir işlem kolaylık soğl ıyacoktır . 

Örneğin iki ocı•klıklı bir yapıda , derivasyon tesis
lerine ihtiyac kalmadan birinci açıklıkta temel ve 
kauçuk şilte yerleŞtirme çalışmaları yapılırken su 
yu ikinci ac ı klı ·kton okı~mak ve daha sonra ikinci 
kısmında çalışırken bi~miş olan birinci kısımdaki 

inik şiltenin üzerinden suyu okıtmok suretiyle ya 
pıi'Obilir. 

Bu ti p, iki açıklı'k l ı , bir uygulama Hyogo vila

yetinde, Osaka'nın hemen kuzeydoğusundaki ikedo 

şehri sınırları yakınında yapılmıştır . 

«Sumigote»; mansap sulamosını yapmak üze
re aynı zom'Onda su da depolayocark bir regüla
tör olara'k projelendirilmiş ve mevcut kopaklı bir 
beton regülatörün hemen mansabına yerleştiril

miştir . Mevcut regülatörün rezervuan akarsud;ıki 

siltasyonu kontrol etmek maksadıy'la h'alen bo
şaltılmaktad ı r . 

Sulanıanın yap ı lmadığı yağışlı aylarda, emni
yeti sağlama'k gayesiyle su seviyesini düşürmek 

üzere şişirilebilir kauçuk bendin bir açıklığı in
dirilir. 

Bu benllerin yapıldığı bölgelerde, ikaz işaret

lerine rağmen ; çocukların oynamaları önemli ölçü
de tehlike yaratmaktadır ve bu sistemin bir mah
suru olarak belirmektedir. 

Taşk ınların getirdiği kaya ve ağaç külü'kieri
nin boşaltılmış , olan kauçuk şilte üzerindeki etkisi , 
kaucuğun dayanıklılığı ve tem ele yerleştirilen şok 

emiciler nedeniyle oldu'kça azdır . Kullanılan kau
çuğun uc·a•kların iniş talkımlarındaki lastik'lerden 
claha da·yanıklı ve daha fazla şok'O mukavim oldu
ğu ifade edilmek•tedir. 

Bu yapılar; kauçuk bend in fazla şişirilmesini 

otomatik olarak ön'liyecek ve taşkın anında oto
matik olorok inecek emniyet sistemlerine de sa
hiptirler. 



iÇMESUYU KALiTESi YÖNÜNDEN BAZI MADDELERiN 
LiMiT DEGERLERi 

Çeviren Güngör DUMLU• 

ÖZET 

«WHO Guidelines For Drinking Water Qulity» 1982 

«İçmesuyıı Kalit esi için Limit Değerler» adlı Dünya Sağlık Teşkilatı tara
fından hazırlanm ış kitaptan su kalite parametrelerinin geııel tarifi, oluşumu, 

kaynakları, sağlığa etkisi ve limit değerleri tercüme edilerek bu yazıda çeşitli sıı 

kalite parametreleri hakkında bilgi verilmektedir. 

1 - KURŞUN 

a) Kaynaklar 

Kurşun yer kabuğunun doğal bileşenidir ve or

talama •konsantrasyonu kg . da 16 mg.'dır. En 
önemli minera'li galendir ve çok sayıda minarelin 
b i leşiminde bulunur. Bir çok memlekette kurşun 

yatakl'arı vardır. Son yüzyılda l:>ir çok kullanma 
alanı bulunmuştur. Maden işlemlerinin sonucunda 
çevre kirliliği görülür. Havada, yiyece1<1erde , suda , 
toprakta, toz ve karda bulunur. Çevrede bulunan 
kurşun anorganik kurşun şeklindedir . Organik bile
şik'leri azdır, kurşunlu benzin ve doğal alkilasyon 
işleminde meydana gelir. A'sit toplama fabrikaların 

da, alkil kurşun halinde benzinde, boyalarda, le
himde, silah yapımında , kabloların kaplanmasın

da kullan ı lır. Çat ı ve boru malzemesi olarak içme
suyu dağıtma sisteminde de kullanılırsoda bugün 
bundan vazgeçilmiştir . 

b) Suda bulu n uşu 

Göl ve nehir sularında doğal kurşun miktarı 

litrede 1 · 10 mlikrogram arasında değişir. Endüstri 
otıklarında•ki değeri daha fazla'dır . Ta•sfiye edilmiş 

sularda, dağıtım sistemine girmeden evvel, kurşu

nun tasfiye sisteminde giderilmesinden dalayı az 
bu'lunur. Dağıtma sistemleri kurşundan yapılmış 

• Ki mya V. Müh . DSi Teknik Ara ş tı rma ve Kalite Kon tro l 
Dairesi Baş kanlı ğ ı 

borulardan akan veya kurşun kapl a malı depodan 
gelen içmesularında kurşun miktarı daha fazladır. 

Eğer su aggresiv, yumuşak veya düş ük pH ' Iıysa 

özell ikle kurşun m i ktarı art•ar. Kurşun borular su 
t a şımasında artık kullanılmıyo rsada bazı memleket
lerde halen kullanıldığı görülmektedir. Bazen mus
luk suyundaki kurşun istenmeyecek kadar yüksek 
miktarda bulunur. 

1.2 ALINMA YOLLARI 

a) içmesuyu 

Baz ı memleketlerde ku111anma suyundaki kurşun 
mik tarı azdır. Normal oloro'k bu miktar litrede 10 -
20 mikrogram don düşüktür. Bazı yerlerde daha 
yüksek olabilir. Mesela iskoçyo'do su fazla yumu
şak, düşük pH ' Iıdır ve su dağıtma sistem'leri •l e 
kurşun kaplamalı depolar genelde kullanılmakta 

dır . Sonuc olarak iskoçya'daki evlerin % 10'nunurı 
üstünde, ilk akan suda Ilitrade 300 mi'krogramdan 
fazla kurşun vardı r. Dünyanın bazı yerlerinde .it 

ıede 2000 mikrogramlık kur•şun mi'ktarına rast · 
la nmıştır. 

Sudan alınacak kurşun m i ktarını hassas bir 
şekilde hesap etmek cak zordur. Çünkü musluk 
suyunda bu'lunan miktarı değişik l i 'k gösterir. Mik

tar suyun borularda durma süresine bağlıd ı r . Mus

luk·tan alınan su içindeki kurşun miktarı, evden 

eve boru uzunlu ğ u ve depo tipine göre değ iş i r. 

5 
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Günde 2 litre su içen bir insan için sudan 
alınan kurşun mi·ktarı günde 10-20 mikrogram 
orasında değişir. Hesaplar bütün kurşunun alın 

ması olasılığına göre yapı 'lır . Pişirme ve yiye
cek hazırlanmaısındo kulla nılan musluk suyu, suyla 
alınan miktarına ilave edilir. 

b) Yiyecekle 

Kurşun değişik besinlerde bulunur, miktorı be
sine göre değişir. Mesela konserve kutularda 
kurşun lehim kullanılmışsa , konserve yiyeceklerde 
en yük•selk miktarda kurşuna mstlanir. Bir çok seb
ze, tahıl ve mey'vede az miktarda ku rşun bu'lunur. 
Kurşun kaynağı toprak ve havada·ki kurşunun yü
zeyde biri·kmesidir. Kurşun sütte, süt ürünlerinde ve 
şarapla bulunur. 

Günde ortalama kurşun alınışı 200 mikrogram 
olara'k hesaplanmıştır. Bazen kurşun, yiyeceklerin 
hazırl'anmasında kuıı·anı 'lan musiLık suyundan alınır . 

Genelde sindirilen kurşunun esas kayn'Oğı yiyece'k
lerdir. 

c) Havayla 

Kırsal alanda bir mJ havada O, 1 mi'krogram 
kurşun bulunabilir. Şehir havasında ortalam'a mik
tarı mJ de 0,5-2 mikrogram arasında değişir. Hava
daki mi·k:tarı endüstri bölgesine, trafiğe ve hava 
şartlarına bağlıdır . Trafiğin yoğun olduğu bölgeler
de oturanlar fazla kurşun alırlar. Endüstri bölge
lerinde mJ de 6 m i ıkrogram kurşun vard ı r. 

Havad~:ı bulunan kurşun ince pa rçacıklar ha
lindedir. Bu parçacı k lar solunduğunda % 20 - 60 
arası solunum sisteminde birik ir. Günde 15-22,8 mJ 
solunan havay'la 6- 9 mikrogram kurşun vücuda gi
rer. (1 mikrogram kurş un /mJ hava ve % 40 al ıko 

nur) Alıkonulan kurşunun büyük kısmı absarbe edi
lir. 

d) Meslekle ilgili bölgelerden 

Endüstri balgelerinde çalışanlar ıçın hava I<Oy 
na·klı kurşun miiktarı genel çevreden çok daha 
yüksektir. mJ havada 100 mikrogramın üstünde 
kurşun mi·ktorı i'stisna kobul edilir. 

e) Sigarayla 

Tütünde az miktarda kurşun bulunur fakat bu 
·kaynak'tan alınan mi'ktar nisbeten a2!dır. 

f ) Boya, toz ve topraktan ,alınması 

Topraık, toz ve bilhassa evdeki es·ki boyalarda 
kurşun fazl•a mik~a~da bu11unur. 

g) Kısmen önemli farklı alınma yolları 

·su, yiyecek, havadan alınon kurşun miktarı 

önemli derecede değişir . Bu kayna'kların lıer birinin 
verdiği miktarda değişir . Rokamla veri lmesi müm-
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kün değildir . Burada bir koç örnek verilmek tedi r. 
ilk hesaplarda toplam alınış esa·stır . 2. si vücutla 
alınan kurşundur . 1 yaşın üstündeki çocuklar lis
teye alınmamıştır. Diyetteki kurşun ha-kkında yeterli 
bilgi o'lmodığındon yaklaşık bir hesap yapılmıştır . 

Verilen tablcdoki hesaplara sigara dumanı, değişik 
alınma koynakları girmemektedir. 

Su, besin ve havadan alınan haftalık kurşun 

hesabı mg/ hafta. 

YETiŞKiNLER 

Cetveldeki örnekte toplam kurşun girişi tah
min edilir:!<en günde 2 'litre su içildiği, nefesıe gün
de 20 mJ hava alındığı ve besinden oluştuğu 

düşünülmüştür. 

Durum 1 yiyecek le alınon 100 ,ugPb/ gün havay
la 1 pgPbj mJ hava 

r: 
:ı 

ı!!' c r: ~ :ı > 'iii :.::: :ı c Q) E - (/) :X: aı c o Q) Q) Q) E c. 
(.) (.) (.) o c Q) Q) Q) c 1-

't:J 't:J 't:J 't:J ö. '-
:ı o c c o :ı 

(/) (/) (/) CJ) ı- (/) 

'20 pgPb/ 1 su 0,28 0,14 0,70 1,12 25 

50 ,ugFb/ 1 su 0,70 0,14 0,70 1,54 46 

100 pgPb/ 1 su 1,40 0,14 0,70 2,24 ro 

Durum 2 Yiyecekle alınan 300 ,ugr Pb/ gün havayla 
1 ,ugPb j mJ hava 

r: 
:ı 
1/)o .... c r: ;ft :ı > 'iii :.::: :ı c Q) E 
t:: (/) :X: aı c 
o Q) Q) Q) E c. 

(.) (.) (.) o c Q) Q) Q) c 1-
't:J 'tl 't:J 't:J Q. '-
:ı c c c o :ı 

(/) (/) (/) CJ) 1- (/) 

20 pgPb/ 1 su 0,28 0,14 2;10 2,52 11 

50 ,ugPb/ 1 su 0,70 0,14 2,10 2,94 24 

100 pgPb/ 1 su 1,40 0,14 12,10 3,64 

Durum 3 Toplam kurşun girişi yiyecekle 93 pg/ gün, 
1 1 su/ gün ve a lın1an hava 4,7 m3/gün 

r: 
:ı 
<ll• .... c r: ,R. :ı > 'iii o :.::: :ı c Q) E (/) :X: aı .... c 
o Q) Q) Q) E c. 

(.) (.) (.) o c Q) Q) Q) c ~ 
't:J 't:J 't:J 't:J 'ii '-
:ı c c c o :ı 

(/) (/) (/) (J) 1- m 

20 tıgPb/1 su 0,14 0,03 0,65 0,82 18 

50 f' gPb/ 1 su 0,35 0,03 0,65 1,03 35 

100 tıgPb/ 1 su 0,70 0,03 0,65 1,38 51 



YETiŞKiNLER 

Kurşun a!Jsorbsiyonu (mg / hafta) 
Bu hesaplar tahminidir : 

o) Özel kaynaklardan absorbsiyon (diğer kaynak
ların tesiri olmadan) 

b] Besinden ve suyun % 10'undan absarbe edi-
11en kurşun 

c) Solunumla alıkonulan % 40'ından tamamının 

absor'bsiyonu. 

Durum ı A Birinci durum şartlarında absarbe 
edilen kurşun 

Su/ Toplam % 

18 
35 
52 

Durum ll A 2. durum şartlarında absarbe edi
len kurşun 

Su/ Toplam % 

10 
20 
34 

Durum lll A Sindirilen besinin % 50'si ve su
don alınan kurşunun absorölanması istisna ko·bul 
edilerek yetiş-kinler icin yapılan tahmin . 

3. durum şartlarında absarbe edilen kurşun 

Su/ Toplam % 

17 
35 
51 

1.3. Metabolizma 

'iomesuyundaki kurşunun sindirildiğinde absor
be edilmesi önemi'idir. !Bununla !beraber muslu•k su
yundaki kurşun parcacılk'larının a'bsorbsiyonu hak
l< ında bilg'i çdk az, sıvılardaki cözünmüş kurşunun 

barsoklarla alınışı ha~kında ise bazı bilgiler var
dır. Genelde yetiş-kinlerde % 10'unun absarbe edii
diğine do·ir örnek gösterilmiştir. 

Fakat bu değer boş mide i'le alınan bütün 
suyun sarfedilmesine bağlıdır. Mesela kurşun iyonu 
ağızdan alınışından 6 saat sonra veya evvel yapılan 
perhizla abso~bsiyon önemli derecede artar. (% 50 
veya daha fazla) Bu olay farelerde tesbit edilmiş
tir. Mide barsak yoluyla kurşunun absorblanmasına 
tesir eden diğer faktörler kişinin fiziksel durumu. 
yaşı ve diyetteki çinko, bakır , demir, fosfor ve 
kalsiyum gibi elementlerin bulunuşudur. 
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Akciğerde absorbsiyonu kurşun taneciklerinin 
boyutuna , nefes a~ma hızına ve derinliğine bağ

lıdır . Bazı büyük taneclk•ler nefes yolundaki muka
zada birikir, bazıları tamamen yutulur. Akciğerde 

kurşunun % 40'ı a' l ıkonulur. 

Absorblanan kurşun kana girer ve yumuşak 

doku ile kemiğe dağılır. kemiklerde zamanla birikir. 

Kurşun vücuttan idrar. dı$kı, ter, sac. ayak ve 
el tırnaklorıyla dışarı atılır . 

1.4. Sağlığa Etkisi 

Genel o'larak yüksek dozdaki kurşun metobo
lik zehird ir. Zehirlenmede yorgunlu'k, halsizlik, ka
rı ağrıları , sinirlilik ,konsızlık ve cocuklarda dav
ranış bozuk'luğu kendini gösterir. Az miktarda kur
şun enzimierin a~tivitesini azaltır. 

ilave olarak kurşun oksijen taşıma düzenin
de ve vücut enerjisin'in meydana gelişinde karı

şı:kıı•k yapar. Zihinsel yönden geri kalmış cocu'kla
rın kanında 400 , g/ l'den fazla kurşun bulun 
muştur. 

Yetişkinler için limit değer haftada 3 mg, ı 

geçer. (Günde alınan miktar 220 ,g kurşundan 

fazlaysa) 

2 1-- GÜMÜŞ 

2.1 . Genel Tarif 

Gümüş normal olarak element halinde bulunur. 
ve değişik minerolleri arjantit ve gümüş boynuzu
dur. Gümüş, kurşun, altın ve cin'ko minerollerinde
de bulunabilir. Yerkabuğunda 0,1 ppm gümüş bulu
nur. Değişik alaşımların bileş iminde, lehimde, fotoğ
rafçılıkta, elektrik'li aletlerde, ele~tr-o kaplamada, 
gümüş eşya yapımında, mücevoh~rcii'i'kte, para ya
pımında ve dişcil' i'kte kullanılır . Gümüş tuzları bak
teriostatik ö~elliğinden dol•ayı suyun dezenfeksiyo
nunda , hastalıktan koruyucu olaro'k kullanılır . 

Suda Oluşumu 

Doğal sularda gümüş miktarı çok düşük.ıür. Su
dorJ<i miktarı hok•kındo ye\erli bi'lgi ydktur. Fakc: 
bazı sular litrede 1 ,ug'dan fazla, nadir olarak li'
rede 10 , g'dan fazla gümüş ihtiva ederler. 

2 .2. Alınma Yolları 

Norma11 su tasfiyesinde gümüş sudan gideri ':o.
bilir, sonueta bazı tasfiye edilmiş sular çok az gu
müş ihtiva ederler. Bununla beraber dağıtmo sıs

teminde kullanılan kurşun, çinko gibi metoller e3e~ 
mi•ktordo gümüş ihtiva ederler. V·e bazı memleı<e • 

lerde gümüş o~si•t, suları dezenfekıte etmek ic•n 
kullanılır böylece musluk suyundo'ki gümüş miktarı
do bazen artar. Su tasfiyesinde gümüşlü bileşik 

k ullanıldığından lltrede 50 1-'g'don fazla gümüş bu-
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lunduğu gözlenmiştir . Musluk suyundaki ortalama 
miktarı düşük , bazen litrede 1 '"g'dan azdır. Günde 
2.1 su alan bir •kimse icin ortalama alınan gümüş 
miktarı 2 lig'dan fazla değildir. 

Yiyecel<:e 
Yiyeceklerdeki gümüş m i ktarı çok azdır. (1 mg / 

kg'dan az) . Mantar istisna olup, birkaç yüz mg/ kg 
gümüş içerir. 1 - 80 11gj gün olaralk değişik diyeller 
hesaplanmıştır. Bununla beraber gümüş kaplar kul 
lanı'ldı ğı nda sindirilen mi•ktar daha faz1ia olmakta
dır. Suda pişirilen sebzelerdeki gümüş hı zl ı bir şe
kilde absarbe edilir. Ortalama günlük alınışı ile il 
gili bilgi yetersizdir. Fakat günde 20- SO 11g ara
sında hesaplanan değer uygun olabi lir. 

Havayla 

Havadaki gümüş miktarı ile ilg ili az bilgi ya
yınlanmıştır, fakat nı 3 de 0,1 lig'nı n üstündeki dG
ğer Amerika'da rapor edilmiştir. Gümüşün endüstri
lerden atılışı ekonomik olarak kontrol edilebilir ve 
maden yakacaklarındaki miktarı çok düşÜktür, bu
no uygun olarak havadaki g ü müş miktarıda düşük
tür. Şehir havasında ki miktar O- 0,5 ,ug/ ml 'den faz
lo olduğu beklenemez ve bu kaynaktan alınan 

miktar cak cuzidir. 

2.3. Metabolizma 

Gümüş metabolizması ve vücuttaki absorbsiyo
nu ha.kıknda az şey bilinmektedir. Burada özel or
gonlorla seçinıli ve özel olarak obsorblanmosı ha
riç tutu11ma'kta·dır. Hayvonlar sindirilen gümüşLin 

% 10'nunu absarbe ederler. Şahıslar için bilgiler 
azdır . Çeşitli organlarda izlenen gümüş, karaciğer 

ve dolektc konson tre olmuş görünür. Nefesle alı

nan günıüşün az bir miktarı absarbe edilir. Gümüş 
bazı enzim sistemlerindeki sulf idril bileşiğ iyle ve 
diğer biyolojik olarak önemli kimyasa l grupla birle
şir. Böylece protein in cökmesine ve enzim sistem
lerinin tembelliğine tesir eder. Hayvanlarda ya p ılan 

deneylerde gümüş , nıetobolizmado selenyunı ve bo
k ıra tesir eder. Absa rbe e::iilen güm üşün çoğu d ı şkı 

ile dışarı at ıl ır, sadece küçük bir kısmı devaml ı 

olarak dokuda olıkonur, deride istisna olarak bü
yük miktarda bir ikir. Vücuttaki biyolojik ömrü, 
bir·koc günle birkoc hafta aras ı nda değ iş ir . 

2.4. Sağlığa Etkisi 

insan vücudu ic in gümüşün esas bir element 
oluşu ile ilgili delil yoktur. Cok yüksek dozlarda 
alındığında zehirl ennı e ile ölüm vakalar kaydedil
miştir. GümüşLin e:sa s tesiri deriyi, sacları ve tır

nak'ları renksizieşti l'nıe•sidir. [Argyrio) Bu olay gü
müş ersfenamin ilaç olarak verild iğinde izlenir. 
Sade 1 g .' lık gümüş dozu, gümüş arsfenamin ola
rcık enjekte edildiğinde bu tesir ortaya cıkar. Bu 
•tesir gümüş endüstr isinde ça•lışan işçilerde göz
lenmiştir. Sindirilen gümüşün ıKansorejen olduğuna 

dair delil yok1ur. 
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Litrede 400 ,ug r'nın üstünde gumuş ihtiva eden 
suyu içen farelerin karaciğer ve böbreklerinde 
patolojik değişme l er görülmüştür . Bu sonucları 

insan:ara uygulamak zordur. Argyrianın insan 
sağlığı üzerine önemli bir tesiri yoktur. Argy ri
oya sebep olan olan en küçük doz 1000 mg gümüş
tür. Gür.d e devamlı c:!!n8n 400 ,u gramlık gümüş mi k
tarı toplam 70 senede alınan 1000 mg gümüşe 

eşittir. Bununla beraber gümüş devamlı dışarı atılır 

ve yaklaşık % 10'nu absarbe edilir. Eğer günde 400 
;•g'den fazla gümüş ömür boyu alınırsa orgyrio 
ortaya cıkar. 

3 - SELENYUM 

3.1 . Genel Tarif 

o) Kaynaklar 

Toprakta ve bi tki lerdeki selenyum miktarı ge
niş limitler orası nda değişir. Selenyumun suda cö
zünür olması suda ve yiyecekte bulunmasının diğer 

bir sebeb idir. Çevredeki işlem ler selenyumun cözü
·nürlüğünü azaltır, çözünen selenat tuzlarını ve bazı 
seleniıler i cözünmeyen element halindeki selenyu
nıa çevirir. Selenyum suda selenit veya selanat 
şeklinde bulunur, kimyasal formasyonuna PH ve 
demir gibi baz ı metal tuzları tesir eder. 

b) Sudakl Miktarı 

D ü nyanın fa rklı bölgelerinden alınan bilgiler, 
analiz edilen yüzey sularında litrede 10 mikrogram
da n az selenyum bulunduğunu göstermektedir. Ame
rika'da 4 yı l süren bir ça lışmada, 535 numuneden 
sadece ikisinde maksimum değer olarak 14 mi k
rogram 1 litrede bulundu. Rusya'da selenyunı bu
lunmayan bölgede ya pılan çalışmada en yük
sek değer olarak litrede 5,1 mikrogram selen
yum bulundu. Arjantin'de 22 yüzey suyunda bu
lunan miktan ise 2- 19 mikrogram/ litreden az
dır . Kolorada 'da ise 42 numunenin analiz netice
si 1 mikrogram ile 400 mikrogram ara sında de
ğ iş ınc ktedii. Rusya 'da Ura l dağlarında, prit yatak
ları nı n yakınından al ı nan numunelerin analizinde 
benzer sonuclar elde edildi. Selenyumlu top rak tan 
cccen sulama sularının sızıntıları nehirdeki selen 
yum miktarını artırmaktadır. Bazı kaynak suları ile 
sığ kuyu sul arındaki se lenyum miktarı 1GO mikro
gramdan fazladır. Güney Dakata 'da selenyumlu ara 
zidek i bazı kuyu sularında litrede 330 mikrogram 
selenyuma rastlannııştr. 

3.2. Alırıma Yollar 

a) icmesuyuyla 

Amerika , Kanada. Batı Almanya ve Avustralya
da musluk sularındaki selenyunı mikt'an 0,01 mg/ 
litreyi geçmez. Daha yükse:ık selenyum miktarına 

selenyunılu demir bulunan IJölgelerdeki kuyu suların
da rastqandı. Dünyada selenyunılu bölgelerde bulu 
nan içmesul a rındaki sel e nyunı ha kkında yeterli bil 
g i azd ır . 



Amerika ve Kanada'da yapılan çalışmalarda ic
rrıesuyundan günde alınan selenyum miktarı , di
yetle alınan miktarın % 5- 10'nundan fazla değil

di r . Selenyum lu bölgelerde yaşayanlar için tek selen
yum kayn'ağı içmesuyu değildir. 

b) Yiyecekle 

Yiyeceklerd en selenyumun alınışı yiyeceği:ı ka
rakterine ve jeokimyasal şartlara ba ğ lıdı r . Sebze 
ve meyvalar, et ve taneli yiyeceklerin aksine selen 
yum kaynağı değildirler. Deniz yiyeceklerindeki se
lenyum miktarı kg. baş ına 0,2 mg. den fazladır. 

Farklı memleketlerde tanel i besindeki selenyum 
miktarı toprağın kimyasal bileşimine bağlı olarak 
değişir ve miktarı 0,04- 21 mg / kg arasınd adır. 

Yeni Zelanda'da sağlık yönünden alınacak e rı 

uygun selenyum m i ktarı günde 20 mikrogram o'la
rak tesbit edilnıişVir. Ameri ka ve Kanada ise ye
tişkinler için günde 100- 200 mikrogram selenyum 
alınışı uygun görül'mektedir. 

c) Havayla 

Tütün ve havadan vücuda gi ren selenyum mik
tarı , diğer kaynaklardan günde alınan selenyum 
m i kta rının yanında önemsizdir. 

3.3. Metabolizma 

Farele r sodyum selenit gibi çözünen selenyum 
tuzlarını mide ba rsak yoluyla absarbe ederler. Kg. 
baş ına 20 mikrogram veya 40GO mikrograml ık alınarı 

miktarın % 95'şinden fazlas ı absarbe edili r. Sı vı 

ha lde insanlar tarafından alınan selenyumun % 
[•3'ü absarbe edil ir. 

Ab~sorbe edilen selerıyum organ ve dokulara 
dağılır. Metobolizmado iki önemli rolü vardır . Bi 
rincisi proteinle ilgilidir, ik·incisi ise met i'losyonu 
tokibeden ind irgenme ile dimetil ve trimetil selen :
tin meydana gelmesidir. 

Selenit halinde ki selenyum, organik selenyum
dan daha çabuk vücuttan dışarı atı lır, farelerde 
selenyum alınışı arttıkca selenyumun biyolojik öm
rü azalır. 

3.4. Selenyumun Sağlı ğa Etkisi 

Birkoc hayva n türünde selenyumun esas bes
leyici olduğu tesb it edilmi~tir . Ba z ı çiftlik hayvan
larında düşük selenyumlu bölgelerde, bolgesel has
talığa rast lanmıştır. Selenyum ilaves i bu hastal ık

tan korunmaya tesirli o'lmuştur . Cok yüksek se
lenyum dozu zehir tesiri yapar. 

Smith Eta! ve Smith Wetfall Amerik a' dcı se
lenyumlu bölgede bir grup ç iftçi üzerinde yap
tıklar ı cal ışmala rda bölgedeki yiyecekle alınon 
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selenyum miktarının vücut ağırlığının her kg. nıı 
icin günde 200 mikrogram olduğunu gösterdiler. 
Belirtiler şü pheliy di. 100 kişil'ik grupto yüksek 
selenyum alanlarda mide barsak rahatsızlığı deri 
renginin bozulması ve di ş çü rümelerini gözlediler . 

Venezualla'da bitki ve toprakta yüksek selen
yum bulunan bölgede Jaff'e tara fından yapılan ça
l ışmada, yü ksı;k oranda sellenyum alan çocuklar la 
Karakas'ta,ki çocuk grupları karşılaştırıldı.Kara'kas'

taki cocukların kan, idrariarında selenyumun daha 
ez olduğu bulundu. Öteki cocukların (yüksek se
lenyum ala n) kanında fazla selenyum bulundu . 
Bu çalışmad a Jaffe iki Venezuallalı gruptaki fark

lıl ı ğı n yrdr, ız selenyum a lın ı:;; ı ile ilgili olmadı
ğı nı , beslenme durum u ile pa razillerin ya pt ığı za
rarlarla da ilgisi olduğunu gösterdi. Mide bulan
tıs ı , cilt iltthabı, tırna klarda patolojik değişik lik 

ler, yüksek selenyumlu bölgede yaşayan çocu k-
11orda, Kamkas'ta yaşayan cocuk gruplarından da
ha fazla görülüyordu. 

Gözlenen değişi k liklerden gelişmede gerilik ve 

onem i diğer faktörlerden ileri gelebilirdi. Yük-

sek miktarda selenyum alınan bölgele rde 

daha az kansere tesadüf edildiği ni ve diş 

çürümelerinin fazla o lduğunu gösteren bi rkaç ça

lışma yapıld ı. 

Hayvonlar Üzerinde Yapılan Çol :şmolor 

Fazla seleny um alan hayvanlarda vücudun 
gelişmesi geriler, ömür kısalır ve karaciğer bazı 

durumlarda böbrek ve pankreas zarar görür. 

4 - NiTRAT VE NiTRiT 

Bu iki komponent beraber düşünülür, çünkü 
çevredEl bir şekli diğer şekli ne dönüşür. 

Sudaki konsantrasyonu, mg / 1 olarak nitrat 
<>zotu veya nitrit azotu olarak ifade ed ilir. 

4.1 . Genel Tarif 

o) Kaynaklar 

Ni tratlar topra kta, suda ve sebzelerd e bo l 
miktarda bulunur. Nitritler oldukça yoygındırlar. 

Genelde nitratton azdır. Ort•omdo yete rli oksi jen 
bulunduğu zaman su ve topraktaki ni trat , bo k
ter il'erle organik azotun oksitlenme ürünüdür. Nit
rotın esas kullanıl ı şı bir gübre oluşundan ileri 
gelir. Azotl u gübreler toprakta nit ra ta dönüşürler. 

Nitratlar aynı zamanda kimya endüstrisinde pot
layıc ı ve oksitleyici madde olarak ve yiyeceklerin ko
runmasında kullanılırlar. Yiyeceklerin koru nması nda 

r.itritler sodyum ve potasyum tuzları şeklinde kul
lanılır. Çevred eki baz ı nitratlar bakteriyel sentez-
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le atmosferik azotun sobitleşen ürünleridir. Nitrat 
ve nitritler toprağın insan ve hayvonsol otıklmlo 

kirlenmesi sonucu meydana gelirler. 

Nıitrot ve nitritler çevreye yayılmış, bir çok yi 
yecekle, otmosferde ve suda bulunurlar. 

b) Sudaki Nitrit ve Nitrat iyonlarının Bulunuşu 

Gübre kullanımı , bitkisel ve hayvansal madde· 
lerin cürümesi, kullanma suyu atıkları , loğım ça

muru, endüstriyel atı k deşarjları, suda bulunan 
nitrit ve nitratın koyrıoğın teşkil eder. Kirli suda 
bulunan nitrat miktarı, nitrit miktarındon fazladır. 

Sudeki nitrat miktarı 5 mg / 1 nitrat azotunun al
tındadır . Ba zı su kaynak'larında ise litrede 10 mg 
don fazla bulunur. 

Klorlanmış suda nitrit mi•k·~arı 0,005 mg/ 1 nit
ri! azotundon azdır. Klorlonmomış suda daha faz
lo bulunur. Çok yük•sek nitrit miktarı istenıniyen 

mikrobiyolojik kalitedeki su ile ilgilidir. 

Bazı çalışmalarda 20- 200 mg / 1 nitrat azotu 
beiirlenmişse de bu çok nadir görülür. Yüksek 
miıktordoki nitrat daha çok yeraltı sularında bu
lunur. Yüzey sularındaki nitrat, su bit•kileri tara
fındon tüketilir, suda nitrattın a rtması azot güb
resiyle yakından ilgilidir. Nehirıdeki konsantras
yonu mevsime bağlı olarak değişiklikler gösterir. 
Yağmur yağdıkton sonra daha fazla nitrat bulu
nur. Yeraltı sularındaki nitrat miktarı y ı l boyuneo 
deği ş i k lik göstermez. 

4.2. Alınma Yolları 

o) içmesuyu 

Tasfiyede nitrat mi ktarı aynı kalır. Dağı t mo 

sisteminde ve musluk suyunda koynaktaki kad ar 

nitrat bulunur. Ni•trit muslu'k suyunda kaynaktakin

den az bulunur, çünkü tasfiyede klorlama esna

sında yükseltgenir. 

Suda ortalama nitrit ve ni trat miktarı bel ir li 

bir aralıkta verilemez çünkü suyun kaynağı ile 
direk olarak ilgilidir. insanla r ın çoğu 5 mg/ 1 n i~ 
rot azotundon daha az nitrat alır . Küçük bir kısm ı 

ise litrede 100 mg veya daha fazla miktarda ni t

rat alır . Gür;de 2 1 su içen bir insan günde 20 

mg nitrat azotu alır, fakat nadir olarak bu değe

rin 5 kat ına u'loşılobilir. 

b) Yiyecekle 

Önemli miktarda nitrat ve dolıa az miktardaki 

nitrit kaynağı yiyeceklerdir. 

Baz ı ta h ıldaki ni trat mikları kg. da 1000 mg . 

dır . Lahana , kereviz, patates, marul , ıspanak gibi 
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bazı sebzelerde nitmt miktarı fazladır, nitrit mik
tarı ise azdır . Nitrat ve nitritler bazı yiyecek/ere 
koruyucu olarak ilave edilirler. Özell~kle bazı etler 
ve bazı peynirierin korunmasında . 

Nitrat ve nitrilierin en önemli sindirimi tükrük
/e olur. insanlar günde 10 mg nitrat azotu alır ve 
ve bunun yaklaşık 2 mg.'ı nitrita indirgenir. Tükrük
te bulunan nitrat yiyecekten alınır . 

Yiyecekle sindirilen nitrit ve nitrat miktarı 

önemli derecede değişir. Mesela az sebze ve az 
etle alınır. Değişik yiyecekle günde alınan miktar 
günde 120 mg. la 230- 300 mg orasında hesaplan
mıştır. Nit rit için bir hesap yapılmamıştır . Çocuklar 
nitrota karşı hossostırlor. 2 aylık çocu•k•lor icin gün
lük olınoco·k nitrat mıktorı 25 mg. olarak hesaplan
mıştır. 

c- Havayla 

Havadaki azot diok'sit ve nitrat kaynağı doğal 
değildir . Öneml i insan yapısı koyna•klorı, kimya 
endüstrisi, kömür, fuel oil ve gazların yakıldığı yer
lerdir. inorganik ve organik nitrat halinde bulunur
lar, her ikiside ve azot gazları solunum/o alınır 

ve solunum sisteminde absarbe edilirler ve vü
cutto bir nitrit nitrat karışımı meydana gelir. 
Havadaki azot bileşi•klerin in yüksek olduğu olon
lordan ve yetişkinlerce absarbe edilen miktar yok
l aş ık günde 0,1 mg . nitrat azotudur. 

d - Diğer Alınma Yolları 

Endüstri koynakları 

Azot aksiıleri endüstri kaynaklıdır . Bu aksiller 
nitrat ve nitritde meydana getirebilir. Genel mik
tarı azdır. Amerika'da endüstri olonlarında 8 sooı
te m ı:: ksimum 5 mg. azatoksit alınmasına müsade 

edilm i ştir. Bu miktar ekstra şortlarda günde 30 

mg. nitrat azotuno eşdeğerdir. 

Tütün 

Yanan sigaroda nitrat ve nitrit aeresolu var

dır. Fakat yiyecek ve suyun aksine içilerı sigara· 

don alınan miktar azdır. 

e - Kısmen Önemli Farklı Alınış Yollarıı · 

Nitrat ve nitrit en çok su, hava ve yiyecekle 

alınır. Kirlenmiş hava nisbeten küçük koyno~tır. 

Günde yetişkinler için 21 çocuklar için 1 lit

re su alındığında yiyecek ve sudan % 100 ob

sorbe edilen miktarın hesobı yapılmıştır. Solunum, 

sigara ve endüs tri ile diğer kayn aklardan gelen 

nitrat azdır. 
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Nitrat .ıJZotu Haftada mg olarak yiyecek ve 

Yetişkinler için 

:urum ı 20 mgj gün 

Durum ll 70 mg / gün 

Cocuklar icin 
Durum lll (25 mg j gün) 
X 10 mg Nitrat - N/ 1 

Sadece 

'140 

140 

70 

1.3. Niırat ve Nitritin Metabolizması 

sudan 

sux 

Sindirilen nitrat metabolizması tam anlaşılmış 

değildir . Absersiyon incebarsağın üst kısmında 
meydana gelir, böbrekle dışarı atılnıaz . Tükrük te 
toplanır. insanlarda nitrat metabo l izması üzerinde 
çalışma yoktur. Sonuclar deney hayvanlarından 

alınmıştır. insanlara uygulanması tam değildir . Nit
rat ve nitrit in ikiside vücutta absarbe edi lir. 

Nitrat bakterilerle indirgenerek nitrita dönü
şür. Yüksek dozda nitrat a'lındığında tükrükteki nit
rilin arttığı görülmüştür. Nitrotın nitrita dönüşmesi 
midede olur. pH 4,6 dan büyülkse dönüşme azdır. 

Cocuklarda ise mide pH 'şı 4 veya daha yüksektir 
ve nitrit meydana gelir. Yetişki nlerde ise mide 
pH'şı 1 - 5 arasındadır ve nitratın nitrita dönüşme
si azdır. 

Nitritin meydana gelişi bilhassa iki yönden 
çok önem taşır . Birinc isi hemoglo'bini metah emog
lobine akside eder ve oksijen taşıma işlevini yeri 
ne getiremez, ikincisi bazı şartlarda nitritler ami n 
ve amitlerle (yiyecek ve diğer kaynaklarda n gelen) 
reaksiyona girerek nitrozaminler meydana geli r. 
Nitrezamin ise kanserojen bir maddedir. Bu işlem 

pH 1 - 5 aralığında midedeki asidik çözeltide ger
çekleşir . Reak•siyon fızı pH 3,5 de en büyüktür 
veya azdır. Nitrozamin'lerin en büyük kaynağı do
ğumla beraberdir. 

4.3. Sağlığa Etkisi 

Normal olarak vücut lıemoglobinin % 1 - 2'si 
nıetahemoglobin ş~klindedir. Fark % 10'nun üze
rinde olursa mavi hastelılk görülür. (metahemoglo
binemia) % 30- 40 arası ise oksijen az'lığını gös
ter•ir. 

Yüksek miktardaki nitrat çocuklarda mavi has
tolık yapar ve öldürür. Dünya Sağiıik Teşk ilatı dö

•kümon lo r ı tekrar gözden geçirmiş ve nitraılı (> 
100 mg Nitrat/ ll suların çocuk momolorındo kul 
la-nı'l momasını tavsiye etmiştir. Düşük nitraılı şişe 

sularını tavsiye etmiştir . Mavi ho stalı'k yetişkinl e r 

de görülmez. Borsaklorındon sıkıntısı olon çocuk
larda hassasiyet artar ve nitrotı nitrite dön üştü ren 

alınan nitrat miktarı Su Toplam 
Sadece yiyecek Toplam % 

140 280 50 

490 630 22 

175 245 28 

bakterilerde artar. Süt tozu yapımında sütün ak:ıi

ne, sudeki nitrat miktarı hassasiyeti arttırır . Ço
cuklorda mide pH'ı nötral olabilir, mide ve üst bar
saklarda bakteri gelişmesi olur. Çocu klarda yetiş

kinleri n aksine metohemoglobini hemoglobine çe
virebilen iki özel enz im eksiktir. 

Bebek yiyeceklerinin yapımında ku llanılan su
dak i fazla ni t rat cocuk metahemoglobinemiasına 

sebep olu r. Suyun koynamasıyla buharlaşmadan 

do l ayı içinde nitm t miktar ı artar. Çocuk metr.he
moglobineması mikrobiyolojik olarak kirlenen su 
kaynaklarının k ullanılmasıyla ya kından ilgilidir. 

Litrede 10 mg da n az nitrat azotu bulunan ic
mesuyunun kullanımında bebeklerde mavi hastalık 

görülmemiştir. Daha yüksek miktar nitrat alan ço
cuklordada bu hastalığa rastlanmamıştır. Sadece 
% 2 - 3 vaka, suda ni tra tın 10 - 20 mg /'I nitrat 
azotu oldu ğunda ni tratıc ilgi lidi r. Bu konsantrasyo
nun tesiri şüpheli görü lmüştür. Bu miktarda , çocuk 
metohemog'lobinemiası ile ilgili klini'k vaka görün
müyorsoda kandaki metahemoglobin arzu edilme
yen miktarda artm aktadır . 

Nitrazemin ierin Kanserajan Tesi ri 

Sindirilen nitratlar ağızda nitrita dönüşür veya 
vücud un başka bir yerinde yüksek pH 'da konsero
jan olon nitrazeminierin meydana gelmesi müm
kündür. Nitrazaminin meydana gelişi masane en-
feksiyonunda ve mide as iditesinin düşlik olduğu 

şortlarda artar. Mesane enfek•siyon vakalarında 

nitrazaminin meydana gelmesi ve kanda absorb 
lonmosı mümkündür. 

Hayvanlar üzer inde yapılan deneylerde nitro
zaminin konserajan olduğu görülmüştür. insa nlar 

içi n konserajan etkisi olduğuna dair bir delil yok

tu r. Sudek i nitratın kanserle ilgili olduğuna dair 

birkaç çalışmada yetersizd ir. Suda ve bitkilerde 

nitrat ve nitritin fazla olduğu Çin'deki bir bölgede 

bu lıas tal ı ktan ölen bir çok insa na ro stlo nılını şt ı r. 

(120 - 147/ 100000 erkektel 
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5- NiKEL 

5.1. Genel Tarif 

a) Kaynaklar 

Nikel her yerde vardır. Toprak numunesinde 
kg. başı na 10 - 100 mg. ni'kel bulunur. Esas mine
ra ll eri sülfür ve arsenitlerdir. Nikel elde eden ve 
ku i'lonan işletmeler çevre kirenmesine sebep olur. 
Bazı alaşımların bileşiminde, metal kap'lamada, ka
talizör olarak ve pil imalinde kullanı lır . Yiyecekle 
ilgili aletlerde kullanıdığından bazı yiyecekleri kir
letir. 

b) Suda Bulunuşu 

Birçok ni kel tuzları suda cozunur, bundan do
' lay ı su kirlenmesi meydana gelir. Endüstriyel at ık

larla kirlen en nehirde nikel bil eşikl eri problem ya
ratır . Yüzey sularında li tred e 1 mg_ nikel bulunur. 
Genelde bu miktar daha az olu p lit rede 5- 20 
!Lg. arasındadır. Rusya 'da yeraltısuların dak i nikel 
mik tarı litrede 0,13 mg. d ır. 

5.2. Alınma Yolları 

a) içmesuyu 

Nikelin bir kısmı norma l su ta sfiyesi ile gide
rilebilir. Tasfiye edilmiş sudaki m ik tarı tasfiye ed il
memiş sudan azdı r. içmesuyunda nadir olarak lit
rede 0,5 mg. nın üzerinde bulunur. Günde 2 li tre 
su içen bir şa hsın aldığı nikel mi ktarı günde 
10- 20 mik rogramda n fazla değildir. 

b) Yiyecek'le 

Nikel bir çok yiyecek maddesinde vardır. Mik
tarı 1 ppm.'den azdır. Diyerle günde 4CO mikrogram 
nikel alınır. Şarap ve biredaki m ikta r ı s ırasıyla lit 
rede 100 mikrogram ve 50 mikrogramdır. 

c) Havayla 

Havada bulunan ni ke l miktarın ı belirleyen az 
bilgi vardır . Genelde bu miktar m3 de 0,5 mi kro
gramdır. Daha yüksek miktarına niıke lle ilgili en
düstriyel alanla rda rastlanır. Norm al şehir haveı 

sında m3 de 0,2 mikrogram nikel bulunur. 

d) Diğer Alınma Yolları 

i) Endüstri alanlarından alınışı 

N ikelle ilgili endüstri alan larında m3 de 400 
mikrogramdan fazla nikel bulunmuştur. Fakat vü
cuda giren miktar çok daha azdır. Bilhassa bu 
alanda ça' l ış anlar tara f ı ndan alınır . 

k) Tütün 

Bir tek sigarada 3 mi·krogram nikel veırdır . Bu
radaki nikel ucucu ol up, nikel karbonil halinded ir. 
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Günde 20 sigara içen bir kimse haftada 40- 80 
mikrogram nikel alı r. 

Yetişkinler için al ınan nikel miktarı hesaplana
rak aşağıda verilen listede belirtilmiştir . 

Haftalık nikel girişi (mikrogram) 

Tahmin : Günlük nikelin besinle girişi 450 mikro
gram, havadan giri ş i günde 20 m3, 0,2 
mikrogram j m3 

c .><: 
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IJ)Z 1/) 1/) 1/) 1- 1/) 

50 l'g/ 1 700 28 31-50 3878 18 

75 l'g/ 1 1050 28 3150 4228 25 

100 l'g/ 1 1400 28 3150 4578 30,6 

150 l'g/ 1 2100 28 3150 5-278 40,0 

H afta lık nikel absorbsiyonu (mikrogram) 

Tahmini : Nefes le alınan nike!in % 50'si absorb-

lanır , sindirilen n ikelin % 1 'ri absorb-

'lan ır 
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c:ız C/) 1/) Cl) 1- 1/) 

50 ,ı:g/ 1 7,0 14 31 ,5 42 ,5 16,5 

75 l'g/1 10,5 14 31,5 56,0 18,8 

100 fı g / 1 14,0 H 31,5 59,5 23,5 

150 ,.~g/ 1 21 ,O 14 31 ,5 60,5 31 ,6 

5.3. Metabolizma 

Ni k el hayvan yiyeceği için esastır . Sonuc ola-

rak belki insanlar içinde esas maddedir. Mide ve 
barsakla alınan nikelin % 1'i veya daha az mik 
tarı absarbe edi lir. % 10 cıbso ~be edildiği kayıt

larda vardı r. Nikelin doku'larda biriktiğine dair 
fazla bilgi yoktur. Farelerde litrede 5 mg.lık içme
suyu ver i ldiğ inde nikelin dokularda biriktiği gö
rülmemiştir. Hayvan vücudundaki mekanizma ni
kelin girişini kontro l a'ltına alma l< tadı r. 

insanlardaki bazı hastalıklar nikelin dokular
da bir ikmesiyle ilgilidir. Faka t henüz anlaşılm ış 

değ ild ir. 



Ni kel esas olarak dışkı ile, da ha az idrarla 
dı şarı atılır. En önemli m i ktarı ise terle vücuttan 
dı ş arı atılmak tadır. 

5.4. Sağlığa Etkisi 

Nikel zehirli değildir. Suda ve yiyecekle bulu 
nan nikel sağl ığa zarar vermez. Farelere verilen 
yüksek dozu az zehir tes iri gösterm i ştir .Fare
ler litrede 5 mg. nike l bulunan su a ldı kla rında 

ömürlerinde bi r değişik l ik olmamıştır. 

Baz ı ni ke l b il eş ik le ri hayvanlarda kanserojen 
tesir göstermiştir . Çözünen nikel bileşikl eri insan 
ve hayvanlar için kanserojen değildir. iki değerli 
ka tyon pNA ile rez'ksi yona girer. Yüksek konsan
tr~syonu DNA'ya zarar verir. 

Nikel le ilgili endüstri alanlarında calışanlarda 

deri iltihabına rastlanmıştır . Nikel para ve mücev
herde aynı tesiri gösterir. Yüksek miktarı böbrek 
le ilgili problem yaratır, bunun yanında nefes dar
lığı ve baş dönmesi görülmüştür. 

Elde görülen egzamayla nikelin ilgisi üzerinde 
calışmalar yapılmıştır . Hastaların % 4 - % s·undan 
poziti f sonuc alınmıştır. Kadınlar nikele karşı er
keklerden daha hassastır. 

6- SODYUM 

a) Kaynaklar 

Sodyum bir cok minerelin içinde sodyum klo
rür olarak bulunur. Deniz suyunda fazla miktarda 
sodyum vardır. Yer kabuğunun % 2 ,6'sını sodyum 
teşkil eder. 

Sodyum ve tuzları çeşitli amaçlarla , yollarda 
ki buzları eritmek icin , kağı•t , canı , sabun endüstri 
sinde, ilaç ve genel kimya endüstrisinde, su tas
fiyesinde, yiyecek endüstrrsinde ve mutfa·kta fazla 
miktarda kullanılır. 

Toprakta , bitkilerde, suda ve yiyeceklerde ba
zen önemli miktarda sodyum bulunur. Bir çok mem
leket sodyum mineral yataklarına sahiptir. insan
lar aldıkları sodyumun büyük bir kısmını dışarı ata r
lar ve la ğım suyunun önemli bir bileşiğidir . 

b) Sodyumun suda bulunuşu 

Sodyum iyonu ve tuzl·arı suda cözünür, bol mik 
tarda minemilerin cözünmesi sonucu suda bu lu
nur. Deniz suyunda•ki m iktarı % 1'dir. En fazla 
m iktarına ise nehir ve yeraltısularında rastlanır . 

Nehrin yukarı kısmında rezervuara bağlı olarak 
nisbeten az sodyum vardır . Özelli kle sodyum mi
nera l lerinin cak olduğu yerde veya tuzla kirlenme
de veya diğer kirlenmeden dolayı yeraltı suların

daki sodyum miktarı yükseli r. 
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Kıyıya yakın yerlerde rüzgarla sıçrayan deniz 
suları, 'y,(lğmurla veya drenajla yüzey su kayna k
larına gider. Tica ri , endüstriyel deşarjlar sudaki 
sodyumun d i ğer kaynaklarıdır. 

6,1. Alınma Yolları 

a) içmesuyu 

Bi r çok mem lekette suyun büyük k;smı 20 mg,"i 
den az sodyum ihtiva eder. Bazı memleketlerde ise 
sodyum miktarı 250 mg/ l'dir. Tu zl u su kayna ğın

elan ayrı olarak, suyun yumuşat ılm ası, yolların 

buzdan temizlenmesi icin kullanılan tuz, suyun tas
v iyesi, !ağını atıkl arı suya önemli miktarda sod
yum ver ir. Sodyum florür, sod yum silika florür , 
sodyum hidroksit , sodyum karbonat, sodyum bikar
bonat , sodyum hipo~lorür gibi suyun tasf iyesinde 
ku'llanılan kimyasal maddeler suya nisbeten az sod
yum verirler. Toplu halde ise önemli tuz kaynağı 

dırlar. Verilen sodyum miktar ı 30 mg/ l'dir Fakat 
genelde miktar bundan azdır . 

Günde 2 1 su içen bi r kimse 50 mg'dan c;z 
sodyumu muslu'k suyuyla alır. Sodyum tuzları suda 
çok çözünür. Sud c.k i sodyumun bütünü ya doğrudan 
doğruya alınır yada içkilerden veya yiyeceklerden 
absarbe edi lir. 

b) Yiyecekle 

Sodyum doğa l olarak bütün yiyeceklerde bu
lunur. Taze bezelye fazla sodyum ihtiva eder. Taze 
meyva ve sebzeler 1 - 10 mg/ kg. sodyum ihtiva eder
ler. Tahıl ve peyni rd e 10 - 20 mg / kg _ tuz bulunur. 
Sütle önem'li derecede sodyum (1 ,5 ıng/ ll bulunur. 
Yiyeceklerden günde alınan sodyum hesabı zordur. 
Çünkü yiyeceklerdeki konsantra•syonu değişir ve 
bir cak kimse yemeğe tuz ilave eder. Batı Avru
pa 'da ve Kuzey Ameriıka'da diyet i·oin hazırlanan 

sodyum klorür sarfiya t ı günde 5- 20 gr. olarak he
saplanmıştır . (2- 8 grj günde sodyum) ortalama 
ola mk 10 gr./gün (4 gr. sodyum) . Baz ı kimseler 
doktor tavsiyasiyle günde 2 gr. sodyum alıı'lar . Ge
nel olarak değişik sodyumlu diyete ihtiyaç vard ır. 

Cocukların suni beslenmelerinde sodyumun az ol
duğ u cocuk mamaları yapılır . 

c) Hava, mesleki durumla ilgili alınma yolları 
rJe diğer kaynaklar. 

Havadan nefesle alınan miktar cok azdır 

Önem li fa~klı alınış yollarına mıi•Sia l olarak diyeller 
gösteri'lebilir. Sindirilerek absarbe edilir. Çeşitli di 
yeı.le ve suyla alınan miktar hesaplanmış ve aşa
ğıda verilen tabloda gösterilmiştir . Yetişkinle r icin 
sodyumun diyeıle girişi esast ı r. O- 2 aylık cocuk
lar için günde 25 mg., 1 - 5 arası yuştaki cocuklar 
icin günde 2000 mg. sodyum hesaplanmıştır. . 

Bir haftada sudan alınan sodyum (mg/ hafta) 
ve diyet (mgf lı aha) yetişkinler için, 
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Durum 1 500 mg. sodyum/ gün (özel diyet) 
Su / Toplam 

Su Konst. Sadece Su Sa.dece Yiyecek Toplam % 

a) 20 mg/ i 280 3500 3780 7 
b) 50 mg j l 700 3500 4200 17 
c) 1GO mg/ 1 1400 3500 4900 28 
d) 200 mg/ 1 2800 3500 6300 44 

Durum 2 2000 mg. sodyum/ gün (Düşük sodyum diyetil 

Su/ Topla'!! 
Su Konst. Sadece Su Sadece Yiyecek Toplam % 

a) 20 mg/ i 280 14000 14280 2 
b) 50 mg/ 1 700 14000 14700 5 
c) 100 mg/ 1 1400 14000 15400 9 

d) 200 mg/1 . 2800 14000 16800 17 

Durum 3 500 mg. sodyum / gün (Tipik .sodyum diyeti) 

Su/ Toplam 
Su Konst. Sadece Su Sadece Yiyecek Toplam % 

a) 20 mg/ 1 280 35000 35280 
b) 50 mg/ i 700 35000 35700 2 
c) 100 mg/ i 1400 35000 36400 4 
d) 200 nıg/ 1 2800 35000 37800 7 
Yetişkinler icin 

Durum 4 Toplam alınan sodyum günde 500 mg. kadar 

Su / Toplam 
Su Konst. Sadece su Sadece Yiyecek Toplam 0/o 

a) 20 ımg/ 1 280 3220 3500 8 
b) 50 mg/ 1 700 2800 3500 20 
c) 100 mg/ 1 1400 2100 3500 40 
d) 200 mg/ i 2800 700 3500 80 
Günde 2 1 su al ınması halinde 

Durum 5 

Su Konst. 

a) 20 nıg/ 1 

b) 50 mg/ 1 

c) 100 mg/ i 

d) 200 mg/ 1 

O - 2 aylık çocukların günde yiyeceklerden aldığı 200 mg . sodyum 

Sadece su !ladece Yiyecek 

140 1750 

350 1750 
'/00 1750 

1400 1750 

Toplam 

1890 

2100 
2450 

3150 

Su / Toplam 
% 

7 

17 
29 

44 

Günde 1 1 su alınması halinde 

Durum 6 

Su Konst. 

a) 20 mg/ 1 

b) 50 mg/ 1 

c) 100 mg/ 1 

d) 200 mg/ 1 

Günde 1,5 ı su alınması 

1 - 5 yaştaki çocukların yiyecekten günde aldığı 2000 mg, sodyum 

Sadece su Sadece Yiyecek 

210 14000 

525 14000 

1050 14000 

21 00 14000 

halinde 

Toplam 

14210 

14525 

15050 

16900 

Su/ Toplam 
% 

4 

7 
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6.2. Metabolizma 

Fizyolojik özellikleri ve vücuttaki öneminden 
dolayı elemenlin metabolizmayo etkisi üzerine bir 
çok çalışma yapılmıştır . insanda hücre dışı sıvı 
ve plazmada çok bu'lunan bir katyondur. Kemikte 
ve bilhassa doku hücrelerinde bulunur. Hücre dışı 

sıvıdaki sodyum dikkatle böbrekte, endocrine te
siri altında kalp damarları ve düzenleme meka
nizmasında saklanır. 

Hücre dışı sıvıd a k i toplam sodyum mikta rı 

bu sıvının hacminden ta yin edi lir. 

Sodyum alınışı fi zyolojik yolla kontrol edile
lemez. Yiyeceklerdeki sodyumun % 90'ından faz lası 

absarbe edilir. Alınışı normal olarak diyete ba ğlı

dır. Yakla ş ık en az sodyum klorür iht i y a cı 120 
mg.fgündür. (yaklaşık 50 mg. sodyum) 

6.3. Sağlığa Etikisi 

Sodyum tuzları genel olarak zehirli değildir . 

Çünkü böbrekle dışarı atılır . Sodyum klorür fazl a 
alınırsa kusmaya sebep olur ve bir çok tuzla r 
bartaraf edilir. Had safhada ise kaslar seyirir. 
sertli>k. beyin ve ciğerde ödem görülür. Çocukların 
üzerine tesiri yetişkinlerin aksine bebeğin böbre
ğinin tam gelişmemiş olmasından dolayı fa rklıdır . 

Sodyum klorürün aşırı dozda a l ınması halinde 
ölüm olayları kaydedilmişt i r . 

iome suyundan fazla mi'ktarda tuz almak, 
veya aşırı tuz girişinde , kalbin kan toplanma
sında bowklu1klar olduğu kayıtl'ara geçmiştir . 

DSi TEKNIK BÜ LTENI 1988 SAYI 64 

Hipernatraemia (Piazmada sodyumun artması) 

Mide borsak enfeksiyonu geçiren cocuklarda 
sıvı kaybı ve plozmada sodyum miktarının arttığı 

(hipernatramenia) ka'lıcı sinirsel bozukluğa uğra 

dığı görülmüştü r . An i çocuk ölümlerine sebep ola 
rak gösteri len fazla miktarda sodyum alınışı sı 

nırlıdır . Ve genel olarak inandırıcı değildir . Bu
nunla beraber bebek ve cocuklarda toplam sod
yum g i ri şi müm'kün olduğu kadar az olmoldır. 

Hiperno tremia ya sebep olonlardan biri de 
katı momolara inek sütünün ilavesi gösterilir. 
inek sütü anne sütünün içindeki sodyumun üç 
katını ihtiva eder. 

Artan sodyum al ı nı ş ı ile Hipertansiyon (Kon 
bası n c ının yükselmesi) tuz a lı n ışının hipertansiyo
nu geliştire n ve a rtıra n etki si hakk ında ki hipotezle 
ilgili ilmi münakaşalo r va rd ır. 

Ha~·Janlarla Yapılan Deneyler 

Çeşitli hayvan'lara diyeıle yüksek miktarda sod
yum klorü r verildiğinde açıik olarak hipertansiyon 
görülmektedir. Deney hayvanlarından alınan sonuc
lar insanlarada uyarlanabilir. 

Gönüllüler Üzerinde 'vapılan Çalışmalar 

Gönüllüler üzerinde yapılan calışmalarda fazla 
miktardak i tuzlu diyelle ilgili olarak hipertansiyonla 
il gili kat i deliller yoktur. Fakat hipertansiyonla ilgili 
k ısa süreli calışmalarda bazı şüpheler vardır. Batıda 
bir çok kimse çocukken fazla tuzlu diyelle beslen
m i ştir. Henüz kalıcı bir hipert·ansiyon 40 yaşiarına 
kadar genelleşmemiştir. 
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HiDROELEKTRiK SANTRALLERiN GiRiŞ YAPILARINDA 
VORTEKS OLUŞUMU 

Yazan : J.L. Gordon [•) 

Çeviren : Dursun YILDIZ ( ** ) 

ÖZET 

Bu makale, küçük stı yüküne sahip g iriş yapılarında varteksin önlemnesi 

için proje krit erleri gel iş tirilmesi konusunu, 29 hidroelektrik santralın giriş yapı

sında yapılan çalışmalara dayanarak açıklamaktadır. 

Üst tabiiyesi su seviyesi üzerinde oluşturul
muş bir k'lasik hidro elektrik su almo yapısında, 

ya pının maliysti su seviyesi altındaki kapağın alt 
kenarının değdiği ndktanın derinliği ile artar. Büyük 
oranda ek·onomi sağlamak icin kapak alt kenorı 

müm'kün o lduğunca yük·se·k bir kota oturtulmalıdır. 

Bunun yanınd'a, üzerinde az su yükü bulunan 
giriş yapılarında türbinin verimliliğini azaltacak şe
kilde içine hava girişi olabilen varteksin oluşması 
tehlikesi va rd ır. Bu durumda, bir giriş yapısında ka 
pağın <ılt katunu ekonomi sağlamak ioin müm1kün 
olduğunca yü'kseğe yerleş11irirken, k·apağın üstünde
de hidrolik verimli'liği düşür·en varteksin oluşumu

na izin vermeyecek kadar bir su yükünün bulun
masını sağlamak önemlidir. 

Giriş yapılarındaiki varteksler üzerinde yapılan 
cal ı şmaları iceren bir cdk rapor yayınlanmıştır. 

Bu raporlar içerisinde varteksin önlenebilmesi için 
gerekli batıklığın ne olabileceği konusu cok kısa 

olarak yer almıştır . Bu konuda model calışmala r ı 

da yapılabilir. Anca·k, küçÜ'k bi r giriş yapı s ının mo

del çal ı şmaların ı n maliyeti , gi r i ş yapısı m <ı liy etin e 

uloşa bi lmekıedir. 

Anwar (1) ve Denny (2) tarafından , bu konu
da bir çok model calışması ya pılmışt ır. Bu calış

malarda Law ton 13) 'un da kabul ett iği gibi, ha•Jo 

(•) ıManege r . Hydro Divi s ion, Monlreal Engineering Co. Ltd . 

[••) inş . Müh. DSi . TAKK. Dairesi Bşk . l ığı 

(•••) Bu makale Water Power Dam Construction Aprı 1 1970 
Sayısından tercüme edi lmi şti r . 

girişi ile ilgili kuvvetlerin ve vis'kıotitenin önemin 
den dolayı gözönüne alınacak ölçek etkisi (Scol e 
effect) konusunda bazı şüpheler bulunmaktadır. 

Kanada 'da Montreal Engineering Co. Ltd . tara
fından son 20 yıl içerisinde projelen'd ir.ilen su 
a'lma ağı zlarındaki a•kım koşu ll arı üzeri ne yo pıla:ı 

çallışmalardan elde edilen deneyimler, bu makıale 

ile açıklanmaktadır. 

Giriş yapılarından birinde, küçük rezervuard a 
göl su sev iyenin düşürülmesi esnasında varteksin 
o l uşumu d'a göz'lenmiştir. 29 Hidroel'ektri•k giriş ya
pısı üzerinde yapıl a n çalışmaların 4 tanesinde dü
şllk göl seviyelerinde vor~ekıs oluşumu saptanmış

tır . Üzeri nde calışma yapılan bütün hidroelektrik 
giriş yapıları şek il : 1'de verilen genel görünüşe 

sah iptir. Bunun yonında giriş y·a pı ları y la ilgili diğer 
özellikler Tablo : 1'de verilmiştir . 

aon au yUıU kotut s l '.T 

Şeki l - Bir giriş yapısın ın gen~l görünüşü 
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TABLO 1 - Deney yapılan giriş yapılarının 

koro kteristi•kleri 

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK 

G irişteki hız V 1.03 m j s n 6.76 m/ sn 
- -

Bat ıklık s 1.37 nı 20.42 nı . 

--
Giri ş yüksek' l iği 

1
_ d_ 1.'28 nı 7.<:?:2 m. 

Giriş genişliği w 1.'28 nı 6.70 nı 

- -
d/ w oranı d/ w 0.9 1.5 

Varteks oluşumuno e~ki eden foktörler şun 

lardır : 

o) Giriş yapısına yokla şan a•kınıın geonıetrisi 

b) Giriş yopısındo•ki hız 

c) Giriş yapısı boyutları 

d) Giriş yapısının botıklığı 

Şekil : 2'de görüldüğü gibi giriş yapısına yon 

dan yaklaşan akımın, varteksin oluşmasında. si

metrik olora·k yoklaşan bir akımdon daha etkili 

o'locoğı ocı'ktır. Bununla birl ikte bu , ölçümü ve 

belirlenmesi güç bir eVkidir. Çünıkü giriş yapısı

nın yaklaşım kanalı, genelllkle .tüm yapılarda ol

dukça büyük boyutlara sa•hiptir. 

Diğer taraftan çalışmalar, hızın, giriş yap ısı 

ebatlarının ve batık'lığın varteks oluşumuna olan 

etkisinin araştırılması üzerine yoğunlaştırılnııştır . 

Akım 

Aaimetrik Simetrik 

Şekil 2 - .Akımın giriş yapısına simetrik ve asi
metrik yaklaşımı 
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Batıklık değeri, gırış yapısı ebadının ve lıız;n 

bir fon ıksiyonu olarak aşağıda'ki den·klenıdeki gibi 
verilebilir. 

s = c.v.n d m .......... ........ (1) 

Bu den klemde C bir kotsayıdır . ilk yaklaşım olarak 
V hız değerinin kapak önünde ölçümesi ve d değe
r inin de kopo'·k yüksekliği olarak alınması kabul 
edilmiştir (Şekil : 1). Batıklı k değeri kapağın 

üst .kotundon veya kopağın merikezinden itibaren 
diklkote ·o ' lı nabilir. Bununla birlikte n ve m üslerinin 
değişik değerleri ile yapılan bir çok denemelerden 
sonra botıklığın , Şekil : 1'de verildiği gibi kapak 
Gst katundan itibaren alınmosının daha sağlı'klı 

sonuçlar verdiği belirlenmiştir. n = 1 ve m = 1/ 2 
d eğerleri, yapılan çalışmalar ile 1 nolu denklem 
için kabul edilebilir değ erleri olarak belirlenmiştir. 

S = C V (d) 1/2 .. . .. .. ..... . .. ... (2) 

25r---~-----r----~----~--~----~ 

• 

~ 

~ıo.-----t--1~t-~~~~~t-~~t-----i 
o 
aı 

10 20 30 40 
V(d)1/2 

O Vorleksll c;ıirif yapıaı 

e Varteksiz c;ıiri' yapısı 

50 

~ Tavsiye edilen minumum batıklık 

60 

Şekil : 3 - Akımın yanal ve simetrik yaklaşımında 
giriş yapısı icin minumum batıklık 

Şekil : 3'te verilen grafik (2) denklem i kullanı
larak elde edil miştir. 

'Bu kısa çalışmoda yaklaşım akımı yonunun 
etkisi tom anlamıyla değerlendirilmemiştir. Bunun
la birlikte daha fazla veri elde edilene kadar si
metrik yok'loşını alkınılı giriş yapılarının proje
lendirilmesinde batıklık değeri en az; 

S = 0,3 V (d) 1/2 .. .. .. .. .. .. .... .. (3) 

c!enk le nı i ile verilm işt ir. Bu denklemle elde edilen 
değerler Şekil : 3'te toronmış olan bö'lgenin alt 
sınırına karşılık gelmektedir. 



Bunun yanıs ı ra, yana! yaklaşım a kımı içi n mi 
nimum batıklı k değeri; 

S = 0.4 V (d) ı ; 2 .... ... . ..... . . .. . (4) 

denk lemi ile verilmişt ir . Bu denklem ile e'lde edi
len değ erler Şekil : 3' te verilen taranmış alanın 

üst sınırına karş ılık gelmektedir. 

Yukarıda açıklanan ba<tı ıklık kriterleri isvec 'te 
bir çok vorteksli giriş yapısında calışmalar yapan 
ve yayıniayan Lennart, (4) tarafından da doğru lan 

ma ktad ı r . Lennart bu yayınlarından birinde Atorp 
santralı nda oldukça güçlü bir vorı eks in oluştuğ c ı

nu ve bunun tüm çöp ve yüzeydeki bu gi bi malze
meleri emd iğini belir~miştir . 

Ma ksimum yük te, At o rp san tra l ı gi r iş yapısı nda 
batık' lık yaklaş ı k olarak S = 0,1 V (d) ı ;2 değer i ne 

karşılık gelmektedir. Lennart ek ola rak daha küçük 
debide çevr iniinin et•ki alanının azaldı ğ ını ve 15 
mJ/s değerinde ıise görünm ez hale g eldiğini be
l ir~mişNr. Bu küçük debide etkili batı·klık değeri 

ise S = 0,3 V (d) 1/2 olarak artmıştır. 

Hammar Forsen giriş yapı sında batık'lık S = 
0,28 V (d) 1/2 değerine eşit iken ve ya·klaşım akı

mının giriş yapı•sı eksenine en az 30- 45°'lik açıy

le yakl'aştığı durumda, güçlü vortekslerin oluştuğu, 
yine, Lennart tar-afından belı irtil'miştir. Bu vorteksle
rin, baıtı lklığın S = 0.4 V (tl) ı;2 değerine yükseltil
diği zaman ortadan kayıbolup ko y'bdlmadığ ının be
lirl enmesi amacıyla da çalışmalar yapılmıştır. 

Bunun yanında Denny (2) nin model çal ı şma 

larından .elde edilen sonuçlar ile batılklık kriteri
nin karşıla$tırılmaslndon, öl·çek e~kli si escale effect) 
konusunda bir fi1kir elde edileb ilir. Giriş ya pılar ı 

ile ilgili olarak Denny tarafından geliştir ilen eğri 

Şekil : 4'te görütmektedir. (Şekil : 13a - kaynak 2) . 

o ..... 
1/) 

... .. 
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• 
• 

;:; ı 
D 
a:ı 

• 
• ll 

Vortekuiz oirit rapıaı 

• Vertekali giria JOPfll 

Şekil 4 - Giriş yapıları için Denny tarafından 

geliştirilen eğri 

Bi r tanesi hariç olmak üzere, yapılan model calış

nıaları sonuçlarına göre varteksin oluşacağı umu
lan tüm giriş ya pı larından sadece dördünde dik
kate değer vortekse rastl anmıştır. Su yüzünde 
yer değiştiren çevrintiler (Swi•rls) ve oluşan dalga
lar bir hidrolik giriş yapısı ile ilgili problemler do
ğurın azlar. ÇevrintHer, (Swirls) ce.bri boruılar ı o içine 
lı ava çeken voneksiere dönüşmemesi şartıyla, gi
riş yapılarında problem yaratmazlar. Vortek•sler. 
içeriye hava çekmeye başl:adıikl ıarı anda prdb lem 
olarak ortaya ç ıkarla r . 

Sonuc olarak; varteks oluşumuna etki eden 
faktörler konusunda da ileri araştırmolora gerek
sinim olduğu açı.ktır . Ölçek etikisi (Scale eflect) 
konusu da göl sev iyes inin düşük ve aıl~ımın az ol
duğu ve gerektiğinde değiş1:irih~bildiği giriş yapıla

rında en uygun şekilde i·ncelemibi'lir. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

- ANWAR, H.O. «Vortices at Law Head lntakes 1 , 

WATER POWER Novem ber, 1!:.67 

2 - DENNY D.F. et al. <Hh e Prevent ion of Vortices 
and Swirl at lntakes» Poper Cl. Proceeclings. 
7 th General Meeting. JA·HR . Li sbon , Portucıa l 

3 - LAWTON , F.L. «Factors influ enc ing Flow in 

Large Conduit s» Report of the Task Force on 

Flow in Large Cond uits of the Commitlee on 
Paper 4543, Vol. 91 HY6- November, 1965. 

4 - LENN'ART, R. «Fiow Problems Illiith respect to 

inta·kes and Tunnels of Swedish Hydro Electric 

Power Plants» Tranısactions of the Royal Ins

titute of Technology. Stoc'kholm , Sweden , NR 

71 , 1953. 

19 





SU KAYNAKLARI SiSTEM PLANLAMASININ OTOMASVONU 

Yazan : Doc. Dr. Mahmut SERT (•) 

ÖZET 

Su kaynakları planlaması, hidroelektrik enerji temini, sulama, taşkından 

koruma gibi değişik amaçları kapsayan ve, verilerin elde edilmesi ve değerlen
dirilmesinden, sistem modellenıesi ve optimizasyonu, ekonomik analiz, çevre 
sorunları, sosyal faktörler 111e .genel ekonomik planlama ile uyuma kadar uzanan 
çeşitli boyutlan olan karnıaşık bir süreçtir. Planlama sürecinin, değişik yönle
riyle tanımlanması, analizi ve irdelenmesi sonucunda, bazı standart tekniklerin 
genel -amaçlı olarak geliştirilmesi ve gerekli veri tabanı bağlantılarımn sağlana

bilmesi ile büyük ölçüele bilgisayara dayalı entegre bir su kaynakları sistem 
planlaması yapısı kurularak otomasyana geçilmesi mümkün görülmektedir. Böyle 
bir yapınzıı kurulması durumunda, planlamacı, standart çalışma ve ayrmtılarla 

kaybedeceği zamanı, st rat e jik planlama konularmda yoğunlaştırabilecektiı·. Ayrıca, 
değişen ekonomik ve diğer şartlar karşıszııda, daha önce yapılan planlamaların 
revizyonu kolayca sağlanabilecek ve mevcut su kaynakları tesislerinin gerçek 
zaman optimal işletilmesi için gerekli çerçeve hazırlanmış olacaktır. 

1. GiR i Ş 

'Su kaynakları hic şüphesiz ülkelerin en önde 
gelen doğal zenginliklerindendir. Hoyatın varlığı ve 
doğanın canlılığ ı icin vazgeci'lemeyecek bir unsur 
olon su , aynı zamanda, gelişmiş ve sanayileşmiş 

toplumların €n temel ihtiyaçlarından olan elektrik 
enerjıisinin üreNminde büyük önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla , su kaynakları planlaması, ülke ekono
misi ve ön görülen hayat standeroları ile bütün 
leşmiş, cok boyutlu ve ' karmaşık bir süreç olarak 
ortaya çıkmaktadır . Kanunun boyutlarının belirgin
leşmesi icin, su kaynakları planlamasının etkileşi 

:ne girmesi ve planlama sürecinde gözönünde tu 
tulması beklenen faaliyet alanlarından bazıları ; 

ener}i üretimi, tarım, balı'kcılık, ağaçlandırma , taş

kından koruma, erozyon kontrolu , içme ve sanayi 
suyu temini , şehircilik, nüfus dağılımı ve bölgesel 
planlama, rekreasyon, doğanın, ve ekolojik denge
nin korunması, ulaştırma ve nehir taşımacılığı , 

cevre kirliliğinin kontrolu, kamulaştırma ve diğer 

hukuksal alanlar, ekonomi, maliye, politika ve yö-

(+) Yöneylem Araştırması Bölümü MDrmDra Araştırma Ensti 
tüsü TÜBiTAK- GEBZE. 

netim olarak sıralanabilir. Planlamacı, bu perspek
tif içinde ve çoğunlukla birbiriyle çelişen amacler 
arasında, topluma en fazla yarar sağlayacağı var
sayılan dengeyi kurmayı çalışacaktır . 

Su kaynakları planlama sürecinin karmaşıklı 

ğı, cok boyutlu ve cok amaçlı olma niteliklerinin 
yanısıra, bir clüde de, ma'kro v~ mi•kro duzeyde 
planlama sorunlarının birbirlerinden kolayca ayrıla
mayacak derecede kaynaşmış olarak bir arada 
bulunma la rından ileri gelmekt•edir. Bu süreç icinde, 
bir taraftan sürekli değişen toplumsal, ekonomik , 
finansa'l v.s. «konjektürel» şartlar altında strateı1k 

l<arar oluşturmaya yönelik faaliy·etler yer alırken. 

diğer taraftan da en ince tekn1ik ayrıntıları kap
sayan planlama çalışmalarının paralel yürütülmesi 
ve bunlar arasında.ki et•kileşme çercevesinde en 
yararlı çözümlere ulaşılma'Sı beklenmektedir. 

Planlama sürecinin değişi·k yönleriyle tanımlan
ması, onolizi ve irdelenmesi sonucunda, bazı stan
dart tekniklerin gene'l amaçlı olarak geliştir~lmesi 

ve gerekli veri tabanı bağlantılarının sağlanabilmesi 
ile büyük ölçüde bilgisayara dayalı entegre bir su 
kaynakları sistem planlaması yapısı kurularak oto
masyonc geçilmesi mümkün görülmektedir. Böy-
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le bir yapının kurulması durumunda, planlamaG ı, 

standart çalışma ve ayrıntılarla kaybedeceği za
manı, stratejik planlama konularında yoğunlaştı 

raıbilecektlir. Ayrıca, değişen ekonomik ve diğer 

!?Ortlar karşısında, daha önce yapılan p'lanlamala
rır, revizyonu kolayca sağlanabilecek ve mevcu t 
su kaynakları tesislerinin gerçek- zaman optimal 
işletilmesi için gerekli çerçeve hazırlanm ış ala
ca•ktır . 

Bu çalışmada su kaynak'ları sistem planlama

sının otomasyonu icin öngörülen esaslar sistema

tik bir yaıkl·aşım içinde sunulmal<ta ve ülkem iz

deki mevcut durum da gözönüne alınarak, oto

masyana ilişkin bazı öneriler getirilmektedir. 

2. SU KAYNAKLARI PLANLAMA SÜRECi 

Su kayna·kları planlaması, istenilen amaçlar 
doğrultusunda ve öngörülen kriterler çerçevesinde 
su kaynaklarının en verimli ku l lanımını sağlayaca k 

faaliyetlerin tümü nü kapsayacaktır. Top1umu ve 
ekonomiyi çok ya'kından ilgilendiren böyle bir ko
nuda bugüne kadar pek çok çalışma ve yayın 

yapılmıştır. Bunlardan baz ıları konuya uygulama 
ağırlıklı yCl'klaşırken (6, 7, 12) . bazılarında ise 
ana'liz teknikler ine a ğ ırirk verilmiştir. (3 ,5) . Ay
rıca, su kaynakları planlama sürecinin çeşitli yö1 -
lerini ilgilendiren birço1k çalışma "mesela (1 , 4, 
11)'' ve ülkemizdeıki su kayna·kları planlama yak
laşımını ayrınıtı 11ı oi'Oraık anlatan yayınlar mev
cuttur, !:2) . Bu calışma1da, planlama sürecinin ay
rıntıları üzerinde değil , otomasyana ilişkin bir sis
tem yapısı geliştirmeye yardımcı -olacak yönleri 
üzerinde durulaca'ktır . 

Planlama Sürecinin Sürekliliği 

Planlama , mevcu t şartıarda ve mevcut bilgi ler
le, içinde bulunulan zamandan ileriye yönelik ola 
rak tahmin yeteneğ i ge l iştiri l en bir zaman ö l çeğ i 

içinde, belirli amaçların sa ğ lanması için geçerli 
sayılan bazı kriterler altında en uygun çözlım l er i 

arayacoktır . Şüphesiz, belirli şartl a ra bağlı olara k 
ulaşılan bir çözümün , mutlak anlamda ve her şart 
altında optimal olma niteliği taşım a-sı sözkonusu 
değildir . Plan'lama, değişen ekonomik. toplumsal, 
politik ve diğer fa ktörlerden kolayca etkilenebile
cek ve belirli şartlar altında optimal olduğu kabul 
edilen çözümler, zaman içinde bu niteliğini 

kaybedebilecektir. Burada, plankıma sürecinin sü 
reklil'l'k arzeden bir niteliğe sahip olması gereği or
taya çıkma•ktadır . Bu çerçevede planlama, dinamik 
ve yaşayan bir süreç olma·kta, geçen zaman di
limleri içinde, değişen şartlar ve ileriye yöneıi k 

yeni tahm inlerle, planlamanın sürekli olarak yen i
lenmesi gerekmektedir. (Şekil : 1 J. 
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ba s 1 a nq ı ç ı ııda 
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v a r s ayıl an kr i ter
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len ver i l er 

t-zama nı nda 
planl ama 
seçenekl er i 

Şeki l 1 - •Planlama sürecinin sürekliliği 

Planlama Sürecinde Karar Oluşması 

Diğer taraftan, planlamacının teknik olarak 
plan iama süreci kapsamına alabileceği fa•ktörler ve 
kriıterler de s ı nırlı bir düzeyde kalma'k durumun
dad ır. Çok boyutlu , ka rmaşıık ve bazan matema
tikse'l ifadesi pratik ola rak imlkansız faktörlerin 
tümünün , çözümlerin üretileceği model çalışmala

rında dik_kate alınabilmesi çoğu zaman mümkün 
olmayabi li r. Dolay ısıyla teknik düzeyde planlama 
il e, beli rli sayıda çözüm seçenek'leri (içerdikleri 
va r.::ay ımla r l a birlikte) karar vericiye sunulmakla 
ve teknik planlama sürecinde dikkate alınama

yan bazı fak törl er in (sosyo - ekonomik, politi k fi 
nansal , çevresel v.s.) gözönünde tutulması so
rum lulu ğ u da diğer karar organlarına bırakılmış ve
ya onla rla payl a şılmı ş olma'ktadır. Böylece, geniş 

kapsamda planlama, çeşitli disiplinlerde teknik 
personel ile idari ve po'litik karar organlarının 

birlikte rol aldıkları bir süreç olarak görülme
lidi r. (Şe kil : 2) . 

Planlamada Boyutlandırma - işletme - Uygu
lama Bütünlüğü 

Su kaynak ları planlamasında özellikle önem ta
ş ı yan diğer bir nokta da, optimal çözüm'lere ulaşı

labilmesi icin sistem konfigürasyonu ,boyutlandırıl 

ması ve iş letilmes inin genellikle birlikte ele alın

ma s ı zorun l uğud u r. Ayrca, sistem icindeki baz ı 

tesisler in in şaat sü resini n uzunluğu ve finan sa l 



DS: TEKN IK BÜLTENi 1988 SAY! 64 

Ekonomi k ;Sosya ı , Su Kaynakla rı nda Genel 
Po l itihvs .k ı iter- .. 

Stratej i k Planlama -- E ko noıni k .. --l er;v eril er, amac l ar Planlama 

+ i 
Planlama 

1 Seçenekl er i 
,, 

Elektrik üre tim t Sistemi Planl amilsı 

Pl a nl cwıa 
Seç enekler i n in 

' Deder l c ndi r ilmesi 
1 Daha önceki uy gula -

~anın performilns ••. J ı 
d eğE?r ı e nd i rın e s i --. ' 1 

Uyqulaı:ı<ı 
r-- ---- .J r- ı anı 

Şekil : 2 - Planlama sürecinde karar oluşması 

sebep lere ba ğlı olarak, planlanon si stemin son oşa
mosına ulaşılması oldukça uzun bir zaman ola
bilmektedir. Dolayısıyla , planlanon sistem bütünüy
le ortoya cıkı ncayo kadar gececek süre icindeki 
ara kodemelerin de planlama süreci içinde müta
laa edilmesi ve en büyük toplam yararı sağlayocak 
uyguloma planının belirlenmesi gereklidir. Bu du
rumda, su ~aynakları planlama süreci içinde, genel 
o'lomk sistem boyut landırılması , işietitmesi ve uy
gulama (inşa) bütünlüğü dikkate alınacaktır . l<on
tigürasyonu belirli bir sistemin optimizasyonunu 
hedef olon «Statik» modeller planlama amacıyla 

kullonı'ldığında, uygulamanın zaman içindeki deği

şik oşaınalarına karşılık olan veriler, amaçlar ve 
kriterlerle birçok kereler çalıştırıla rak «dinamik» 
bir i ş lev gercek'leştirmiş olacaklardır. Diğer taraf
ton, sistemin zaman içindeki optimal geliştiriime

sini hedef alan «dinamik» modeller de zamoi için
de değişen verilen ve kriterlerle planlama süreci 
boyunca defala rca ço'lıştırılarak planlamanın yeni
lenmesi soğlanaca·ktır . 

Su Kaynakları Planlamasında Otomasyonun 
Gerekliliği 

Su kaynakları planlama süreci üzerinde yuka
r:doki açıklama ve irdelemeler ışığında, otomos
yana ilişkin olarak aşağ ı da sırolanon belirgin ba z ı 

özel likler vurgulanabilir : 

-
1Su kaynakları planlamosında dinamik bir 

süreç sözkonusudur. Geçen z-amanla birlikte de
ğ işen sosyo- ekonomik, poli ti·k ve diğer şartlar, 

amaçlar ve kriterler çercevesinde, plan tomanın 

da sürek li olarak yenilenmesi gerekl·idir. 

- Su kayno•klorı planlaması, toplumu ve eko
nomiyi hemen bütün yönleriyle ilgilendiren ve tek
nik, idari ve politik düzeyde birçdk kuruluş ve 
argonın orto•k cabalorıylo zaman içinde bir ka
rarlar dizisi olarak ortaya çıkan bir süreçtir. Tek
nik düzeyde planlamacının birçok çözüm seçenek
leri üretebilmesi , her oşamoda en doğru kararların 
alınabilmesinde önemli bir etikan oloco·ktır . 

- Su koynakları tesi-slerinin bozılarının yük
sek maliyeti, inş<asının oldu·kça uzun zaman ol 
ması ve bu tesislerin (termik santrallar gibi de
ğişik nitelikteki diğ'er tesislerle birıtkrte) uzun sü
reler işle~mede kalması, su koyna'kları planlamo
sında boyutlandırma ve işletme bütünlüğü yanında, 
boyutlandırnıa - işletme - uyguloma (inşa) bütün
lüğünü de gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, planlo
ma sürecinde sadece öngörülen sistemin en son 
durumunun değil, fakat bircak ara durumlarının do 
ayrıntılı olara-k incelenmesi, irdelenmesi ve optimi
zasyonu gerekmektedir. 

- Su koynakları planlamasında kapsaml ı ve 
ay rıntılı bir teknik çalışma, matematıksel modelle-
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me ve sistem optimizasyonu ile çözümler elde edil
mesi, kullanılan teknik ve ekonom'ık ver·ilerin ve ge
çerli sa.yılan amac ve kriterlerin değişmesine yol 
acacaık kadar uzun bir süre a'labilir. Bu durumda, 
planlama çalışmalarının kolay ve çabuk revizyonu 
icin imkanlar yaratılması büyük önem taşımakta

dır. 

Su kaynak'ları planlamasının bu belirgin nite
likleri, planlama sürecinde h ızlı , güveni11ir ve etkin 
çözümler sağlayacak ve dolayısıyla karar meka
nizmasını kolaylaştıracak bir otomasyon mekaniz
masının gereklı i'liğini açıklııkla ortaya koyma'ktadır . 

3. SU KAYNAKLARINDA /ENTEGRE SiSTEM 
PLANLAMASI OTOMASVONU 

Su kaynakları planlama sürecinin, otoma~ona 
dayalı entegre sistem planlaması şekline dönüştü

rülmesi, bir taraftan planlama sürecinde kolaylık, 

çabuk'luk ve güvenilirli'k sağioyarak planlama se
çeneklerinin daha çok sayıda, daha hı zl ı ve de
ğişen dış şartlara daha duyarlı olarak üretilme
sinde etken ol-aca•k, diğer tarafta-n da uygulama 
kararlarının alınmasını ve uygulamaların izlenme
sini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, planlama sürecinde 
rol alan bütün organlar, çabalarını ayrıntılar ve 
stı:ındant çalışmQ>I·cmndıan dıaha çok stmtejik plan
lama konuları üzerinde yoğunlaştırabileceklerdir . 

Su kaynaklarında entegre ststem planlaması 

atomasyonunun sağlana·bilımes'i icin öncelikle sis
tem modellernesi ve optimizasyon teknikleri gibi 
belirli ve kısa sürede değ-işmeyecek planlama yön
temlerinin, öngörülebilecek bütün uygulamalardaki 
farklılııklara uyarlanabilecek şekıllde (veya belirli 
uygulama ·Sınıfları için değişik modüller halinde) 
genel amaçlı ve geniş kapsamlı olarak formüle 
edilmesi ve bilgisayar programlarının geliştirilmesi 

gereklidir. Diğer taraftan , planlama sürecinin de
ğişken ve yenilenen amaç ve kriterlerinin, ilgili 
planlaıma modüllerine girdi olacak şekilde oto 
masyon mekanizmasında yer a'lmaısı sağlanmalıdır . 

Ayrıca , öngörülen planlama sorununun niteliğine 

bağlı olarak, istenilen amaçlar, kriterler ve uy
gulama kapsamına uyçun verilerin kolayca sağ 

lanabilmesi ve planlama paketlerine aktarılabilme

si , atomasyanun ayrılmaz bir parçası olacaktır. 

Bu çerçevede, otomasyana ilişkin olarak su 
kaynakları planlama sürecinin temel unsuları aşa

ğıdaki başlıklar a l tında toplanabilir : 

~!anlama sürecinin gerektirdiği araçlar 

Planlama Veri Tabanı : Hidrolik ve meteoro

lojik (a.ylık , haftalık, günlük v.s. rasatlar ve orta

lamalar, maksimum ve minimum değerler) , yeral 

tısuyu, jeoloji, topoğrafya, tarımsal özellikler, sos-
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yol özellikler (yerleşim bölgeleri nitelikleri, nüfus 
v.s .), ekonom il<, mali idari (personel, stok v.s.) . 
mevcut tesislerin özellikleri ile su ihtiyacı ve ener
ji talebine ili~kin veriler. 

Planlama Program Paketleri : Bunların , bir bü
tün halinde veya modüller olarak icermesi gereken 
konular, 

- Akımların analizi ve modellenmesi 

- Sistem modellernesi ve simüıa·syonu 

- Sistem modellernesi ve optimizasyonu 

- Ekonomik ve mali analiz 

başlıkları altında toplanabilir. Panlama seçenek
lerinin belirlenmesi ve değerlendiritmesinde, plan 
lama poketleri kullanılacaktır. Sistem modelleme
si, optimizasyonu ve simülasyonu ile, ba·şlangıçta 

ortaya çıkabilecek pek çok ön seçenek , 

- Eleme (optimizasyon modeli ile değerlendir
me) 

- Simülasyon sistemin ·amacına uygun işletil

mesi ve bazı parametrik d'eğişfkJ'i.kler) 

- Sıralama (seçeneklerin, modeldeki amac ve 
kriteriere göre öncelikleri) 

sürecinden geçirilerek, temel seçenekler ortaya çı

ıkarılır . 

Planlama sürecinde gözetilan amaçlar : 

Su kaynalkimının p·lanlamasında gözetilecek 
amaçlar, projenin niteliğine göre, 

Hidroelektrik enerji temini 

Sulama 

icme suyu temini 

Taşkından koruma 

Çevre koruma ve kirlilik kontrolu 

Akarsu taşımacılığı 

gibi konuların bir kısmını veya tamamını içerebilir. 
Bu amaçların, planlama program paketlerindeki 
cnı ac fonksiyonlarına , iliŞkili oldukları kriterler 
( 0kononıik v.s.) çercevesinde gerçekçi bir şekilde 
yo nsıtılabi lnı eleri gereklidir. Ayrıca , bu amaçlar, de

ğişik yönleriyle, planl a nıada kullanılan zaman öl

çeği ile de ilişkilidir. 

Dolayısıyla , 

Uzun süreli planlama (enerji, sulama, taşkın

dan koruma v.s.) 

Kısa süreli planlama (taşkın kontrolu, düşü k 

akınıların takviyesi ve diğerleri) 

Gerçek zaman opt imal işletme (öngörülen 

amaçla r doğrultusunda) çercevesinde seeile

cek zaman dilinılerinin uzunluğuna göre, 



amac ve kriterlerin formülasyonları bazı fark
lılıklar gösterebilecektir. Bunun icin otomas
yon mekanil!ması içinde, öngörülen planlama 
sorununun niteliğine bağlı olarak amac ve 
kriterlerle ilgili uyarlamaları yapacak alt- prog
ramlar düşünülebilir . 

Planlama sürecinde 'geçerli kriterler : 

Planlama sürecinde gözeiilen amaçların ger-
çekleştirilm esinde ölçüt olarak alınacak kriterler, 

Eıkonomik 

Sosyal 

Politiık V.S. 

içerik'li olalbilirl·er. Bu çerçevede, amaclar ve kri
terler arasında çok ya·kın bir iliş'ki sözikonusudur 
ve planlama süreci icindeki formülasyonlarda ge
nel olarak birjjıkte mütalaa edilmelerinde yarar 
vardır. Amacların, tek bir krHere (mesela ekono
mik) indirgenerek ifade edilmeleri, homojenlik ve 
karşılaştırılabilirlik acılarından geçerli ve tercih 
edilir olma'kla bir'likte, su kaynakları planlama 
sorunlarının çok boyutlu ve karmaşık nitelikle
rinden ötürü bu yaklaşımın her zaman mümkü!'l 
olacağı söylenemez. 

Diğer taraftan , planlama sürecinin değişik aşa
malarında öngörülen ayrıntı düzeyleri ve hedef
lenen sonuçlar farklılık taşıyacaktır . Bu çerceve
lerde yapılab ilecek sınıflandırmalar , 

Flanlama sürecinin aşamaları 

istikşaf [ön fizibilite) 

Master Planı 

Fizibilite 

~e·sin Proje 

Planlama sürecinin kapsamı 

Yerel veya bölgesel 

Akarsu havzası bazında 

Ülke copında 

şeklinde ifade edilebilir. 

Planlama sürecin in, entegre sistem p lan l anıa 

sı boyutlarında düşünülmesi ve otomasyon uygu
lanması durumunda , öngörülen planlama sorununun 
nit'eliklerine bağlı olarak , uygulanıanın hangi aşa

mada, hangi kapsanıda ve hangi z.anıan boyutları 

içinde [yukarıda bahsedildiği üzere, uzun veya kısa 

süreli planlama veya gerçek zaman işletme) ya

pılacağına göre, bunlara uygun zaman ölceğiyle , 

verilerin , amacların ve kriter lerin planlama paket 

lerine girdi olarak aktarılması sağlanmaktad ı r . 

Şüphesi z . veri lerin zaman ic indeki değişinı l eri iz

lenerek gerekli yenilemeler de yapılacaktı r. 
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Özellikle hidro- meteoroloj ik resatlara ait ve
rilerin, bilgisoyarda oluşturulaca'k dosya'lara sü 
ratle ve öngörülebilecek planlama uygulamala
rına uyarlanmış bir biçimde aktarılması, otomas
yon mekanizmasının verinılilik ve güvenirli l iği acı

sından da büyük önem taşımaktadır. Burada, rasat 
istasyonlarından elde edilen verilere ait elektron !k 
sinyalierin telenıetrik olarak bilgi işlem merkezine 
aktarılması , bu sinyalierin dijital hale getirilip bil
gisayara yüklenmesi ve «ham veri» yi « işletmiş ve
ri » 'ye dönüştürecek iş'lenılerden sonra ilgili dos
yolara kaydedilmesinin otomasyon mekanizması 

nın bir pa rçası olarak yapılabilmesi, gercek- za 
man iş le t meye de im kan sağlayacak en geeerli 
çözüm olacaktı r. Bu şekilde , sürekli o'larak elde ed i
lebilecek rasat verileri, bilgisayardaki dosyalara 
istenilen zaman aralııkiarı icin kesinti'li değerler, 

ortalamalar, maksimum ve minimum değerler olarak 
giril ebilir. Bu dosya lar, kısa veya uzun süreli plan 
lama calışmaları veya gercek zaman optimal iş

letme gibi kullanını amaçlarına uygun olarak sınıf
landırılabilir ve gerekt iğinde istenilen planlama pa
ket programına girdi olarak çağırılabilir. Gercek
zaman optimal işletme durumunda, optimal planla
ma programına ek olarak, mevcut verilerden ha
reketle gel.eceğe ait belirli bir zaman süresi için 
veri tahmin yeteneği sa ğ layon bir alt- programın 

gerek'l i olacağı da burada not edilebilir. 

Görü l eceğ i üzere, su kayna klarında entegre 
sistem p la nlamosının oluşturulmas ı, geniş ölçüde 
bir yönetim - bilişim sistemi tasarımı özellikleri ta
ş ı maktadır. Dolayısıyla , entegre sistem planlaması 

çıktılarının da yer olması sağlanabilir . Bu çerce
vede sisteme, mevcut uygulamaları , teknik geliş 

me, maliyet , malzeme, ekipman ve işgücü yönle
rinden izieyecek proje izleme programları ile, mev
cu t tesislerin özelliklerin in dökümü, geliştirme 

p l a n ları ve planlama seçeneklerin in dökümü , üre
tim ve talebin izlenmesi gibi konularda raporla r 
üretecek programlar da eklenebilir. 

Yukarıdaki a ç ıklama lar ışığ ı nda , su kaynakla 

rında entegre si stem p l anl a ması icin öngörülen 

yapı Şeki l [3) 'te şemati k ola rak özetlenmiştir . 

4. ÜLKEMiZDE SU KAYNAKLARI PLANLAMASIN
DA OTOMASYON POTANSiYELi 

Ülkemizde su kaynakları sistem plan laması lıe
nüz otomasyandan uzak olmakla birlikte, bu konu
da önemli adımla r atılmış ve a t ılmakta olduğu 

söylenebil ir. Otomasyonun önde gelen unsurların

dan olon genel amaç l ı sistem plan'lamo paketleri 
çerçevesinde, DSi- TÜBiTAK işbirliği i le, çok baraj
lı ve çok a ma ç lı havzal arı n uzu n süreli planlama s ı 

için opti mizasyon ve benzetim modellerinden o lu 
şa n genel amaç lı sistem ca lışm a s ı ve ilgili bilgi-
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Şekil : 3 - Su Kayna klarında Entegre Sistem Plan 
laması için öngörülen yapı 

sayar programları geliştirilmiştir. (8) . Diğer ta
raftan , benzer bi r yaklaşımın. gerek beklenen fay 
daların daha ayrıntılı bir şekilde optimizasyonu. 
gerekse taşkınlar gibi riskierin minimumo indiril 
mesi gereken kritik olayların incelenmesi ve kont
rolu açıla rınd on k ısa süreli planlamoda ve gerçek 
zaman optimal işletm ede de uygulanabileceği gös
t erilmiştir • (9) . Ay rıca . hidroelektrik tesislerin diğer 
enerji tesis leri ile birl ik te belirli bir enerji tale
bini optimal ola rak karşılaması için. optimizas
yon vo benzetim modellerinden oluşan genel 
c:mcç lı bir sistem ça lışması ve ilgili bilgisoyar 
program paketlerinin geliştirilmesi , Ei'Ei - TÜBi'rAK 
işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmişt ir, (10) . Ben
zer bir amaca yönelik olarak elekttrrk üretim sis
teminin zaman içinde optimal geliştirilmesi iç in 
kullanılacak WASP (W ien Au tom atic System Plan
nin Packoge) program paketi , TEK tarafından IAEA 

(Uluslararas ı Ato'Tl Enerj i Aja nsı ) vasıtasıyla tem in 
edilmiştir . 

Genel olarak su kaynakları p lanlamasında kul-
lanılmakta olan asi bünyesinde mevcut diğer 
programlar aşağıda sırolanmıştır : 

Benzetim yöntemi ile tek veya ardışık baraj la
rın iş'letme çalışmalarını yaparak güvenilir ve 
sekonder enerjileri hesaplayan program. 

- Tam sulama veya kısıtlı sulama kurallar ı nı kulla

narak istenilen regülasyon oran ı na göre barcıjı 

26 

boyu t l aon dı mn ve işletme ça lı şmas ı n ı yapan 
program. 

Tom suloma veya kısıtlı suloma kura llarını ku: 
lono rok istenilen regü'losyon oranına göre ba
raj ı boyu t l andıran ve işletme çalışmosını yapan 
program. 

Bloney-Criddle yöntemiyle bitki suyu ihtiyaçla
rını bulan program. 

Kolmogorov- 'Smirnov testi ile verilen dotanın 

lıongi tip doğı'lımo uygun olduğunu bulan prog
ram . 

Doğrusal, logeritmik veya üssel olarak ikili ve
ya çoklu korelasyon yapabilen program. 

Taşk ın ötelernesi yapan program. 

- Birim hidrograf süperpozisyonu yapan program. 

Debi sürekli l ik eğrisini ve buna karşılık olan 
enerji değerlerine hesaplayon program. 

Hidroelektrik türbin tipi , karakter istikleri ve ma
liyetlerini veren program. 

Projelerin ekonom~k analizini yapan ve iç karlı 

l ık oran ını . rantabiliteleri hesoplayan program . 

Deprem risk analizi yapan program . 

Harita işleri yapan; paket program , bilgisoyar 
ve çizici (plotter) den oluşan özel sistem. 

- Türkiye'deki hidroelektrik santralların özellikle
riyle birlikte listesini veren program. 

- Proje izleme program. 



Kanıulaştırma hizmetleri takibi, muhasebe- bord
ro ve bütçeye ilişlkin programlar. 

Bunlar ek olarak DSi , FAO ile işbirliği çerce
vesinde DASI ve CAPPA paket programlama sa
hip olmuştur. DASI , tarmsal proje analizindeki ge
rekli verilerin işlenmesi ve sistem simülasyonunda 
kullanılabilecektir. CAPPA ise tarımsol kalkınma se
naryoları hazırlamak ve birbirleriyle kıyaslamak için 
tasarlanmıştır ve hedef oluşturuluması, kaynak tah 
sis senaryosunun tasarımı ve bu senaryo'lunun tek
nik ve ekonomirk analizinden oluşan ardışık işlem

leri yapabilen , etkileşimli çalışmaya uygun bir prog
ram paketidir. 

Görülüyor ki, su kaynaklarında en tegre sistem 
planlamasının sağlanması ve otomasyana geçilebil
mesi için ülkemizde önemli bir potansiyel mevcut
tur. Bazı eksikliklerin giderilmesi yanında, yapı l 

ması gereken, dağınık haldeki bu potansiyelin, 
bu çalışmada tanımlandı ğı gibi belirli bi r sistem ya
pısı çercevesinde bütünleşlirilmesini sağlamaktır. 

Esasen ül1kemizde elektrik üretiminin otomatik kont
roluna yönelik olarak TEK bünyesinde kurulan Milli 
Kontrol Merkezi (Gölbaşı) ve Bölgesel Kontrol Mer
kezleri (Giöbaşı, Adapazar ı, izmir, Samsun, Keboıı) 
yak ın bir gelecekte fa aliyete gececek duruma gel
mişlerdir . Bu bakımda n , su kaynaklarında sistf?m 
planlamasının otomasyonu ve gercek-zaman opti
mal işletmeye yönelik calışmalar da daha fazla 
önem ve güncellik kazanmaktadır. 

5. SONUC ÖNERiLER 

Su kaynakları planlama sürecının çok boyutlu 
ve karmaşık yapısı , entegre sistem planlaması oto
masyonunu gerekli kı 'lmaktadır. Otomasyon, bir ta
'raftan planlama sürecinde çabukluk, kolaylık ve gü
venilirli•k sağlayarak planlama seçeneklerinin da
ha çok sayıda, daha hızlı ve değişen dış şartlara 

daha duyarlı olaroık üretilmesinde etken olacak, 
diğer taraftan da uygulama kararlarının alınması

nı ve uygulamaların izlenmesini kolaylaştıracaktır . 

Ayrı ca, planlama sürecinde rol alan bütün organ
lar, çabalarını ayrıntılar ve standart çalışmalardan 
daha çok stratejik planlama konuları üzeri nde yo-

ğunlastı rabileceklerd ir. 

Otomasyon mekanizmasının kurulmasında iz

lenecek yöntemle ilgili öneriler, 

- Su kaynakları planlamasında kullanılan, sistem 

modellemesi, optimizasyon teknikleri veya ben

zetim yöntemi gibi bazı standart tekniklerin , 

genel amaçl ı olarak formülasyonu, bilgisayar 

p rogramların ı n hazırlanması ve << planlama pa

l<etleri» halinde bi lgisayara yük lenmesi, 
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- Su kay nakları planlamasına yönelik veri tabanı

nın, planlama sürecinde karşılaşılobilecek de
ğişik kullanım anıalearına uygun olarak bilgi
sayarda dosyalanmaları ve sürekli olarcıi< yeni
lenmerinin sağlanması , 

- Öngörülebilecek planlama soru nla rının nitelıl-
lerine bağlı olarak, planlama çalışmasının dü
zeyi (planlama aşaması), kapsamı ve ilgili ol · 
duğu zaman boyutuna göre, uygun verilerin, 
amaçların ve kriterlerin planlama paketine girdi 
olarak aktarılabi l mlesi icin , «veri, amac, kriter 
uyarlama» programlarının bilg·isayara yüklenme
si; ve, sözikenusu program paoketl eri arasında 
koorrdin asyonu sağlayacak e~kileşimli bir «sis
tem yönetic i program» ın geliştirilmesi , 

- Sisteme, mevcut uygulamaları , teknik gelişme , 

maliyet, malzeme, ekipman ve işgücü yönlerin 
den iziE:yecek proje izleme programları ile, 
mevcut tesislerin özelliklerinin dökümü, geliş

ti rme planları ve planlama seçeneklerinin dö
kümü, üretim ve talebin izlenmesi gibi konular
da raporlar üretecek programların eklenmesi, 

DSi Genel Müd ürlü k ve Bölge teşkilatlarında, 
birbirleriyle bağlantılı bir bilg isayar ağı kurulması 
ve böylece mevcut veri tabanı ve program pa
kct lerine bütün teşkilatın kullanıcı terminal leri 
vasıtasıyla isten ild iği anda ulaşdbilmesi; diğer 

taraftan da TEK, Ei Ei , Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (ve diğer ilgili kuruluşların) bünye
sindeki bilgisayarlario bağlantı sağlanması ve 
buralardaki bi lg i ve program paketlerinin or
tak paketlerin in ortak kullanılabilmesi, 

- Hidrolojik ve meteorolojik rasatların, (kuru 
lacak bir telemetri sistemi yardımıyla). veri ta
banına sürekl i olarak kaydedilmesi ve ileriye yö-

nelik belirli bir zaman süresi için veri tahmin 

yeteneği sağlayan bir alt- programın geliştiril

mesi sonucunda, mevcut su kaynakları sistemi

nin gerçek- zaman optimal işletilmesinin sağ

lanması, (ve bu çercevede elektrik üretim sis

temi Milli Kontrol Merkezi ve Bölgesel Kontrol 

Merkezleriyle bağlantı kurulması) . 

olarak özetlenebilir. Bu öner ilerin içerdiği calış

maların birçoğunun, ülkemizdeki mevcut potansi

yel çercevesinde, gerçek leştirilmesi önemli bir 

gCıçlük arzetmemektedir: hatta bazıları gercekleş

ti r ilmiş bu l unmaktadır. Önemli olan, bunların en

tegre bir si stem planlaması yapısı içinde bütün

l eş t irilebilnıesi ve böyle bir çobanın sağlayacağ ı 

yarar l arın kısa sürede açıklı ğa kav uşmasıdır . 

27 



DSI liEKNIK BÜ LTE!'ıl 1988 SAY I 61 -------------------------------------

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

1. Becker. L. , Ye h. W . W - G. «Optimization of 
Rea•l Time Operoiton r>f • \a Multiple - Reservoir 
System», Water Resou rces Research, Vol. 10. No. 6, 
pp. 1107 - 1112, December 1974. 

2. Devlet Su işl e ri Genel Müdürlüğü'nün muhte
lif yayı nla r ı ; özellikle : DSi - Etüd ve Plan Dai resi 
Başkanlı ğ ı , «Su ve Toprak Kaynak'ları Geliştirme 

Projeleri Planlama Semineri», DSi Ma~baas ı , Anka 

ra, 18•86. 

3. Dorfman . R. «Formal Models in the Design of 
Water Resource Systems ıı , Wa ter Resources Re
sea rch , Vol. 1. No. 3, PP. 329-336, 1 ~e5 . 

4. Jaooby, H.D., Loucks, D.P. «Combined Use of 
Optimization ·and Simulation Models in River Plan-

ning» , Water Resources Research, Vol. 8, No. 6, 

pp. 1401 - 1414, December 1972. 

5. Loucks , D.P., Stedinger, J .R. . Haith , D.A. 

«Water Resource Systems Planning ıo nd Analysisıı, 

Prentice - Hall , ine., Eng lewood Clifts. New Jersey, 

1881. 

6. Major D.C., Lenton, R.L. «Applied water Re

source Systems Planning, Prent ice- Hall , Ine., Eng

lewood Cl iffs , New Jarsey, 1979. 

28 

7 Saha , S,K., Barrow, C.J. (Eds.) «River Basin 
Planning : Theory and Practice», John Willey & 

Sons, Ohiohester - England, 1981 . 

8. Sert, M. Öcal , M., Oktay, N. «Sakarya Hav
zası Optimal Enerji Üretimin , Proje Raporu. TÜBi
TAK, Marmara Ara ştırma En'Stitüsü, Yöneylem 
Araştırması Bölümü, Gebze, ,ylü l 1983. 

9 'Sert, M. «Cok Barajlı Hidroelektrik Sistemlerin 
Uzun ve Kısa Süreli Optimal Plan laması ve Gercek 
Zaman işletilmesi» , Türk iye 4. Enerj i Kon gres i - iz
m ir, Tekn ik Oturum Teb l i ğ leri , Cilt 2, sayfa 81 - 93, 

An kara, 1986. 

10. Sert, M., Azun , M.S . E rt u ğ l u, M .. Konaklıoğl u , 

'r., Diner, N.. Urfal , G. «Yenilenebilir ve Alışılmış 

Enerji Kaynaklarının Bi l eşik Kullanımı ile Optimal 
Enerj i Üretimi - Sistemin Modellenınesi ve Çözüm 
Tekniklerinin Gelişli rilmesiıı, Proje Raporu, TÜBi
TAK, Marmara Araştırma Enstitüsü, Yöneylem Araş

tırması Bölümü, Gebze, Ekim 1984. 

11 . Trott, W.J ., Yeh, W . W - G. «Optimization of 
Multip:e Reservoi r Systemsıı, J. Hyd . Div Proc_ 
Am. Soc. Civil Engrs., Vol. 99, HY10, pp. 1865 -
1884, October 1973. 

12. Yaron D., Tapiero, C.S. (Eds.) «Operations 
Research in Agricu lture and Wat er Resources'>. 
North Halland Pub. Comp., Amsterd am. 1980. 



V ATAY AKIM Ll HAVUZLARDA ÇÖKELME PRENSiPLERi 

Yazan : Prof. ir. L. Huisman Sedimentotion and 
Flotation Mechanical Filtration 

Çeviren : i nş . Y. Müh. Saniye AYDEMiR (*) 

ÖZET 

Yatay akım/ı havuzlarda sediman/asyon verimi yalnız yüzey aZam ve debiye 
bağlıdır. Bu verim havuzun derinliği ve suyun havuzda bekleme süresine bağlı 

değildir. 

Ancak suyun yatay hızının kritik değerlere ulaşması durumunda , çökeimiş 
taneleriıı havalanması ve süriiklem e tehlikesi vardır ki bu «Taban kaldırılması» 

olayıdır. 

1. G i R Ş 

1. YATAY AKIMLI HAVUZLARDA ÇÖKELME 
PRENSiPLERi 

1.1 GiRiŞ 

Pis su ve Temiz su ontmo tesislerinde yatay 
okımlı çökeitme havuzları yaygın olarak kullanıl 

maktadır. Bu havuzlarda okan sıvının içinde bulu 
non ve çeşitli yönlerde hareket halinde bulunan 
askıdaki katı maddeler çökeli r. En önemli fa rk ha
vuzun yatay okımlı olması ile düşey o kımlı olması 
arasındadır . Daha sonraki bölümlerde izah edile
ceği gibi yatay akımlı havuzlarda suyun akımı 

nın çökelme işlemine etkisi çok azd ır. Düşey 

okımlı havuzlarda ise suyun hareketi büyük önem 
taşımaktadır. Şekil 1'de gösterilen düşey akım l ı 

havuzlarda, cökelme hızı ; 

O H s =-
0 A To 

don küçük olon tanecik ler okan su ile kabın içine 
girer ve çökeitme oranını r ile 1 - Po orasında 

sınırlandırır . (P
0 

: Çökelme hızları S
0
'o eşit veya 

küçük olan tonelerin yüzdesi) 

(•) Proje ve inşaat Daire Bşk. inşaat Y. JMüh. 

--------,--
A --------' 

... __ 

Şekil : 1 - Düşey akımlı çökeitme tankı 

Aynı boyutla rdaki yatay akımlı havuzlarda ise, 
çökelme hızı S < So

0 
olan toneler yine suyun için 

de kalır ve çökeitme oranını r ' değerine yüksel
tir. (Şekil : 2) Ayrıca yatay akımlı havuzların in
şaatı daha kolay ve daha ucuzdur. Bu nedenle 
arıtma tesislerinde ve çökeitme havuzlarında kul
lanılmaktadır . 
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Şek il 4'deki gösterimler kulla n ı l arak 

o 
Suyun yatay hızı V 0 = 

B x H 

o 
Suyun d ü şey hızı S = --

o B X L 

A = B x L (Havuzu n yüzey a l an ı ) 

so o B X H 
--=-- X 

V
0 

B X L 0 

H 

L 

o 
A 

dir. 

«W. Hazen» tara fı ndan 1904 yılında üretilen 

bu form ülasyona göre; 

Yatay akımlı havuzlarda sedimanıasyon verimi 
yalnız yüzey alanı ve debiye bağ lı d ır. 

Sedimanıasyon verimi havuzun H derinliği ve 
To bekleme süresine bağımlı değildir. 

Cıkı~ bölgesi 
+---

lçökeirre bölgıs~ 
;,_ -. ~ .. ·. ~ ... • .. ,~ ... · ·-~,:.,;· ~~· :.;,.>' ,;;,.,'>;;.~' ;;,.· .:;;u 

çaııwr bölgesı 

merkezden beslenen hawz 
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Yukarıdak i sonuç dikdörtgen şeklinde yatay 
akımlı çökeitme havuzları için elde edi lmi şti r . Fa
kat bu sonuç H deri nl iği sabi t o lan her şek ildeki 
havuzlar iç in de geçerlid ir. T

0 
bekleme süresi icin

de; çökelme hı z ı , 

H 
S = - ise taneciklerin tümü havuz ta ban ına 

To 
ulaşır . 

H 
S = - T T o 

o 

A x H 

o 
o 

s =--;;: = so 

Merkezden veya çev rese l bes lenen dairesel 
havuzlarda , bazı avantajları nedeniy le tercih edi l
mektedir (Şeki l : 5) . ideal koşu llard a çökeitme 
verim i, S0'ın oranı olup, dikdörtgen kanallardaki 
gibidir. Ancak tanelerin hareketi çizgisel olma
yı p daireseldi r. ( Şe k il : 6) . Bu durum ise ya l n ı z 
matemati ksel hesap lara etkendir, başka hiçbi r et

kis i yoktur. 

/ 

- rô•- --- --' _7-- - ----

/i "" 

r - ı 
1 

.,....,.~.,.. .• .,_: .""".-~-,-.•. - .-!.. ~ 1 . . 7,-;- ~ :· . 1 

çevresel beslenen hawz 

Şekil : 5 - Dairsel yatay akımlı çökeitme havuzu 

merkezden beslenen havuz 

Şek i l : 6 - Dairesel çökelme havuzlarında tanelerin hareketi 
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Gerek proje gerek inşaat aşamasında; havuz 
tabanında oluşan çamur tabakasının giderilmesi 
yöntemleri büy[ilk önem taşıma'ktadır . Dikdörtgen 
yatay akım lı havuzlarda , girişten itibaren «1 ıı 
uzaklıkta bir no·~tadaki toplanma miktarının he
sa planmasında; Şekil 7'de ('sol) görüldüğü gibi 

çökelme hızı (S ı = + S0 ) S1'e eşit veya 

büyük olan tanelerin havuz tabanına çokelemiye
ceği va rsayılır . Daha düşüık Sx hı z ına sahip olan 
«X» boyunca eşit olarak dağılır. 

X =~ L = -S_ı _ 
s. s. 

+----1~·--· 
L-- ---

Bu tanelerin miktarı dp ise, girişten itibaren 

«1» mesafesinde, çökelme hızı S ı'den küçük olan 

tanelerin birim yüzeydeıki toplanma miktarı; · 

da 
dp 

BX 

B = Havuz genişliiği , 

dir. 

Şekil : 8'de (sol) taralı olan alan integro ii 

vermektedir. Birimsiz toplanma faktörü rı şekil : 

B'de ( sağ) gösterilmiştir . 

,.__ _______ X---___.. 
L--~......--.. 

Şekil 7 - Çeşitli çökelme hızlarında tanelerin hareket yönü 

o.s 
Sx S 1 
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s 
1.0 l.Sx 10-J 

mt sn 

·t. p 

s 
0~----~--+---~-------J ~ 
o O.S" 1 D ı.sx ıö

m/ sn 

Şekil : B - Çamur tabakasının hesabı 



o 
rı Toplanma faktörü S ı = -- nin bi r fonksiyo-

Bx 1 

nudur. Caınur miktarı graın jm2jsn IJir iın ile göste
rilir ve toplanma faıktörü, kapasite, O (m3jsn), ve 
askıdaki katı madde konsomrasyonunun, Cş (gram / 
m3) ile çarpılması ile bulunur. 

Cam ur miktarı (g r j m2jsn) = Faktör, r x O 
(m3/ sn) x Cs (grj mg) mı O = 0.5 mj3sn, dik
dörtgen havuz genişliği = 15 m, katı madde kon
sa ntrasyonu C ş = 86 gr j m3 (Tablo 1) örneği icin 
toplanma faıktörü rı değerler i şekil 9'da, çamur 
miktarı ise şekilde 10'da verilmiştir. 

Aynı sonuc dairesel havuzlar içi nde ~ygula

nabil'i r. Capı 50 m. ve diğer özellikleri yukarıda ve
rilen değerler olan dairesel bir havuz için elde 
edilen sonuc şekil 3.11 'de gösterilm iştir . Her du
rumda çamu r içi ndeki daha büyük parçalar havu
zun giriş kısımlarında toplan ır. 

3.4 - TABAN KALDIRILMASI 

Yatay akınılı çökeitme havuzunun verimi, çö
kelme hı z ının bir fonksiyonudur ve havuz derin
liğine bağlı .değildi r. 

o 
B x L 

Hovuz derinliği azaldı•kca. yatay a l< ım hızı; 

V = o 

o 
B xH 

yükselir ve öyle bir değere ulaşır ki, Çamur taba
kasını oluşturan taneleri alır ve sürükler. Bu «ta
ban kaldırması » olayıdır ve yatay akım hızının 

«V ş» değerinde gerçekleşir . Bu durumda okan 
su ile çamur taba.kosı arasın'da'ki hidrol ik kesme 
kuvveti ile havuz tabanı ile çamur tabakası ora
sındaki mekani k sürtünme kuvveti bi rbirine eşittir. 

N 
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Birim alana gelen hidrolik kesme kuvveti; 

r;Wg X R X J (1 ı 

J = Su yüzeyi piyezomatri:k eğimi 

R Hidrolik yarıçap 

g Yercekimi ivmesi 

pw 'Suyun yoğunluğu 

Darcy - Weisbach fo nm ülüna göre 

J = 
4R 

Vs Taban kaldı rması o l ayını başlatan yatay 

akım hızı 

;.. = Hidrolil: sürtünme ka·~sayısı (0.03) 

Formül ('2) , (1) deki yerine konur sa ; 

(3) 

1 vs 2 
't" = pW.g.R >. -----;m-

29 

>, 
-ı- = - -pw Vs 2 bulunur. 

8 

Birim alandaki mekanik sürtünme kuvveti ise 

su içindeki çamur tabakasının ağırlığına bağlıdır. 

af x 'N a 1 = Sürtünme kaoVso·yı •sı (0. - 0.2) 

N = Çamur tabakasının ağırlığı 

N aP (p5 - .pwl g x d 

aP = Porozite ka~soyısı (O.e -0.6) 

(4) 

pş - Pw = Taneelk ierin su içinde yoğunluğu 

d Çamur taba·kası kalınlığı 

f = "ı aP (p5 - Pwl g X d 
f = f3 (p5 - pwl g x d 

f3 = af X aP 

(3 0.04 (uniform granüler kum Icin) 

f3 = 0.06 (uniform olmayan kum için 

292)3.9h)%95598§l7$9B;:7;amur tabakası 
Havuz tabanı 

Şekil : 9 - Taban kaldırması 
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Hidrolfk kesme kuvveti ile mekanik sürtünme 
kuvvetlerinin eşitlenmesi ile; 

1." = f 

X 
- --

8
- pW Vs 2 = f3 (ps - p) gd 

v s = • j ~ Ps- Pw g. d Taban kaldırma hızı V A Pw 

0.03 X 0.05 icin 

Vs= V -:0- gd (5) 

(Şekil : ıo) 

Yuvarlak tanelerin çökelme hızı ; 

Laminer akımda s 
_ı _ _2)_ ps -Pw 

ı8 V Pw d2 

Türbülanslı akımda s = V _23~ P_~~Y!. g.d 

Buna göre taban kaldırma hızı ile tanelerin 
çökelme hızı oranı ; 

• ~~ Ps -Pw 
g,d 

Laminer akımda Vs V 3 Pw - = ____ ..:_ ___ _ 
S _ı _ 9 - Ps ~ p~ 

ı8 V Pw 

v s 
- -= 36 s 

V2 Pw 

g Ps - Pw d3 

ı = ı o oc icin kinematikviskozite r = 1.31 x 10-6 

m2jsn. dir. 

27 .5 x 1o-6 (~) 112 d-3; 2 
Ps- Pw 

Vs 
Türb ülo n sl ı akımda -

S 

• ~~?_- pş- Pw g.d 

V 3 Pw 
---- = 2 

V ı O Ps - Pw 
3 --- g.d 

Pw 

Laminer okımda ve türbülanslı akımdan lam i
ner akımo gec:ş bölgesinde taban kaldırması hı 

zının tanelerin çökelme hızına oranı şe·kil 11'de 
veri l miştir. 

Eğer yatay a•kım hızı taban kaldırma sı hızın 
dan küçüık, V 0 < V ş ise, c.ökeltme veriminde hiç
bir azalma söz'konusu değ'ildir. 

Dikdörtgen şe•klindeki yatay akınılı havuzlarda 

V o L L v s s 
< 

so H H s so 

34 

V 
Türbülanslı cökelmede _ s = 2'dir tanele

S 
rin çökelme hızı , suyun düşey akım hızına eşit 

s 
olduğunda çökelme olacağından -- = ı'dir . 

sil 
L 

Bu durumda -- < 2 veya L < 2 H 
H 

olması gerekmektedir, 

Genellikle askıda•ki katı maddelerin kaynağı oy
nı olduğu icin, tonelerin yoğunluğu sabittir. Cöl<el 
me hızı ise tanelerin çapına bağlı olarak değişir . 

Bu durumda taban kaldırması tehli'kesine kar
şı ta nelerin yarıçapının değeri bulunabilir. Şöyle ki; 
taban kaldırma hızı formütünden ve laminer akım
do tonelerin çökelme hızı formülünden «d» tane 
yarıçapı yazılır ve eş'itlenir . 

• / 40 Ps - Pw d 
v s =y - 3- --- g 

3 Pw VS 2 
d=-------

Pw 40 Ps - Pw 9 

s g Ps ~ Pw d2 
18 V Pw 

d 
ı8 V Pw = --- - s 

g Ps - Pw 

3 Pw V 2 
d - - _s_ 

40 Ps - Pw 9 v ı:'/ Pw s X 
Ps - Pw 

t = ıooc de = ı . 3ı x 10-6 m2/ sn ve g 9 . 8ı m/ 
sn2 için 

0.45 ( Ps ~: Pw ) 
11 4 

x 8 1/ 4 bulunur. 

ıooo kgjnı 3 Ps 1020 kg j rn3 için Pw = 
v s 
mıştır . 

(0.45) x (0.376) 8 1/ 4 = o. ı7 8 1/ 4 hesaplan-

Dairesel havuzlarda yatay hız merkezde en 
yüksek değere sahiptir. 

----D - - ----...---r __.. 

_j l 
D_;--

Şekildeki notasyonla rla 
o 

o 
V0 < Vs için Dw > ~ 

s 
olması gerekmektedir. 
Ö rneğin O = 0.5 m:ı; sn, H = 3 m ve V5 

0.5 
ı Q3 mj sn. için Dw >[30tı9) x 103 

2.8 m. koşulunu sağlamalıdır. 

ı9 X 



Sürekli akım koşulları elde edebilmek için 
yatay hızın yüksek olması gerekmektedi r. 

Havuzun içinde mevcut olan sıvıdan daha 
fazla askıda katı madde içeren bir sıvı daha dü
şük ısıda havuza ilave edildiğinde, bu sıvı havu
zun tabanında ince bir tabaka lıalinde , mevcut 
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s ıvının vn hızından daha yüksek bir hızda iler
ler. Bu durumda gerçek hı z taban kaldırma hı

z ından büyük olur. Çökelen maddelerin yeniden 

suspansiyon haline gelmesi havuztabanına yer

leştirilen perdelerle önlenebilir. (Şekil 12) 

i+L -
/1/111!1111 1 !lll lll 

Şekil 12 
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BAZI FLORESANS BOYALARlN SU iZLEYiCi OLARAK 
KULLANILMASI 

Derleyenler : Güner AGACIK" 

A. Hayri SONAER•• 

ÖZET 

Sekiz floresans boyanın ( Amino C acid, plıoline CU, fluorescein, lissamine 
FF, pyranine, rhodamine B, rhodamine WT ve sulpho rTıodamine B) laboratuvar 
ve saha deneylerinde kantitatif izleme işinde kullammlarınJ,ın karşılaştırılması 

yapılmıştır . İncelenen özellikler, duyarlık ve minimum tayin edilebilir/ik, flore
sans boyanm sıı kimyasma etkisi, fotokimyasa l ve biyolojik parçalanma hızı, 

aletle ve sedimentte adsorpsiyon kayıpları, insanlara ve sııdaki organizmalara 
zelıir etkisi ve maliyetidir. Portakal renkli floresans boyalar mavi ve yeşil 

renklilerden daha kullanışlıdır, çünkü portakal dalga bandında floresans taban 
sayımı (background) küçüktür. Bu nedenle yüksek duyarlık elde edilmesi sağ

lamr. Pyranine floresansıııa, doğal sularda karşılaşılan pH farklılığı çok etki 
eder, bu da onun kantitatif işlerdeki basit kullanımını önler. Amino C acid, 
photine CU, pyranine ve fluorescein'ııin fotokim yasal parçalanma hızı yüksektir. 
Pyraniııe, lissamine FF ve am iııo C acid adsorpsiyon direnci en yiiksek olan bo
yalardır. Rhodamine WT, fluorescein ve sulpho rhodamine B orta derecede ad
sorpsiyon direnci en yüksek olan boylardır. Rhodamine WT, fluorescein ve sulpho 
rhoclamine B orta derecede adsorpsiyon direncine sahiptir. · Rhodamine B'ııin 

adsorpsiyon direnci çok ,azdır ve pek çok madde tarafından kolaylıkla adsorbe 
edilir. RTıodamine 1WT (portakal), lissamine FF (yeşil) ve arnina C asit (mavi) 
üç izleyici boya olarak tavsiye edilir. 

G R Ş 

Floresans boya izleme tekniği hidrolojide ge
n iş ölçüde kullanıılma'kta·dır . Kr.rst yeraltı suyu
nun izlenmesi genellikle floresans boya kullanı 
larak yapılmaktc; dır. Yüzey sularında c;kım ölçümle
rinin zor olduğu durumlarda, mesela dik kayalık 

ve buz örtüsü altındaki bölgelerde akım ölcümle· 
rinde floresans boya kullanılır. Nehirlerde dağıl

ma deneyleri icin de floresons boyolar kullanılır. 
Diğer bir tatbikatı da büyük ölçüde petrol sahala -

Floresans boya olarak. genellikle kullanılan 

fluorescein 1906 yılında kullanılmaya başlanmış

tır . Bu boya kücül< konsantrasyonlarda bile tayin 
edilebilir. fakat güneş ışığı altında kararlılığı çok 
düşüktür. Bu nedenle 1960 başlarında Amerika 
ve Japonya'da araştırıcılar yüzey sularının kan
titatif izlenmesi işi icin floresans boya miktarını 

tayin etmişler. floresans boya olarak rhodamine 

rında olmaktadır . 

(•) Kimya Yük. Müh . DSi Teknik Araştırma ve Kalite Kont
rol Dalrest Başkanlığ ı 

( .. ) Or. Kimya Yük. Müh . DSI Teknik Araştırma ve Kalite 
Kontro l Dairesi Başkanlığı 

B'yi secmişlerdir. Fakat rhodomlne B'nin sedl· 
menllerin üstünde kolaylıkla actsarbe edildiği 

gözlenmiş, bu nedenle sulpho rhodomine B tovsi· 
ye ed i lmiştir . Bu boya adsonpsiyona dirençlidir. 
diğerleri ile karşılaştırıldığında pahalıdır . Bu se
bepten sulpho rhodamine B yerine daha ucuz 
olon rhadamine WT'nin kullanılması uygun gö-

rülmüştür. Başka bir çalışmada, sızma sularının 
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izlenmesinde yeşil renkli pyranine kullanılmıştır, 

çünkü bu boya adsorpsiyona çok dirençlidir. 

Bir çalışmada su iz lemesi için rhodamine WT' 
nin uygun olduğu önerilmektedir, fakat önemli bir 
çok veri fluorescein, sulpho rhodamine B ve rho
damine B için de . elde edilebilir. Bir başka ça
lışmada da pyranine , llssamine FF ve arnina G acid 

önerilmektedir. Bunun la beraber bu bilgilerin ço
ğu ile bir çalışma diğer bir çalışma ile doğrudon 
doğruya mukayese edilemez, çünkü deneysel tek
nikleri farklıdır . Boyaların isimleri Tablo 1 de ve
rilmiştir . Bu yazıda bu boyolario ilgili mevcut bil 

giler, kantitatif ve di ğ er izleme işlerinde kullanım 

ları özetlenmiş tir . 

TABLO 1 - izleyici Boyalarn isimleri 

Renk 
Boyanın ismi indeks No. Genel ismi Değişik isimleri 

Mavi Floresons Boyolar 
Arnina G acid 7 arnina 1.3 napthalene disulp

honic acid 

Photine CU cı fluorescent 
brightener 15 

Yeşil Floresons Boyolar 
Fluorescein 45350 cı acid yellaw 73 Fluorescein LT, Uranine 

Sodium Fluorescein 

Llssamine FF 56205 cı acid yellaw 7 Llssamine yellaw FF, Sriili 
ant sulpho flavine FF 
Sriiliant acid yellaw 8 G 

Pyron ine 59040 Cl solvent green 7 Pyronine 

Portakol Floresans Boyolar 
Rhodomine B 45170 cı basic 

Rhodomine WT 

Sulpho rhodamine B 45100 cı acid 

ANALiZ 

Aletler : 

Çözeltideki floresans boyaların konsantrasyo
rıu~!:Jn tayini s_pektrofluorometre kullanılarak ya
pılabilir, fakat bu aletlerin masraflı, karışık ve du
yar oluşları bunların genel tatbikatlarını güçleşti

rır . Bazı su izleme çalışmalarında Turner 111 ve
ya Aminco Bowman fluoro / kolarimetre gibi filtre

li fluorometreler kullanılır . Bu aletler, daha az mas

raflı ve kullanılmas ı kolaydır, aynı zamanda bir 

portatif generatör ile arazide çalışmak mümkün-
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violet 10 

red 52 Pontacyl brilliant pink B 

Llssamine red 4 B 

Kiton rhodamine B 

Acid rhodam ine B 

dür. Bu aletlerin duyarlığı özel girişim 

kulla nıldığınd a bir spektrofluorometre ile 
laştırılabilir . 

Duyarlık ve Tayin Edilebilirlik : 

filtreler 
karşı-

Fluorometrik analizin duyarlığı , floresonsdaki 
uyarma enerjisinin dönüşümüne ve filtre kombinas
yonlarının aktarımına bağlıdır . Halbuki, tayin edi
lebilirlik taban sayımına (bockground) veya blonk 
floresans değerine bağlıdır . Doğal sularda flore
sons taban sayımı (background) yer ve zamana 
göre değişkendir, bu nedenle tayin edilebilirlik saf 
suya göre verilir. Genel kalibrasyon eğrilerinin ha-



zırlonmosındo saf su veya deiyonize su kullanılır . 

Doğal sudeki boya konsantrasyonu, saf su ile en 
yüksek doğal taban soyımı (bockground) değeri 

orasındaki farkton tayin edilir. Bu usul farklı koli
tedeki sular icin özel kalibrasyon eğrilerinin gerek
liliğini ortadon koldırmoktodır. 

Tablo 2'de sekiz boyanın filtreli fluorometreler 
icin duyarlık ve minimum tayin edilebilme konsan
trasyonları gösterilmiştir . Minimum tayin edilebilir
lik, saf su taban soyımı (bockground) floresonsı

nın % 10 fazlası bir okuma olarak alınmıştır. Du
yarlık , kalibrasyon eğrisinin eğimidir . Bu değerler 

bir fluorometreden diğerine pek az değişmeler gös
terir. 
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Portakol boyolarının taba n sayım tbackground) 
okumaları mavi ve yeşil boyalardan önemli .ölçüde 
küçüktü r. Rhadamine B ve rhodamine WT en dü
şük minimum tayin edilebilirliğe sahiptir. Sulpho 
rhodamine B icin minimum tayin edilebilirlik, du
varlığının daha yüksek olmasına rağmen pyronine' 

den daha iyidir. Bu taban sayımı (bockground) 

okumalarının mutlak değerinin tayin edilebilirliğe 

etkisini göstermektedir. Diğer dört boya benzer bü

yüklükte tayin edilebilirliğe sahiptir. En az duyarlı 

anıina G ocidin minimum tayin edilebilirliğinden 

faydalanarak, onun 1 kısmının 2 x 109 kısım saf su 

içinde seyreltilmesine karar verilebilir. 

TABLO 2 - izleyici Boyalar icin Duyarlık ve Minimum Tayin Edilebilme Kontrasyonları 

B O Y A 

Arnina G acid 

Photine CU 

Fluorescein 

Lissomine FF 

Pyronine 

Rhodomine B 

Rhodomine WT 

Sulpho rhodomine B 

+ pH = 7.5 do 

+ 
+ Saf su icin 

Sıcaklık 

Duyarlık+ 

,,gı - ı ;skala Birimi 

0.27 

0.19 

0.11 

0.11 

0.033 

0.010 

0.013 

0.061 

Floresans şiddeti sıcaklıkla ters orantılı ola
rak değişir. Bu değişme hızı boyanın cinsine gö
re farklıdır . Deneysel bulgular, farklı sıcaklıklar

daki floresans okumalarının eğri şekline uyduğu

nu göstermektedir. 

F = Fn e x p nt 
Burada F : ı sıcaklığında floresons okuması 

Fn : 0°C do floresans okuması 

n : Boya icin verilen bir sabittir. 
izley ici boyolar için elde edi len sabitler Tablo 3 
de verilmiştir . 

Taban Sayımı + 

(Background) + Minimum 
Okuması Tayin Edilebilirlik 

Skala Birimi JL9ı - ı 

o -100 

19.0 0.51 

19.0 0.36 

26.5 0.29 

26.5 0.29 

26.5 0.087 

1.5 0.010 

1.5 0.013 

1.5 0.061 

Tablo 3 - izleyici Boyalar icin Sıcaklık Sabitleri 

Boya 

Arnina G acid 
Photine CU 
Fluorescein 
Lissomine FF 
Pyronine 
Rhodomine B 
Rhodamine WT 

Sulpho rhodamine B 

Sıcaklık Sabiti, oc-ı 

- 0.0019 
- 0.012 
- 0.0036 
- 0.0020 
- 0.0019 
- 0.027 

- 0.027 
- 0.029 

Tablo 3'deki sıcaklık sabitleri değerlerinden 

görüldüğü gibi rhodomin boyolar ve photine CU'
nun floresonsıno sıcaklık değişimi önemli ölçüde 
tesir etmektedir. Bu nedenle kantitatif calışmalar

da sıcaklık düzeltme eğrilerine göre düzeltme ya
pılması gereklidir. izleyici boyolar icin sıcaklık 
sabitlerinden cıkarılan sıcaklık düzeltme eğrileri 

Şekil 1'de gösterilmiştir . 
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Şekil 1 - izleyici Boyalar loin Sıcaklık Düzeltmıe 
Eğrileri 

SU KALiTESiNiN ETKiLERi 

pH 

Izleyici boyaların floresansına pH'ın etklieri 
Şekil 2'de gösterilm i ştir. Şekil 2'de görüldüğü gibi, 
llssamine FF ve sulpho rhodamine B icin pH 4 ile 
10 arasındaki pH değişiminde floresanda bir de
ğişme olmamaktadır . Rhodamine B ve rhodamine 
WT'de pH 5'in altında, amino G acid'de pH 6'nın 

altında, fluorescein ve photine CU'da pH 6.5'un 

altında, pH floresansa önemli ölçüde etki etmek

tedir. Bu değerlerin altındaki pH'daki sularda bazı 

düzelimeler yapılması gerekir. Pyranine ise doğal 

sularda normal olarak karşılaşılan pH değişim 

aralığı ile floresansdaki değişim arasında aşırılık 

göstermektedir. Bu değişik kalitedek i suların kan

titatif tatbikatlarında önemli bir problem olmakta

dır . 

Tuzluluk 

izleyiciler halic ve deniz kanarı çevresinde 

veya tuzlu zemin suyunda kullanıldıkları zaman, 

yüksek tuzlulukla karşılaşırlar, bu da izleme işle

mini etkiler. Tablo· 4'de fa~klı i•ki sodyum klorür 

~onsantrasyonunun ('klorüre göre 3,6 ve 17,8 g/ 1) 

izleyici boyolara etkisi gösterilmiştir. Tuzluluğun 

artması rhodamine boyolara etk i etmiş fakat di

ğer boyalarda floresansta azalma göstermemiş

tir. 
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Şekil 2 
Etkisi 

izleyici Boyaların Floresansına pH'ın 

Tablo 4 - izleyici Boylara Sodyum Klorürün 
Etkisi 

Boya 

Am i no G acid 

Photine CU 

Fluorescein 

Llssamine FF 

Pyranine 

Rhodamine B 

Rhodamine WT 

Sulpho rhodamine B 

Saf Sudaki Floresans 
Yüzdesi 

0.1 M NaCl 0.5 M NaCl 
(3.6 g/ 1 Klo-(17.8 g/ 1 Klo-

rür) rür) 

100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 98 
97 92 

100 96 

Başka bir çalışmada da tuz konsantrasyonu
na bağlı olarak rhodamine WT'nin floresansında 

çok önemli azalmalar olduğu bulunmuştur (Şekil 
3) . Burada rhodamine WT'ye sodyum ve potas
yum klorür konsantrasyonunun etkileri ayrıntıları 

ile gösterilmiştir. iki tuz arasında floresans kay
bında belirli bir fark vardır . Bundan başka, tuzla
rın etkisi ani olmamakta ve 300 saatin üzerindeki 
bir peryotta aşamalı bir bozunma olmaktadır. Bu 
tuzlu çevrelerde izley ici deneylerinde boya kaybı 

olarak izah edileb ilir, daha önceleri bunun nede
ninin adsorpsiyon oldu ğ u düş ü nülüyordu. 
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Şekil 3 - Rhodamine WT Floresansına Sodyum 
ve Potasyum Klorür Etkisi 

Klor : 

Bazı özel tatbikatlarda, özellikle bazı bileş ik 

lerin konsantrasyonu yüksek olabilir. Böyle du
rumlarda, bu sistemde izleyicinin davranışının de
ğerlendirilmesi gereklidir. Rhodamine B ve rhoda
mine WT'ye klor tesirleri incelenmi ş, normal klor
lama dozunda kısa süreli deneyler icin rhodamine 
B ve rhodamine WT floresansında önemli bir 

azalma olmamış , fakat 2 saat in üzerindeki süre

ler icin dikkate alınacak boya kayıpları görülmüş 

tür. 

Taban Sayımı (Background) : 

Boya analizleri icin alınan su numelerinde, 

görünür veya gerçek floresans taban sayımı , iz

leme çalışmalarında çeşitli problemler yaratır . Çok 

düşük izleyic i konsantrasyonlarında engellemeye 

veya kant itatif işlerd e % 100 fazlalı k la elde edil 

meye sebep olur. Taban sayımının iki temel kay 

nağı doğal floresans ve askıdak i k atılardır . 

Askıdaki Katılar : Askıdaki katılar görünür ta

ban sayımı floresansını arttırır ve etk in boya flo

resans ını cıza l .t ı r. Çünkü askıdek i ka tıl a r ı ş ık ab

sorpsiyonuna ve saçılmaya neden olur. Şekil 4 

mavi, yeşil ve porta•kal filtre kombinasyon l arı 

ic in , floresans okumalarına saf sudakl askıdaki ka 
tı konsantrasyonunun etkilerini göstermektedir. Bu 
etki diğer taban sayımı kaynakları ile karşılaştı

rıldığı zaman oldukça küçüktü r. Maksimum artma 
mavi , yeşil ve portakal filtreler icin en hassas 
skal ada s ıra sı y l a 7, 20 ve 15 ska la bölmesi oirnıık

tad ı r. 
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Sed iment Konsantrasyonu (mQ ı - •1 
0 trıt a ... ı ... ~ ı llr t O Yt? ıl Filt re 6 Po~a ıı.o ı F ~ll rt 

Şekil 4 - Mavi, Yeşil ve Porıcı kal Filtre Kombinas

yonları icin Taban Sayımı Oku·mıalarına Askıdaki 
Sediment Konsantrasyonunun Etkileri 

Şekil 5,1000 ıng/ I'ye kadar sediment konsan 
trasyonları icin boya çözeltilerinde floresansdaki 
aza l mayı vermekted ir. Askıdaki sediment mavi ya
yın ma dalga boyuna yeş i l ve portakaldan daha 
faz la etk i eder. Veriler porta kal filtrelerin destek

leneceğ ini göstermektedir. 
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Şekil 5 - Rrodamine B, Rhodamine WT, Lissa
mine FF ve Photine CU Floresansına Askıdaki Se
diment Konsantrasyonunun Etkileri 

Eğe r a s kıda k i k atılar 10 - 20 saatli k bir peryol 
için çökelmeye bı rakılırsa, boya konsantrasyonun 
da'ki düzeltme, duru l tulmuş numuneden elde edile
bi li r. 1000 ıng / I'nin altındaki sed iment konsantras
yonlarında adsorpsiyon etkisi bir problem yarat
maz. Hemen oku ma gerektiği zaman, numune sant
rifüj edilerek katıdan kurtarılmalıdır . Saha çalış

ınalarında veya sürekl i o k ış örnekleme sistemi ile 
kaydedild i ği zaman, genellikle bilg ilerin derhal elde 
edilmes i gereklidir. Böyle hallerde, numunen in s cın t

rifü j lenmesi i m ka nsı zd ı r , bu durumda saf su ı l e 
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seyreltıne çok iyi neticeler vermektedir. Bulanı k 

numuneyi 1 : 5 oranında saf su ile seyreltıne neti
cesi nde 8 l'g / l'lik rhodaınine WT konsantra syon 
piki için okumoda % 50'1ik bir artma olduğu bulun
muştur. 

Taban Sayımı (Background) Floresonsı : As
kıdaki katıların sebep olduğu taban sayımı prob
lemlerine benzeınez, bunların doğal floresans ile 
olduğu bir çok araştırıcı tarafından belirtilmiştir . 

Bu floresansın sebebinin çoğu zaman Alg pigment
lerinin floresansı olduğu düşünülerek yanlışlık ya
pılır. Alg pigmentleri taban sayımı f l oresansının 

önemli bir sebebi değildir. 

Bazı doğal sularda çözünmüş ve kolloidal or
ganik madde vardır . Bunlar yüksek konsantrasyon
larda sarı / kahverengi bir renk oluşturur . Bu mad

deler, kompleks polimerik hidroksi - karbaksilik ve 
aromatik asitlerdir. Bunlarda bilinen floresans ya
pılar vardır. Doğal sular icin, yayınma maksimum 
dalga boyu 420 nın'den 520 nın'ye kadar olmakta
dır, bu durumlarda floresans kuvvetlidir. Bundan 
başka , son zamanlardaki calışmalarda toplam or
ganik karbon (TOC) konsant rasyonu kirlenme öl
çüsü olarak gösterilmekte ve doğal sularda 400 
nın ile 600 nın arasındaki dalga bandında flore
sans ölçümleri ile lineer bir bağıntı gösterdiği işa 

ret edilmektedir. 

Yeşil ve mavi dalga boylarında yüksek taban 
sayıınından dolayı , analizin duyarlığının bu boyalar 
icin azaldığı baz ı araştırıcılar tarafından bulun
muştur . Floresans boyaların taban sayımı fiziksel 
ve kimyasal teknikierie ay ı r t etmeye çalışılmış , fa
kat boyanın kendisi de taban sayımı meydana 
getirdiğinden başarılı olunınamıştır. Bu nedenle 
yeşi l ve mavi floresons boyalar kullanıldığı zaman 
taban sayımı değ işim aralığının bilinmesi gerekir. 
Portakal boyalar ic in bu önemli değ ildir , çünkü 
taban sayımı ok uması çok düşü ktür . 

ADSORPLANMAYAN BOYA KAYBI 

Fotokimyasal Parçalanma : Bileş ik l er ı ş ık ener
jisini absorpladıkları zaman , moleküller uyarılır ve 
daha büyük enerj i sev iyelerine yükselirler. Flore
sans, emisyon ışını ile moleküllerin düşük ener ji 
seviyeli eski hallerine dönmelerine sebep olur. 
Yüksek ener jili durum kimyasal reaksiyonla çabu
cak temel duruma geçer, böylece floresans bile
şikler! , oksidasyon ve diğer kimyasa l değişmelerle 

parcalanır. Bu parçalanmanın h ızı ışık demetine 

ait enerjiye bağ l ı olacaktır. Böylece fotokimyasal 

porcalanma ı ş ı ğ ın şiddetine ve dalga boyuna bağ

lı d ır , ult raviyole ı ş ı k uzun dalga boy lu ışıkla rdan 

daha hızlı parçalanmaya sebep olur. 
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Fotokimyasal parçalanına hızının, saha şart

larındaki direkt tatbikatlarda , bulunması çok zor
dur , çür.kü parçalanına boya kor.sc;ntrasyonuna ve 
ışık şiddetine bağlıdır. Parçalanmanın eksponen
siyel şekilde olduğu bulunmuştur. 

F = F, exp - kt 
Burada; 

F, = Başlangıç floresonsı 
F t zamanındaki floresans 

k Parçalanma katsayısıdır . 

Fluorescein icin fotokimyasal porçalanma 
hızı çok büyüktür, floresansı parlak güneş ışığı al
tında hızla kaybolur. Photine CU ve pyranine'nin 
parcalanması bütün ışık şartları altında çok hız 

lı d ır. Bu nedenle. bu boyaların kantitatif su izleyici
c isi olarak kullanılması uygun değildir . Portakal 
floresonslı rhodomine boyolar ve llssamine FF 
düşük fotok imyasol parçalanma gösterirler, bu ne
denle 1 lıofto süresindeki deney için düzeltme ge
rektirmez. 6 saat güneş ışığı ve 6 saat yapay ışık 

alt ında bekletıneden sonra parcalanma hızları 

karş ıla ş tırıldığında; portakal boyalar icin 3 - 4 ka
t ı. mavi boyalar ici n ise 40 katından fazla değiş

me gözlen ir. Mavi boyalarda ultroviyole absorpsi 
yonunun büyük olması nedeniyle bu sonuca varıl

maktadır . Amino G acid, mavi boyalario mukeye
se ed i ldiğinde düşük fotokimyasal parçalanma hı

zına sahiptir. 

Kimya sal Parçalanma : Bazı araştırmacılar 

karanlı k şartlar altında bile boya çözeltisinin kuv

vetli karıştırma neticesinde floresans azalmosınd 

sebep olduğunu bulmuşlardır. Bu tip parcalanma
da rhodamine B, rohodamine WT veya su lpho rho-
do nıi ne B den daha fazla etkilenmektedir. Bazı 

ara ş tırmacılar rhodamine B floresonsının metal 
teması ile de azaldı ğ ı nı belirtmişlerdir . 

Biyoloj ik Porcalanma : Bir izleyici boyanın 

biyolojik parçalanmaya duyarlığ ı önemlidir, çünkü 

deneyler çevreele biyolojik zararlılar olduğunu 

göstermekted ir. Genellikle, izleyici boyalar aktif 
çamur sistemlerinden korunmalıdır . izleme işlerinde 

sistemde mikro organiznıa birikimi büyükse biyo
lojik parçalanma önemli derecede boya kaybına 

sebep olacaktır . Yüzey sularında izleyici boya la
rın biyolojik parçalanmasını düşünmek lüzumsuz
dur, çünkü bakteri birikimi düşüktür. 

ADSORPLANAN BOYA KAYBI 

Sedimentin yüzeyindeki boya adsorpsiyonu 
tersi nmezdir, bu sebepten bir boya izleyicisinin 
adsorpsiyona yüksek d irençli olmas ı büyük önem 
ta ş ır . 



Boya adsorpsiyonunu kontrol eden değişken

ler; pH, sıcaklık, su kalitesi , karıştırma derecesi, 
sediment konsantrasyonu, boya konsantrasyonu, 
sediment t ipi ve boya tipidir. 

Test edilen sekiz boya için, mineral ve organik 
sedimentlerin farklı iki konsantrasyonunda adsorp
siyon kayıpları Tablo 5'de verilmiştir. Organik sedi
mentlerde, inorganik sedimentlerden daha faz la 

boya adsorplanır . Çünkü organik maddelerin yü
zey alanı son derece büyüktür ve bu _yüzey lerde 

büyük sayıda kırılmı ş bağ mevcuttur. Bu bağların 

topraktaki organik pestisitleri de adsorpladığı bu
lunmuştur. Saha şartlarında adsorpsiyon kayıpları 

bulanık inorganik maddeli sularda , bol miktarda 
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organik maddeli toprak ve atık havuzları. gibi çev

relerde büyük problemler yaratır. 

Rhodamine B adsorpsiyon direnci çok zayıf 

olduğu için kantita tif izleme işinde çok az kulla
nılır . Pyranine ve amino G acid organik ve in
organik maddelerin adsorps·iyonuna karşı direnç

lidir. Lissamine FF ve sulpho rhodamine B orga
nik maddelere adsorpsiyonda diğer iki boyadan 
daha yüksek direnç gösterir. Rhodam ine WT ve 

fluorescein organik ve inorganik maddelere orta 

derecede direnç gösterir. Photi ne CU inorganik se

dimentlere adsorpsiyonda dirençlid ir, fa kat organik 

ma'ddeiere direnci fazla değildir . 

Tablo 5 - Mineral ve Organik Maddelerde izleyici Boya Adsorpsiyonunun Karşılaştırılması 

Çözeltide Kalan Boya Yüzdesi 

Mineral Organik 

Ort o 
B o V o 

Sediment 
Konsantras

yonu, 
gl-1 Kaolinit Bentonit Kireçtaşı quarzit Talaş Humus Funda 

Amino G acid 

Photine CU 

Fluorescein 

Lissamine FF 

Pyranine 

Rhodamine B 

Rhodamine WT 

Sulpho rhodam ine B 

2.0 

20.0 

2.0 

20.0 

2.0 

20.0 

2.0 

20.0 

2.0 

20.0 

2.0 

20.0 

2.0 

20.0 

2.0 

20.0 

99 

97 

93 

90 

es 
93 

97 

96 

95 

95 

4 

89 

67 

88 
51 

80 

38 

98 

87 

96 

92 

100 

98 

4 

8 

92 

79 

98 

95 

96 

93 

40 

98 

94 

ı96 

88 

96 

85 

8 

2 

93 

66 

97 
76 

58 

83 

98 

98 

99 

95 

100 

87 

10 

8 

98 
90 

66 

17 

48 

86 

11 

83 

70 

70 

30 

12 

4 

81 

42 

92 

75 

39 

60 

14 

83 

17 

90 

68 

76 

31 

3 

2 

82 

11 

92 
63 

57 

23 

41 

o 

88 

54 

74 

18 

4 

81 

18 

Başlangıç Boya Konsant rasyonu 100 ,ugl -1 

Çalışmalar s ırasında , rhodamine B boyasının 

canı şişe l i numunelerde adsorplandığı bulunmuş

tur. Bu problemle rhodamine WT kullan ıl dığ ı za
n,ı;r; kc.:rş ıl aşılmam ı şt ı r. Rhad~mine B katyoniktir, 
bunda n dolayı baz ı katı yüzey lerde bulunan eksi 

yük ile çeki lir. Test edilen diğer boyalar anyon iktir 

ve böy le yüzeyler tarafından it il irler, bu sebepten 

bu boya larda adsorpsiyon kaybı büyük ölçüde 

azal ı r. 
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ZEHiRLiLiK 

Boya zeh ir lil iğinde iki nokta önemlidir : Bi r in 
cisi su ve denize ait hayatlardaki zarar etkisi, 
ikincisi ise i nsanların kullanacakları sudeki limit 
değerleri düşünülmelidir. Rhodamine B'n in zehirl i
lik oraştırınasında , 100 ıng / I'Iik çözeltisi içinde ba
lıkların 2 ay hastalıksız yaşadı ğı gözlenmiştir. Flu
orescein'nin de 100 ıng / I'Iik konsantrasyonunun 
alabalık ve sezon ba lı ğ ına zehirli olmadığı bulun
muştur. Rhodaıni ne B sudeki organizmalora rho
damine WT ve fluorescein 'den daha fazla zehiriilik 
etkisi yapmaktadır. Fakat ko nsantrasyondaki yük
seklik normal saha tatbi kat larında geçici bir prob
lem olmaktadır, çünkü enjeksiyondan sonra hı z lı 

seyrelme olur ve boyalar sudeki hayatta herhangi 
bir hastalık etkisine sebep olmaz. 

Zehirli bileş iklerin insanlara etkisi, laboratuvar 
lıayvanla rı nda tetk ik ed il ir. Burada bu luna n dozla
ma seviyesi bir emniyet faktörüyle birleşti ri l ir. Rho
daınine B birçok araştırıc ı ta rafından tetkik edi l
miş ve insan dokusu tarafından adsorplandığı için 
zehirli olduğu kabui edilm iş tir . Rhodamine WT, flu 
orescein ve photine CU düşük zehi rii lik seviyesin 
de iken , rhodamine B ve sulpho rhodam ine B'nin 
daha fazla toksik olduğu bild irilmek tedir. 

Diğer boyalario ilgi li veriler yoktur. Fakat ya
pımcılar Li ssamine FF'nin herhangi bi r toksik teh
likeye sebep olmıyacağ ı nı söylemektedir. Fluores
cein ve pyranine dıştan tatbik edilen ilaçlarda. 
dudak boyasında ve kozmatiklerde ku llan ı lmak

tadır . 

iZLEYiCi BOYA TATBiKATLARI içiN 
TAVSiYELER 

Yeşil ve mavi dalga boyları nda taba n sayıını 

floresansın ı n oldukça yüksek ol uşu izleyici boya 
seçimine etki eden önemli faktörlerden biri dir. Bi r 
tekli enjeksiyon için portakal boyanın kullanılması 

tercih edili r. Fakat çoklu enjeksiyon:nrda mavi ve 
yeşil her iki boyada lüzumlu olmaktad ır. Rhoda
ınine WT ve rhodaınine B, sulpho rhodamine B' 
den üç defa daha fazla floresansdır. Benzer şe

kilde pyranine, lisscı ıni lle FF ve fluoresceinden da
lıa fazla floresansdır ve onlarda mavi boyalardan 
daha floresansdır. 

Sıcaklık düzelimesi kolaylıkla tatbik edilebilir. 
sürekli izlemelerde sıcak l ık değişiminin 'kayd ı sü-
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rekli olarak yapılmalıdır . Yeşil ve mavi boyalar 
düşük sı ccık lılcta duyardır , bu duy;;rlık portakal bo
yalar için daha da yüksektir. Tetkik edilen diğer 

su kalitesi parametresi tuzluluğun boya floresans
sı na önemli bir etkisi görülmemiştir. Bu boyaların 

k l oır ile temasmda boya floresan:sırııa etkisi olduğu 
bilinmektedir. Anyonik boyalar alkali şartlar altın

da kararlıdır, fakat düşük pH da floresansota 
azalma görülür. Sulpho rhodamine B ve lissamine 
FF bu şartlar altında daha kararlı iken , fluores
cei n ve phot ine CU büyük kayıplar göstermektedir. 
Pyranine doğal sularda karşılaşılan pH aralığında 

floresansta aşır ı değişmeler göstermiştir, bu ne
den le pH di kkatlice izlenmedikçe bir kantitatif 
boya izleyicisi ol arıak tavsiye edilemez. 

Pyranine, fluorescein ve photine CU oldukça 
yüksek fotokimyasal parçalanma hızına sahiptir. 
Amino G acid'in fotokimyasal parçalanma hızı da 
orta derecededir. Biyolojik parçalanma doğal şart
lar altında bir problem olmamaktadır. Pyranine 
ve amino G acid'in her ikisi de mineral ve orga
nik yüzeylere adsorpsiyona karşı dirençlidirler. 
Fluorescein ve rhodaımine WT orta derecede bir 
direnç gösterirler. Sulpho rhodamine B organik 
maddeler tarafından adsorbe olmaz, fakat mine
ral yüzeylerde önemli kay ıplar gösterir, photine 
CU da ise bu adsorpsiyon karakteristikleri terstir. 
Rhodamine B'nin adsorpsiyon direnci çok zayıftır . 

Boyalar ekonomik olarak karşılaştırıldıklarında, 
rhod amine B en ekonomik boya olarak gözük
mektedir, fa kat adsorpsiyon direnci zayıftır . Rho
dam ine WT ikinci ekonomik boya olmaktad ır. Sulp
ho rh odamine B iyi adsorpsiyon direncine sahiptir 
fakat rhodaınine WT den daha pahalıdır. Lissa
ınine FF kararlı ve adsorpsiyon direnci yüksek 
boyadı r , fakat rhoda ınine WT den ddkuz defa da
ha pahalıya gel mekted ir. Kant itatif olmayan işler

de. özellikle yeraltı suyunun izlenmesinde, foto
kimyasal pa rçalanmanın problem olmadığı durum
da k ullanılan fluorescei n'in ekonomisine bakılırsa . 

bunun da rhodamine Wr den 2.6 defa daha pah.:ı l ı 

o lduğu görülür. Mavi boyalar da, rhodamine WT 
den pahalı o lmaktadır 

YARARLANILAN KAYNAK 

Smart, P.L., and Laidlaw. I.M.S. , An Evalu
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YANDAN SUALMADA ÇAKlL GEÇiDi YIKAMA 
DEBiSiNiN TAYiNi 

Hidroeektrik santrallarda enerji üretmek veya 
sulamada kullanmak amacı ile akarsulardan su 
alını rken seçilen sualma sistemleri ihtiyac debile
rine ve a'karsuyun rejimine göre proje lendirilmek
tedir. 

Akarsudak i sürüntü maddelerinin tabanda ha
reket ettiği ova akarsularında ya ndan sualma sis
temleri başarı ile uygulanmaktadır. Fakat sistemin 
en mahsurlu yönleri, sürekli sürüntü maddesi ta
şıyan akarsularda debinin % 50 si ndin fazl asının 

temiz olarak alınamaması ve giriş eşiğinin önü kı

sa zamanda dolmasıdır. Böylece arzu edilmeyen 
miktarlarda katı madde sualma ağzından girerek 
tesislerin calışmasını olumsuz yönde etk ilemekte
dir. Sualma ağzı önüne biriken rusubat madde
lerini gidermek icin sualma ağzına bitiş ik olarak 
çak ıl geçitleri i nşa edilir. Çakıl geçitleri zaman 
zaman veya özlllikle feyezan zamanlarında acı

larak veyahut çakıl geçitleri çift kapaklı olarak 
projelendirilerek sualma ağzına daha uzak ola n 
kapak sürekl i olarak bir miktar acık tutulmak su
retiyle sekonder akım yardımıyla sualma ağzının 

önündeki bir ikmeler önemli ölçüde gidlrilir. Ancak 

(X) Fırat Üni. Müh. Fak. inşaat Bl. Hidrolik Anabilim Dalı 

Başkan ı Elazığ 

SU .O.LMA 

AGZı 

Yazan : AHMETo TUNA 

bu durumda çakıl geeidi debisinin hang i miktarda 
tutu l ması gerektiği bi linmemektedir. Zi ra çakıl ge
cidi az miktarda acılacak olursa sualma ağzı önü
ne bir il<en ru suba t malzemesi nin yıkanması ger
çekleş ti ri lemez . Fazla miktarda açılacak olursa 

türbilans nedeniyle sürün tü malzemeleri askı hali
ne geçerek sualma ağzından içeriye geçmektedir. 
Bu nedenle normal işletme halinde çak ıl geçidinin 

optimum a cı lma miktarını tayin icin Şekil 1'de va
ziyet plôn ı verilen modelde çakıl geeidi debilerine 
bağlı olarak deneyler yapılarak optimum çözüm 
elde edilmeye çalışılmış tır . 

Deney neticeleri boyutsuz olarak ifade edildi ği 

icin froude benzerlil< kanununa göre herhangi bir 

ölçekli prototipin seeilmesi mümkündür. Model 

betondan yapılm ış olup, sürünlü malzirnesi ola

rak ince kum kullanılmıştır . 

Deneylerde çakıl geçidinden geçen debi oran

ları na bağlı olarak sualma ağzından geçen debinin 

toplam debiye, sualma ağzından geçen sürüntü 

madde miktarı nın, ıoplam sürüntü madde miktar

la rına oranl a rı tesbit edilerek Şekil 2'de boyutsuz 

olarak verilm iştir . 

ı~ 1 ı.75cm ıso cm ıoo cm 
-+--l'------- ----- ------+--- --~---------------+ 

Şekil : 1) Deney modelinin vaziyet planı (1 / 50) 
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1. o 

o . o~--~---r--~----+----r---+ 

o. L, +----r----t----+----+---1-

o o. ı 0.2 0.3 o L, 0.5 o.o 0.7 

,----
1 ı --

ı r -
ı ,-
1 ı ı 

Qc ;Q = o. ı.o 
Qcl Q = O 
Qc 1 Q = 0.17 
Q.c/Q,=0.075 

0.8 0.9 ı o 

Q -c- Çak ıl 9eç.ıt debi:sı 

"J = Top lam debı 

G;ı= A lı nan dl'b ı 

q : Toplam sutunlu 

madde mıktarı 

q = a Su a~zından gPç.en 

katı madde mıktarı 

Şekil 2) Katı madde miktarının debi ile değişimi 

Şekil 2dek i grafiğe göre, 

or - = o 075 olması halinde daima daha az o . 
katı madde miktarı suclma ağzından içeri geçmek
tedir. 

~- ~= o - 0,17, o 0.40 durumlarında 

türbilans nedeniyle daha fazla katı madde suclma 
ağzından çökeitim havuzuna iletilmektedir. 

Bu durumda normal işletme halinde o = c 

0,075 O veyahut Oc = 0,15 o. alınabilir . Diğer bir 

ifade ile suclma ağzı önündeki birikmeleri önle

mek ve asgari miktarda katı maddenin çökeitim 

havuzuna geçişini temin etmek icin akarsudan 

alınan debinin % 15 i kadar bir miktarın sürekli 

olarak çakıl geçidinden tahliyesi gerekmektedir. 
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Dursun YILDIZ (•) 

ÖZET 

Hareketli tabanlı yatak kavramı, Liu- Hwang direnç denklemi ile Einstein · 
Brown sü.riintü malzemesi hareketi kavramının bir araya getirilmesi ile kulla· 
nılmıştır. Bu iki denklem tane çap ı , sürünlü malzemesi debisi ve akımın debi
sinin bilindiği durumda, akım de riı1liğin i, yatak genişliğini ve yatak boyuna eğimini 
elde etmek için kullamla rak bazı sonuçlar elde edilmiştir. 

Öı1erilen modelden elde edilen sonuçlarla karşılaşt ı rmak amacıyla A.B.D., 
Pakistan, Hindistan, Yeı1i Meksiko ve Mısır'daki sabit yataklardan elde edilen 
toplam 176 veri kullamlmış tır. 

- GiRiŞ 

Alüviyal yataklardaki sab it koşullar (stoble 
conditions) B yatak genişliği, D yatak derinliği ve 
S yatak eğiminden oluşan 3 foktörün ayarlanması 
ile elde edilebilir. Bu üç faktör, herbiri belirlenen 

koşullara uygun düşen kesin denge değerlerini 

veren üç denkleme ihtiyaç gösterir. Bel ir lenen ko
şullar yatak boyuneo taşınan sürüntü malzemesi 

miktarı ve akımın debisidir. 

Eğer yatak taban hareketinden dolayı oluşan 

oyulmaların dengelenmesinde sü rüntü malzemesin in 
yeterli olduğu kabul edil irse yatak tabanı sabit 
olarak gözönüne alınabilir. Aşağıda verilen açıklo

mo canlı (live) veya hareketli yatak (mobile) pro· 

jelendirme durumu olarak adlandırılır. Bu durum
do okıma olon direnç, tane pürüzlülüğünün ve 
taban şekilleri ile kı y ı düzensizliğinde n oluşan 

form pürüzlülüğünün bir fonksiyonudur. Taban şe

killeri , dalgacıklar (rippl es) , basam aklar üzerine 

dalgacıklar (ripples on dunes). geçiş (tronsiıion), 

düz yatak (plone bed) . ters basamak (Antidunes) 

veya bunların kombinasyonları şeklinde oluşabilir . 

(•) inş . MOh . DSi TAKK Dairesi Baş kanlı ğ ı 
Bu makale Journal of Hydraulic Research Vol. 25 1987 No . 4' te 
yay ınl a nmıştır. 

Form pürüzlülüğü, sürünlü malzemesi debisi kadar 

sürüntü malzemesi özelli•klerine , yatak malzemesi· 
nin çökelme hızına , akışkanın özelliklerine ve 
akarsu gücüne (streom power) bağlıdır. Diğer akım 

ve akışkon karakteristikleri de aynı zamonda form 
pürüzlülüğünün değerlendirilmesinde gazonuna 
alınmaktadır. Alüviyal malzeme içeren sabit yo
takların projelendirilmesinde bir yaklaşım önermek 
için önce problemin bağımlı ve bağımsız değiş

kenlerini tanımlamak gerekmektedir. Birçok araş

tırmacı tarafındon belirlendiği gibi bağımsız de
ğişke nler ; 

a) Akımın debisi (O.) 

b) Yercekimi ivmesi (gl . 

c) Alüviyal malzemenin fiziksel özellikleri . 

d) Suyun fiziksel öze llikleridir. 

c) şıkk ı nda sözü edi len malzeme özel l i'kierinden 
d SO tane boyutu, w çökelme hı z ı , qs ise sürüntü 
malzemesi debisidir. O debisinin temel bağımsız 

değişken olduğ u açıktır . Bunun ya nı nd a dSO,. qs ve 
diğer fo ktörler ayrı ayrı değerlendirilebileceği gibi 
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bir grup içine de toplanabilirler. Bağımsız değiş

kenlerden elde ed il en den'kl em sayısı üzerine 
hiçbir kısı~l ı:ıma yoktur. Genelli kle B, D ve S 
değerleri herhangibir projeden elde edilebilir ve 
diğe r ieri de onlardan yararlanılarak hesaplanır. S 
eğiminin özellikle yen i projelendirilen veya düzen
lenmesi gereken yataklar icin bağ ımlı değişken ol

ması gerekti ğ i burada belirtilmelidir. 

istenilen gen iş l ik, derinlik ve eğim değerlerini 
elde etmek için üç denklem aranı r. Bu temel denk

lemlerden ikis i, direnç denklemi ve sü rü nlü mal 
zemesi taşımını denklemidir. Eldeki bu denklemler 
bağımlı değişkenlerden ikisinin elde edilebi leceğ i 

anlamına gelmekted ir. Diğer değişken ise projeci 
tarafından seçilir. 

2- TEORiK YALKAŞIM 

Bir sabit kana lın uygun boy utlar ı, kanalın bo

yuna eğimi [S) ile birlikte elde mevcut 2 denklem 
vasıtasıyla elde edilebilir. 

Birinci denklem aşağıd a verilen H.K Liu ve 
S.Y wang (4) formülüd lır; 

V= Ca Rx SY 

Burada 

V ortalama hız (m/ s) 

R hidrolik yarıçap (nı) 

S = boyutsuz eğim 

(1) 

Ca, x, y; yatak malzemesinin ortalama çapına ve 
yatak şekline bağlı katsayılardır. 

'Bu den'kiemin benimsenmesinin sebebi, yatak 
formuna bağlı olarak yatak pürüzlülüğünün deği

şimini ve sürüntü malzemesi taneciklerinin boyut
larını hesaba kalmasıdır. Bu denklem aynı zaman
da katsayıları ve üsleri sabit olmayan ve akarsu 
direnç koşul l arına göre değişen bir çeşit dinamik 
denklemdir. Birinci yaklaşım icin 

q = VR = c. Rl+X SY (2) 

yazılabilir. Burada q = birim genişlikten geçen 

akarsu debisidir. Ca, X ve y değerleri tane çapı 

ve yatak formunun fonksiyonlarıdır . Bu değerler 

sırasıyla Şekil 1.a, 1.b ve 1.c de verilmektedir. 
Burada Ca değerinin araz ide ölçülen hızlar ile 
hesaplanan hızlar arasında büyük farklor olma
nıas ı icin ayarlanabilen bir katsayı olduğunu be
lirtmek gerekmektedir. Sürüntü malzemesi taşını

nıını n hesapla nması ici n ikinci ola rak seeilen denk
lem, Einstein (4) denkleminin Brown tarafı ndon 

düzenlenmiş şeklidir. Bu denklem aşağıdaki gibi 
yazı labilir. 
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(3) 

Burada; 

<1, = Yatak yükü taşınımının şiddeti 

adlandırılan boyutsuz parametre 
tansiyel fonksiyonu) 

diye 
(Po-



Bir im g en i şlikten birim zamanda geçen 
sürünlü malzemesinin hac im olarak 
miktarı 

Yata k ma lzemesi boyu tu 

y 5 Yatak taneci klerinin özgü l a ğ ırl!ğı 

y = Suyun özgül ağırlı ğ ı 

F = Çökelme hı z ı dır . 

36v2 

yJy 1) 

(4) 

Burada ; 

v = Kinematik viskozite'dir. 

Einstein, 0 ile akım fin ksiyonu ıp arasında ki bağ ın

tıyı göstermiştir. Bu bağıntı 

ı/• = 
(y, y )d , 

olarak verilir . 

Burada .,-0 yatak kayma gerilmesidir ve 

-ro = y .R.S 

denklemi ile ver ilir. 

(5) 

(6) 

0 - ıp arasındak i b ağıntının genel formu Einstein ta

rafından 

(7) 

ola rak önerilmiştir. Burada k 1 ve k2 Einstein tara 
fından 40 ve 3 olarak belirlenen sabitlerd ir. 

(3) den klem i askıda ki y l.i'kün (suspended load) az 

olduğu ve sürüntü malzemesi hareketinin asıl yü 
künün yatak yükü (bed load) oldu ğ u durumda, 

toplam yükü belirlemek için kullanılabilir . Burada 
çok ince askı malzemesi yükü (wash load) gö
zardı edilmektedir. Eğer çok ince askı malzemesi 
yükü konsantrasyonu yatağın denge koşullarını 

etki leyecek kada r fazla ise. pro jelend irmede bu 
konu ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. 

Birim ge n işikten geçen sürünlü malzemesi 
m i ktarı (3). (5). (6) denklemlerini (7) denklemin
de yerine koya rak ve yeniden düzenleeyrek elde 
edilen 

(8) 

denklemi ile hesaplanabilir. 
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(2) ve (8) denklem lerinden qJ q oranı 

If , [ ~ , {;: Jf F 1 [s ]·~-· ;;= c. = f7-f"l [d.J 'ı- lt l [ RJ 'ı_, _ , c~ 

(9) 
şekl ı nde yazı lab i li r . 

(1 l ve (9) denklemlerinde S ihmal ederek 

(10) 

denklemi elde edilir. 

Bu rada; 

[ ] k ı - 1/] ı-y 
Y ı kı-v 
- -:- 1 
)' (11) 

Akarsu debisi 

O = V P R = c. P R' +xs v (13) 

denklemi ile veril ir. Bu denklemde P ıslak çevre
d ir. (9) ve (13) denklemlerinde R i ihmal ederek 

O = E?G (14) 

denklemin i elde ederiz. Bu denklemde 

(15 - o) 

ve 

d ir. 

k
1 

ve k, değerleri arazide elde edilen verilerden 
saptanabilir. 10 ve 14 den'kiemleri oldukça karışık 

ve kullanı l ması zor den'klemler gibi görünürlerse 

de k
1 

ve k, değerlerinin sabit olmasından dolayı 

k ullanılma zorlukları yoktur. (10) denklemi , (12) 
denklemi ile ver ilen M teriminin hız ile olan direk 
bağant ı sını ·göstermektedir . (14) denklemi ise. 
( 15 bl denkleminde verilen G terimi ile akarsu de

l.; isi a rasınd a ki direk bağ iantıyı veren denklemdir. 
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3. ARAZi VERILERi 

Arazideki değişik kaynaklardan elde edilen 
veriler önerilen denklemlerin doğrulanması ama
cıyla kullanılmıştır. Bu verilerin birinci bölümü Pa
kistan. Hindistan ve A.B.D. deki çeşitli sabit doğal 
yatcıklar için ycı yınl ıanmış verNerden ol uşmaktadır 

[2] . ikinci gurup veriler Mısır'da ölçülerek Sula
ma Bakanlığı ('Ministry of irrigation, M.T.I) tarafın 
dan yayınlanmıştır. (1) Ücüncü gurup veriler ise M ı

sır'da Kanalları projelend irme Gurubu tDECA) ta
rafından toplanmıştır[1]. 

Pakistan'<la elde edilen veriler (the Acop data 
of Mahmood et al. (1969) 5 kaırııalda yapılan 17 ça
lışmada elde edilmiş olup 40 okuma değerini kap
sama'ktadır. (Kaynak 2 Sah. 17 - 169) 

Birinci gurup verilerin ikinci bölümü india Ca
nal of Chaudry et al. (1970) ın verileridir. Bu veri 
ler Batı Pakisıanda 9 kanal icin Cana! and Head 
Wor'ks Observation Program (CHOP) çerçevesinda 
Batı Pakistan Su ve Güç Geliştirme Bölümü 
(West Pakistan waıter and Power Devolopment 
Authoriıy, 1962 1964 Lahor Kay . 2 sah . 174 - 175) 
tarafından toplanmış olup 9 değeri içermekte-dir . 

U.S.B.R. nin Calorada nehri verileri (Kay. 2. 

sah. 176 - 178) değişik kanallardan ele geçiren ve 
24 değeri kapsayan verilerdir. New Mexico'da Rio 
Grande nehrindaki (Kay. 2. Sçıh . 201 - 206) The Rio 
Grande data of Nardin and Severage (1965) veri
Jel 12 değeri içermektedir. 

ikinci ve Üçüncü gurup verilerin hepsi sırasıy
la DECA (Design of Egyption Canal Group) tara
fından toplanarak MOI tMinistry of irrigation) ta
rafından yayınlanmıştır . istenilen bilgilerin elde 
edilmesi çalışmalarında çeşitli boyutlarda 4 sabit 
kanal kullanılmıştır . Bu kanallar Menufia, Bagoria, 
Bahr - E Nazla ve El - Nagar kanallardır. 

Manufia kanalı Rayah diye de adlandırılan 
büyük boyutlu kanallardan bir tanesidi r. 
Bu kanalda M.O.I. elemanlarınca gözlenen 
debi 179.90 mJ/s ve 306 m3fıs arasında değişmek 

tedir. Kanal tabanı eğimi ise 2.93 om/ kım ile 8,78 
cm/ km arasındadır. Ortalama tane çapı 0,28 mm 
ve ortalama sürünlü malzemesi konsantrasyonu 40 
ppm dir. Aynı Menufia Kanalı icin DECA gurubu 
tarafından yapılan çalışmalarda aşağıdaki değer

ler elde edilmişrtir. Bu değerlere göre, Debi 209 
m3/ s - 306 m3/ s arasında , eğim ise 5,8 cm/ km ile 
7,54 cm / km arasında değişmektedir. Ortalama ta 
ne çapı 0,35 mm ve sürünlü malzemesi konsan
trasyonu 22 p.p.m olarak elde edilmiştir. Bunun ya 
nısıra yine DECA gurubu tarafından toplanan Ba
goria kanalı verilerinde ortaloma debi 50 m3jsn, 
eğim 5,03 cm/ km ile 7,94 cm/ km arasında, ortala
ma done çapı 0,19 mm ve sürüntü malzemesi kon
santrasyonu 30 p.p.m olarak verilmiştir. M.O.I. tarcı 

tından Bahr E'I-Naııla kanat lı için kaydedilen debi 

50 

10 m3js ile 12.55 mJjs arasındadır. Sürünlü 
malzemesi tanecikleri yaklaşık 0.085 mm çapında 

cak ince taneciklerdir. Ortalama konsantrasyon ise 
80 ppm dir. DECA tarafından elde edilen verilerde 
debi 4.5 rn3/ s ile 12 mJ/s orasında değişmektedir. 
Bunun yanında ortalama dane çapı 0.07 mm ,,e 
sürünlü malzemesi konsantrasyonu ise 70 ppm dir. 

Ei Nagar kanalı Mısır kanallarındon en kü
cüğünü temsil etmektedir. MOI tarafından elde edi
len ortalama debi 4 m3fs dir. Kanal eğimi 3.65 
cm /km ile 6.15 cm/ km arasında değişmektedir. 

Ortalama tane çapı 0,065 mm ve sürünlü malze
mesi konsantrasyonu 30 ppm ile 50 ppm arasında
dır. Aynı kanalda DECA tarafından elde edilen ve
rilere göre orta l ıama debi 3 mJ/s, orta1lwııa eğim 

5,5 cm /km, ortalama tane çapı 0,06 mm ve sürün
tü malzemesi konsantrasyonu 40 ppm civarında

dır . 

(11) ve (13) Denklemlerinde önerilen i 'lişkinin 

doğrulanması amacıyla ku'llanılan bütün verilerin 
özeti Tablo 1 de verilmektedir. 

4 - k 1 ve k2 DEGERLERi 

k1 ve k. değerlerini elde etmek amacıyla Tab
lo 1 de görülen 176 okumanın hepsi kullanılarak 12 
nolu denklemden M değişkeni hesaplanmıştır c •. 
x ve y değerleri çeşitli denıkıemler kullanılarak be
lirlenen ve Şekil 1a, 1rb ve 1c de verilen eğ
rilerden elde edilmişıir. Oritalama hız V (m/s) ile, 
(12) denkleminden hesaplanan M teriminin gra
fiği Şekil 2 de verilmiştir. Bunun yanında G değiş
keni bütün veriler icin t'14) denklemi ile hesaplan
mış ve O (m3/ s) debi değerine karşılık olarak Şe
kil 3 te verilen grafikte işaretlenmiştir. (10) ve (14) 
teorik denklem'leri Şekil 2 ·ve Şekil 3 e göre aşa
ğıdaki durumu almışlardır. 

V = 0.046 M (16) 
ve 

O = 10-10·22 G (17) 
calışmanın bu bölümü t'16) denkleminin aşağıda 

aldığı durum ile sonuçlondırılobi' lir. 

3 ın ı · __ Y _ ·--·- [d S q j")JO-y l '"- Y i• v 
V= O 046[ Ca)' .ıu- ı . -y- ~ [Rf~ 

(18) 
burada 

V = Hız (m/ s) 
d50 = ortaloma done çapı (mm) 

q) q = sürünlü malzemesi konsantrasyonu (ppm) 

R = hidrolik yarıçap (m) 

(18) denklemi ortalama hızın, konalın hidrol ik 
yarıçapı na bağlı olarak elde edildiği sonuç denk
lemidir. E1 değerinin hesaplanmasında Y. = 2,65 
tf j m3, y = 1 ı f j m3 olarak kobu'l edilmiş ve X de
ğeri, analizde kullanılan tane çapı aralığı için 
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Tabl o 1. Çal ı şmada kullanılan verilP- r 

İ SİM SEMBOL ÜLKE 

Acop Data !.of Mahmood ACP Pak i s-eL. al. (1979) tan 

The Canal and He ad 
Works Dbser vation CHO Hindis 
Proçıraın (CHOP) Data of ve tan 
Chaudry et al (1970) CHP 

Coloredo River, Data 
u.s. Bureau of Reelama CDL A.B.D . 
tiorı (1958) -
Rio Grande Rive r,,Deta 

RGR Yen i of C ~F . No r din, and 
C. P Beverçıe' (1 965) Meksikc . ~ 

~ MOilttl Menufia Canal 
DE C Ala~ Mısır 

- -
Bagor i a Ca nal MO! 

DECA Mısır 

~ 

Bahr - El Ncııla C anal MO! 
DECA Mısır 

MO! 
Nağar Can al DECA Mıs ır 

(tt) (MO!) ~u~ama Bakanlığ ı 
(~*) CDECA) Mısır Kanal Gr ubunun Pro jesi 

ortalama 0.47 olarak alınm ı şt ır . D i ğe r ta raftan ıs

lak çevreye ve eğ ime ba~l ı olarak elde edilen debi 
denklemi aşağıdak i şekilde yaz ı l ab i l ir . 

'i•.\ 
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Bu denklemde 
Q = su debisi (m3/ s) 
S = kana l eğim i 

P = Islak çevre (m) dir. 
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Şekil 2. M nin Ve lle değişimi 

Okwıo" 

Cm9/s) 
E~İM d5o es DeOer 

Adedi ( crnLkınl (mm ) (ppm) 

40 29. 59-392. 7( 451- 15.43 0 .083-0 . 5-1007 
313 

g 112 . 04-226 . 12. 74 - 18 . 52 0 . 2- 0.3 150-59~ 

53 

- 1 

77.53-403 . 77 . 53-403 . 6 . 90- 27 . p2- 365 24 
57 47 70 

12 0 .5-20 98 80 - 50 0 . 228-0. 183-
531 1640 . 

179 . 90- 306 2 . 93-8. 78 0 . 24 - 0 . 30 21-50 ın-

ı~R12~~ - s7 - 5.86- 7 . 54 0 . 33- 0 . 40 22 4 

8 

4 
5 
26 

3 

34 .36- 53. 89 5 . 03- 7 . 94 0 . 17- 0 . 20 30 

9 .63-12 . 55 1[) 0 .083 - 0 .02 5 8lJ 
4.54- 11. 75 5 .48-7.89 0.065 - o 07 70 
2.89-4.99 3.66-6.15 0.06- 0 .07 30-50 
2 .89-5 . 26 5 . 24-5.91 0 . 058- 0 . 30-40 ı nı; 
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~ G ' 
1010 220 1 lj± -
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i :i' ·" llıı _1, 0 CHO 

o - er. COL 

! - f1t: t=bit: • AGR 

tTl ~~ıi- .~hl ·~ ' 1-H l o om 
2 

Şekil 3. G nin Q lle değl,lml 

Varılan bu noktadan sonra (18) ve (19) denk'lem
leri belirli bir oranda sürüntü malzemesi taşıyan 

alüv iyal kanalların pro jeland irilmesi icin aşağıda 

verilen şek ilde kullanılabi11ir . 

1 - Ortalama tane çap ı, ı sı ve tahmini yatak 

formunun veri lmesi hal inde c •. x, y ve F değerle

ri aşa ğıda ki şek ilde hesaplanabil ir. 
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d50 ~ 0,45 mm için 

d so 

d so 

d so 

Ca r inn ıe = 22 .30 + 26.44 L- 84.9 L2 - 165 L3 

(20a) 

< 0,45 mm için 

cfl .. i ... ·, !e 11.05 + 3.75 L - 0.15 L2 (20b) 

c;o' ' "ıe 13.88 + 15.62 L + 8.84 L2 (20c) 

~ 
X 

< 
X 

0.3·5 mm için 

0.64 + 0.1305 L - 0.49 L2 + 
0.771ô L3 (21a) 

0,35 mm için 

0.6113 + 0.387 L + 0.2027 L2 + 
0.0371 L3 (21b) 

y 
Burada ; 

= 0.362 + 0.1219 L + 0.0577 L2 l22) 

L = log (d50) dir. 

F = (4) denkleminden hesaplanır . 

2 - Ortalama hız, verilen bir sürüntü ma'lze
mesi konsantrasyonu (q,/q) ve belirli bir en kesit 
için (16) denklemi kullanılarak elde edi'lebilir. 

3 - Hesaplanan hız değeri ve belirlenen en 
kesit icin debi değeri bulunur. E'lde edilen bu de
ğer, sabit boyuna eğimi (S) hesaplamak için (17) 
denkleminde yerine konur. 

5 - DENGE DURUMUNDAKi YATAKLARlN PROJE
LENDiRiLMESiNDEKi KlSlTLAMALAR 

Denge durumundaki alüviyal yatakların proje
lendirilmesi icin kul'lanılması önerilen modelin, ve
rilen q ve Q, değerleri için B, D ve S değerlerinin 
bir cak kambinasyonunu vereceği tesbit edilmiş
tir. Elde edi'len bazı sonuçlar mühend'isl•i•k ve ima

lat acısından uygulanabilir olmayabilir. Bundan 
dolayı yatağın kararlılık (Stabilite) koşularını sağ
lamak ıçın projeılendirrnede bazı kısıtlı:mal c: ra 
uyulması gerekmektedir. 

Daha önce yapılan araştırmalarda araştırma
cıların elde ettikleri arazi deneyimleri, akımın dü
şük rejimde (Lower regime zone) muhafaza edile
bilmesi h8linde alüviyal malzeme taşıyan yatakların 
ka ro rlılığının (stabilitesinin) bozulmayacağını gös
ter:ııiştir . Bunun yanısıra akım ı n yüksek rejimlerde 
(Upper reg :ıme zone) menderesletlıne ve etkili bir 
erozyon oluşturduğu belirle.nmiştir . Böyle bir du
rumda tatminkar çözüm elde edebilmek için , Şekil 
4'te oörülen ve Simons ve Richardson (6) tarafın
dan geliştirilen farklı rejim koşulları arasındaki bö
lümler kullanılmaktadır. 

Sınırlama koşulları aşağıdaki denklemler ola
rak belirlenmiştir. 
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Şekil 4. Ortaloma cökme copı ve akım gücü ile 
yatak formu orasındaki ilişki. (Simons ve 

Richordson'don sonra, 1966) 

Akım Gücü (stream power) < 10N ... olma-
i ıdır . (23) 

Akım Gücü (stream power) = 671,668 (RSV) 
ft 1lb/ft3 (24) 

Burada; 

R Hidrolik yarıçap (m) 

S Boyutsuz Eğim 

V Hız (m/ s) 

ve 

d50 ~ 0,3 mm için N = 0,87 d50 - 0,56 l25a) 

d50 > 0,3 mm için N = 0.424 d50 - 0.427 (25b) 

Diğer sınırlama koşulları ise yatağın en ke
sitinin projelendirilınesinde gereklidir. Akım derin
liği ile bağ'lantılı olarak yatak genişliğini ayarla 
mak icin bir şekil faktörü tesbit edilmiştir . Bu 
şekil faktörü parametresi , ıslak çevrenin hidrolik 
yı:: rı çapa oranı (P / R) olanak belirlenmişt-ir. Ara
zide elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda 
bu oranın aşağıdaki sınırlar arasında alınabileceği 
tesbit edi'lmiştir. 
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12 < P/ R < 30 (26) tirilen A programının akış şeması Şeki'l 5'te veril

miştir. Aynı program B yatak genişliği değerinin 

verild iğ i durumlar icin de uygulanabilir. Şekil 6'da 

ak ı ş şeması verilen B programı ise, D 'rı in verildi ği 

ve B, S değerlerinin istendiği durum için geliş

tirilmiştir. Daha önce sözü edilen projelendirme sı

nırlamaları program yapıları içerisine dahil eciil 

miştir. 

Proj eni n, kesin proje halinde sunulmasından 

önce, bel ir lenen bu iki sınırlama koşul u ile kont rol 
edilmesi gerekmektedi r. 

Projelend irme calışmaları icin iki adet bilgi
sayar programı gel i ştirilmiştir . B ve D değerleri

nin bil i nmediği durumda yatak genişliği, akım de
rinliği ve boyuna eğimin hesaplanması için geliş-

-

Ver iler o .o. /0 d50 '· z ve Isı 
-

l 
-Ya ta k formununtipini tahmın 

et ve Co 1 X, Y ve F i bel iri e 
-

.ı. 

Yatak ğenisligini tahmin et =B 

• 
ri Kanal derinliğini tahmin et= D 

Hesapla R: O(B+ZD) yi 

3+2o/i+ ı 
1 

Hesapla 
3. 3 O l d~ 8 Qs J Y 3. 3 ( X - Y l + Y 

V= 0 .046 [caJ3 30-y F q 3 .30-y[R] 3 3 _Y 

1 
Hesapla Q:A lt V 

.. 
~ Kontrole! Q= o . 

Verıle n 

EVET 1 
Eğ ı mı hesapla 

~dı.8 I+X 23 - X 
Q -~ s=[o;IÖI0.22c23-X(~ lt ~)23-X p 33(Y-X)-330 

o f 

+ 

Jj~Y_ I~-
Akım gücünu hesapla = 671 1 668 (RSV) 

Tahmin edilen yatak formunu kontrol et 

EVET ı 
Akım gücünü 1 kritik gücü ve 12<P/R<30u kontrol et 

EVET 1 
ÇlKTI 8 1 0 ve s 

Şekil 5. A Programının akış şeması 

}-

f"~v'"' 
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Veriler o , ~/O, d50 , z , Isı ı 
- ·~ 

Yatak formunun tipini tahmin 
et ve Co, X,Y ve F : belirle 

Kanal derinliğini tahmin et= D 

Yatak geni~liğini tahmin et=B 

O(B+ZD). 
1 

Hesapla R= 

8~20~ 
-

Hesapla 3.30 [ di.B q J_'l__ 33(X-Y)+Y 
--- ~ ~ 330-

V=0046[caJ3.30-y F q· . y[R] 3.3-Y 

I 
Hesapla Q: A *V 

-

~ Kontrol et Q: Overilen 

EVET 

-
Eğimi hesapla 

.22_ Js8 Qs ~ 2 .3 -X 

S= [ O/I0-10.22 2 .3-X(- * -) 23-X J 3.3(Y-X) -3 .3 
C0 F q p 

H_.AYIR Akım tücünü hesapla= 671,668 (R SV) 

Tah m in edi le n yatak formunu kontrol et 

- EVET 

Akım gücü ..:::: Kritik güç 
ve ız c:: P/R <30 i kontrol et Ht\.YIR 

EVET 

ÇIKT 1 B, D ve s 

Şekil 6. B Programının akış şeması 

6- GELiŞTiRiLEN MODEL KULLANILARAK YA
PILAN KARŞlLAŞTlRMALAR 

Geliştiri'len model sonuçlarını gerçek değerle

ri ile karşılaştırarak doğrulamek için önerilen 
denklemler aşağıda verilen iki duruma (A ve B 

durumları) uygu'lanmıştır. A durumunda, Şekil 

5'te akış şaması verilen A proğramı Mısır'daki 

Menufia Kanalı için uygulanmıştır. Bu kanalı 

karakteristikleri O = 245 m3js, c. = 50 ppm, 

d50 = 0.26 mm, şev eğimi z = 1 ve ısı = 25°C 
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olarak verilmiştir . Kanal yatak genişliği B, 1, 2 ve 

3 çözümleri için sırasıyla 50, 60 ve 70 m. olarak 

tesbit edilmiştir . Bu üç çözüm icin geliştirilen mo

del ile elde edilen sonuclar ve gerçek kanal bo

yutları Tablo 2'de görülmektedir. 2 nolu çözümde 

taban genişliği gercek değere eşit alınmış (B = 
60 m) ve D = 4.75, S = 6.96 x 10-s olarak hesap

lanmıştır . Tab'la 2, gerçek y;,pı boyurthan ile model 

sonucları arasındaki yakınlığı göstermektedir. 

Gerçek yapı boyutları D Protatip = 4,80 m ve S 

Protatip = 6,89 x ıo-s dir. Geliştirilen model ile 

elde edilen sonuçlar, hareketsiz (Stable) durum için 

önerilen projelendirme sınırları içerisinde kal

mıştır. Hesaplanan akım gücü (Stream Power) 

0,14 tt lb/ sft2 olarak Pc = 0,47 ft Lb/ sft2 olan 

kritik akım gücünden daha az bulunmuşıu r. Bu

nun yanıında R/P değeri 1'2 < HI P< 30 sınırları ara

sında bir değer olarak hesaplanmıştır . 

:>SI T<EKNJIK BÜLTE!I/1 1988 SAYI 64 

ikinci karşılaştırma durumu olan B durumunda Pa

kis tan'daki (ACOP) bir kanal icin aşağıda veri 

len değerler, Şekil 6'da c.1kış şeması verilen 13 

programına uygulanmıştır. Kanal için D = 2,2 m, 

O = 51 ,9 m3/s. Cs = 386 ppnı, d50 = 0,136 mm 

ve T = 17,5°C değerleri verilmiştir . önerilen mo

del il e elde ed ilen B ve S değerleri ile ger 

çek kanal değerleri arasındaki yakınlık Tablo 3'te 

görülmektedir. Tablo 3'te verilen sonuçlar yine 

hareketsiz (stab'le) yatak projelendirme sınırları 

içinde kalarak elde edilmiştir . Hesaplanan akım 

gücü (Stream Power) = O,Oas ft 'lb/ s. ft2 olarak 

kr itik akım gücü Pc = 0,36 ft lb/ s. ft2 değerinden 

küçüktür. Bunun yanıs ı ra P/ R = 30,6 olarak bu

lunmuştur. (12 < P/ R < 30) Diğer taraftan A 

ve B durumu verilerinin önerilen modelin denklem

lerinin geliştirilmesinde kullanılmadığına dikkat 

edilmelidir. 

Tablo 2 Mısırdaki Menufia kanalı ile önerilen model sonuçlarının karşıiEıştırılması 

Yatak geniş- Derinlik (D) 
C özüm li ği (B) (m) (m) Eği'il11 X ı o-s 

50 5.50 6.22 

2 60 4.75 6.96 

3 70 4.50 7.05 

Gerçek veri 160 4.80 6.89 

Tablo 3 Pakistandaki bir kanal ile önerilen model sonuçlarının karşılaştırılması 

Gercek veriler 

Model sonuçları 

7-SONUC 

Yatak Genişliği (B) 
(m) 

3.00 

35.66 

Debinin, sürüntü malzemesi debisinin, yatak 
ma·lzemesi ortalama copının ve ısının önceden 
tespit edild i ği bir alüviyal yatakta yatak geniş

li ğ i , akım derinliği ve eğimi elde etmek için iki 
denklem geliştiri'lnıiştir . Sunulan bu modelde Liu 
Hwang ' ın akını direnç denklemi (flow resistence 
equation) ile Einstein - Brown'un sürüntü malze
mesi hareketi denklemi (Sediment transport ex-

Derinlik (D) 
(m) 

2.20 

2.20 

Eğim x ıo-s 

9.80 

8.60 

Hız 

m/s 

0.646 

0.662 

pression) birleştiri· l miştir . Bu model Pakistan, Hin
distan, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Meksiko 
ve Mısır 'da elde edilen arazi çalışmaları veri'leri 
kullanılarak doğrulanmaya çalışılmıştır . Ayrıca öne-

rilen model ile yapılacak olan hesaplamala rı kolay

l ;,ştırmak için bir bilgisayar programı geliştirilmiştir . 

Uygulamaya sunulacak projelendirmeler için akım 

re jim i limitleri ve şekil faktörü de hesaplamalara 

dah il ed i l m iştir . 
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NOTASYONLAR 

B 

c. 

c, 

D 

F 

G 

M 

Kanal yatak genişliği 

Liu - Hwang direnç denklemi kat
sayısı 

ppm olarak sürüntü ma'lzemesi kon
santrasyonu 

Kanal derinliği 

Yatak malzemesi çapı 

Ortalama tane çapı 

V = E1 • M (V- M) bağıntısı.ndaki 

sabit 

O = E2 . G (0- G) bağıntısındaki 

sabit 

Çokme hızı 

Islak çevre (P) , eğim (S) ve debi (OJ 
i'le ilişıkili tenim 

•1• = k1 ıJ;-kı <1> - ıJ; arasındaki ba-
ğ ıntıdaki Einstein sabiti 

<1> - ıJ; arasındaki bağıntıdaki Einstein 
sabiti 

lR) Hidrolik yarıcop ve akım hızı (V) 
lle ilişıkili tenim 
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(1) - ABOU - SEIDA, M.M. Design of Egyptian 

Canals DECA - Group studies; Fina! Re

port, Supreme Council of Universities. Fo

reign Relation Coordinating Unit FRCU 

Cairo Egypt December 1984. 

(2) - BROWNLIE W.R. , Compi·lation of Alluviol 

Channel Data Laboratory and Field Re

port No. KH- R- 4'38, No.vember 1981 pp. 

167- 206. 

(3) - EINSTEIN H.A., The Bed - Load Function 

for Sediment Transportation in Open 
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p 

Q 

q 

R 

s 
V 

X 

y 

y 

V 

<[> 

Islak çevre 

Debi 

Birim gen i şlikten geçen de"'· 

Bi rim gen işlikten geçen sürüntü 
malzemesi debisi 

Hidrolik yarıçap 

Kana l boyuna eğimi 

Ortalama akım hızı 

Liu - Hwang direnç denklemi kar~a 

yısı 

Liu - Hwang direnç denklemi katsa
yısı 

Akışkanın özgül ağırlığı 

Sürünıtü malzemesin in özgül ağırlı ğ ı 

Akışkanın kinematik viskozilesi 

Yatak sürükleme gerilmesi 

Einstein yatak yükü fonksiyonu (Po
tansiyel fonksiyonu) 

Ak ı m fonksiyonu 
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ture, Tech Bullatin No 1026, 1950 

(4) - Lıu , H.K. and HWANG, S.Y., Discharge 
Formula for Straight A'lluvial Channels 

ASCE, Vol. 85, No. 1. November 1959, pp 
65 - 97. 

(5) - Min istry of Irrigation Cairo, Egypt, Ministry 
daily files for irrigation canals. 

(6) - SIMONS, D.B. and RICHARDSON, E.V. Re
sistance to Flow in Alluvia'l Channels, Pro
fessional Paper 4225 United States Geo
logical Survey. 1966. 



SU DAGITIM ŞEBEKELERiNiN DOGRUSAL 
PROGRAMLAMA YÖNTEMi ILE ENiYiLEŞMESi 

KARŞlLAŞTlRMALI BiR UYGULAMA 

V. Müh. Recep I şık• 

Doç Dr. Selçuk SOYUPAK•• 

,..--------------- Ö Z E T 

Bu tebliğde cazibe ile beslenen ve göziii su dağıtım sistemlerinin en iyi çö

zümü için bir yöntem sunulmuş; yönteme dayalı olarak geliştirilen bir bilgisayar 
proğramı ile elde edilen sonuçlar verilmiştir. Doğrusal proğramlama çözümiiııiin 
ara adım olarak kullamldığı yineleme tek11iği uygulannuştır. 

Geliştirilen algoritmada, öncelikle boru debileri belirli değerle r alır; ticari 

olarak sağlanabilen boru büyüklükleri çözülür. Daha sonra, bu çözüm kulla

nılarak boru debileri değiştirilir ve yeni doğrusal proğramlama modeli oluştu

nı/ur. Bölgesel en iyi çözüme ulaşana dek, bu işl~mler tekrarlanır. 

Geliştirilen proğram, Türkiye de geçerli mevcut çözüm yönlemi ile çöziilmiiş 

bir şebekeye uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırmalı' olarak sunulmuştur. 

G i R i Ş 

Su dağıtım şebekeleri, su temini ile ilgili ge
rekli önemli bir k ı smını aluşturırıakta; % 50''1ere 
kadar u l aşa b i l ırıektedir(1). Şebeke tasarım ında 

en - iyi!eırıe yöntemi bu maliyeti en aza indirmeyi 

a ırıaçlaırıaktad ı r. 

Şebeke tasarım ve en iyi •leırıesini sağlayan 

metodla rı 2 ana grupta toplamak o l asıdır : 

«Kontrol» Tasar ı mı ve en iyileme : Bu grup, 
şebekenin tekrar tekrar analizine dayalı paraırıet

rik bir çalışırıayı içerir. Hardy Cross, Newton -
Ralphson, Newton - Cross, Lineer Theory , Lineer 
Graph Theory veya Elektriksel Analizc iler gibi 
yöntemlerin herha ngi biris i ile yap ıl abilir . 

Direk tasarım ve eniyi lerne : Eşdeğer boru 
kavramı ile lineer (doğrusal) , non - lineer [ doğ
rusol olmayan) . ve dinamik programlama prensip

leri ne dayanır(2) . 

• TEK- SU Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi , Ankara 
ODfÜ Çevre Mühendisliöl Bölümü . Ankara 

Da ğıtım sistemlerinin tasarımının en iyileırıe

si iç in gelişt iri len yöntemlerin çoğu «dal» şebeke 

sistemleri için geçerli olup; «göz» lü sistemlerde 
tatmi n edici netice veren yöntem lere hen üz ula
şılırıış deği l d ir . Zira, bu sistem lerde gözler için 
gereksinim tam olarak belirgi n d eğ il dir (3) . 

Bu makalede, cazibe ile beslenen gözlü su 
dağıtım şebekelerinin en iyi tasa rı m ı için kulla nıla

bilecek bir yöntem sunulmuş, da ha sonra yön te
min gerçek bir şebekenin tasarınıında ku ll anılarak 

elde edilen sonuçla r, verilmiştir. Doğrusal proğ

ramlama tekniği ile gradyan (eğim). boru akım
larını değiştirmek amacı ile. geliştirilen p roğromda 

kullanılmıştır . Elde edilen sonuçlar, mevcut tasa
rını yöntemleri ile elde edilen son uçlar la karş ı laş

tırı l mıştır . 

DOGRUSAL PROGRAMLAMA TEKNiGi 

Doğrusal proğramlama modelleri, bir «amaç 

fonksiyonu ». ve eşitlik veya eşitsizlik şeklinde ila-
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de edilebilen «doğrusal sınırlayıcı koşullardan» 

oluşmaktadır. Bu proğramlama yöntemi aşağıdaki 

şartları yerine getiren özel bri tür problemlere uy

gulanabilmektedir 

i) Problemin karar değişkenleri (-) işareti 

alamaz [·yani ya + veya sıfırdır . ) 

ii) Karar değişkenlerinin en ıyı değerlerini 

seçmek için kullanılan kriter, bu değişkenierin 

doğrusal fonksiyonu olarak ifade edi'lebilen 
«amaç fonksiyonu» dur. 

iii) İşlemin kuralları, doğrusal denklikler ve
ya eşitsizliklerle tarifienan « sınırlayıcı koşullanı la 
belirlenir(4) . 

Doğrusal proğramlamadaki «doğrusal» keli-
mesi yukardaki son iki koşuldan gelmektedir. «lll» 
Tane sınırlayıcı koşu l u ve «n>> tane değişkeni olan 

bir doğrusal proğramlama modelinin genel mate
matiksel ifadesi şu şekildedir . 

cıAmaç Fonksiyonu» 

n 
Mal iyet = ::; C; X; (En aza indirilecek) 

j = 

n 
Kôr = :::; Ci X; (En yüksek seviyeye çı 

j = i 

karı1acak) 

«Sınırlayıcı Koşullanı 

n 
~ O; \ ( ~ = . ): ) bi 
j = i 

1, 2, 3, .. . m) 

xi ;?: o (j = 1, 2, 3, ........ .. .... .... n) 

Bu denkliklerde ve eşitsizliklerde , C; = Ama ç 
fonksiyonunun katsayıları; ai ij = Sı n ırlayıcı ko

şullarda karar değişkenlerinin katsayıları; b. 
Sınırılandırılmış kaynakların sabitleri; i ve j =' Sı 
rası ile sınırlayıcı koşulların ve değişkenierin in
deks sayıları ; X; = Karar değ işkenler i. 

DOGRUSAL PROGRAMLAMA KULLANILARAK 
GÖZLÜ SU DAGITIM ŞEBEKELERiNiN OPTiMUM 
ÇÖZÜMÜ 

Bu tebl i ğ , Alperovitz ve Sha mir (5) ta rafndan 
geliştirilen bir metod kullanılarak yazı'lan bilgisa
yar proğramı ile elde edilen (6) sonuç'ları özet 
halinde sunmak amacı ile kaleme alındı . Cazibe 
ile bes'lenan gözlü sistem esas alınarak, tek yük
leme kabul edilmiştir . Yöntem, optimizasyon prob
lemin i iki seviyeli bir h i yera rş iye dönüştürmektedi r 

[Şek i l 1) . 
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GRADYAN 

Şebekedeki akını dağılımını , mevcut doğrusal 

progranılama sonuçlarına göre, toplam 

maliyeti azaltaCOik şekilde değiştirir. 

Yeni akını dağılımı 

1 
Enerji çizgisi sınırl ayıcı 

koşullarının ikili değişkenleri 

DOGRUSAL PROGRAMLAMA 

Verilen 'bir akım dağılımı ıçın, doğrusal 

proğramlama modelinin oluşturup çözer. 

Şekil 1.1. Gözlü Su Dağıtm Şebekelerinde Eniyi 
leme Uygulamasnn Şematik Özeti 

Birinci Adm : 

Yöntemin ilk adımı, şebekedeki belli bir akım 
dağılımı kabul edilerek doğrusal proğramlama mo

delini o'l uşturup cözmektir. Modeldeki eşitlikler 

aşağıda sunulmuştur. 

Amac Fonksiyonu : 

Maliyet = I; I; Ck Lik (En aza indirilecek) 

i k 

Uzunluklar icin Sınırlayıcı Koşullar : 

(1) 

:::; Lik = Li (Borulardan oluşan bütün doğru 

k sal hatlar için) (2) 

Basınç icin Sınırlayıcı Koşullar : 

I: I: S;k L;k ~ H, 
i k 

Pozitiflik Sınır Koşulu : 

H;min (Doğrusal hatlar
dan oluşan bü
tün hatlar icin) 

[3) 

Lik ;?: O (Bütün borular için) (4) 

Bu eşitlik veya eşitsizliklerde, ek = cek» indisli 
çapa ait boru birim maliyeti. L;k = «i» indisli 
hatteki cek» ind•isli çapa ait boru uzunluğu; 

«i» indisli hattaki ce k» indisli çapa ait boru hidro
l ik eğ im i; H,ik = kaynakteki hidro'lik yük ; H;min = 
sağlanma sı gereken min imum hidrolik yük olarak 
ı ar i f lennıişt i r . 



Bu denkliklerde, «borulardan o'luşan doğrusal 

hatta» ait sabit çaplı boruların uzunluğu karar de
ğişkenidir. Ancak (2). (3). ve (4) numaralı eştilik 

ve eşitsiiliklerden oluşan sınırlayıcı koşullar, uy
gun bir çözüm için yeterli değildir . Dolayısı ile, 
şebekedeki «doğrusal hatlardamı oluşan bütün 
hatlar için yük kayıplarında aşağıda verilen ko
şul da yerine getirilmel idir. 

L L Sik L;k = bo 
i k 

l5) 

Burada bP = •doğrusal haılardan oluşan » 

herhangi bir «P» hattı icin uclar arasında bi'linen 
yük farklarıdır. ilk toplam, herhangi bir «hat» taki 
borulardan oluşan «i» indisli bütün doğrusal «hat» 
lar içindir. ikinci toplam ise, borulardan oluşan 
doğrusal ·hat» ta'k•i değişik çapta borular içindir. 
Kirschoff'un ikinci göz kanununa göre, kapalı hat
larda, bütün gözler için b = O'dir. Böylece, (5) 
numaralı eşitlik, gözlü dağıtım şebekeleri icin uy
gulanacak doğrusal proğramlama modelinde, göz
ler için sınırayıcı koşu1u oluşturur. 

L L Sik Lik = O (Bütün gözler için) (6) 
i k 

Hidrolik yük değerleri belirli her çift düğüm 
icin, (5) numaralı eşitlik hat boyunca büyük yük
ten itibaren ileriiyerak oluşturulu r ve b n 'nin ( + ) 

olması temin edilir. 

Bu, sınırlaycı koşulları doğrusal proğramlama

ya ekleyere,k (1) numaralı eşitli olarak tarifle
nan «amac fonksiyonunu» en aza indiren, boru
ların optimum uzunlukları bulunur. Aynı zamanda 
şebekenin hidrolik olardk dengede olma s ı temin 
edi'lir. 

Kirschoff'un birinci kanunu olan ve bütün dü
ğümlerde «süreklilik» prensibini temin eden tüm 
doğrusal hatlardaki akımların vektörü O ile ifade 
edi'lirse, herhangi bir O icin şebekenin optimum 
maliyeti : 

Maliyet = LP lO) 
olarak tariflenir. LP (0) = O vektörü için, doğ

rusal proğramlama c ıktısı olan maliyettir. 
ikinci Adım : 

Prob'lemin çözümünde ikinci adım, O vektö
rünü sistematik bir şekilde değiştirerek maliyeti 
azaıtocak bir metod bulmaktır . Zira, her O için en 
iyi maliyeti veren bir eşitlik (Eşitlik 7) oluşturu'I

muş bulunmaktadır. O vektörünü değişt i rmede 

kullanılan metod, (5) numaar'lı eşitlik ile verilen 
sınırlayıcı koşullarının ikili değişkenlerinin ku'lla 
nımına dayanır. Böylece gradyan hareketini tarif
Iemek olasıdır . 

LP (O + ~ O) < LP tO) (8) 
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Bu eşi~liği sağlayacak ve bütün bağlantılarda 

akım değişikliklerinin bir ifadesi olan D.O değeri

nin bir şekilde ta ri fi gerekmektedir. «P» Hattında

ki akım değiş i kliği , .,;Qo ile ifade edilirse, maliyetin 
:.On ile değişimini aşağıdaki şekilde yazmak ola
sıdır . 

o (Maliyet) o (Maliyet) 

a (.().Opl obp 

Bu denklikte, W
0 

p hattı için (5) numaralı 

eşitlik ile tarifienan sınırlayıcı koşulun ikili değiş
kenidir. Bu değer ( + ) veya (-) işaret alabilir. 
Zira, eşitlik (5) , bir « eşitlik sınırlayıcı koşu'lu »'

dur. 

[9) Numaralı eşitlikte gözüken, b
0

, sabit bir 
değeri ifade etmekle beraber, O (akıma) bağımlı 

olarak ifade edilebilir. Bu bağıntı, (10) numaralı 

eş itlik ile ifade edilebilen hidrolik eğim (S) değe

rinin, (5) numaralı eşitlikte yeride konması i'le 
elde edilir. 

( 
O ) 1·852 D -4-87 

s = 10.63 - c- t 1 oı 

Q.1·852 c. -1 ·852 
bo = L L Sik Lik = L L (10.63 ı ık 

j k j k D; k -4· 87 Lk; ( 11 ) 

(b) 'nin O;'ye göre türevinin ve daha sonra da, 
elde edilen eşitliğin Oi'ye bölüm ve O; ile çarpı

mından aşağıdak i bağıntı edilir. 

ı: ı: (1 .852 t1D.63 o i1·852 c ik-1 ·852 Dik-H7 L ik ı 

/ O;l = :L L (1 .852 (h ik/ O;l l (12) 
i k 

«1.852» Sabit değeri, gradyanın bütün bileşen

lerinde yer aldığından ve gradyanın bileşenlerinin 

sadece izafi büyüklükleri önemli olduğundan, grad
yan vektörünün b i leşeni şöyle yazı'labilir : 

ô tMaliyet) 

O (t.Q) n 

Toplamlar her zaman «p» hattına ait uygun bağ

lant ı lar icin yapılmalıdır . 

Akım değişikfiğini ifade eden vektör (t.O) 'n ün 
bileşenleri , (13) numaralı eşitlik ile verilen grad
yan vektörünün ilgili bileşeni ile orantı'lı olarak 
değiştirilir. Bu vektör boyunca katedilerek mesa
feyi (adım büyüklüğünü) hesap etmek gerekir. 
Akımdaki değişiklik'ler , adım büyüklüğünde op
timizasyonu temin edecek şekilde yapılır. 

YAKLAŞlMlN UYGULANMASININ ÖZETi 

Sonuç ola rak, en iyilema problemini çözmek 
için aşağ ıda ki adımlar sıra sı ile algoritma halin 
ele uygulanmalıdır : 
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1) Geometrik özelliklerin ve düğümlerdeki 

ihtiyacın belli olduğu «göz»'lü ve cazibe ile bes
lenen bir su dağıtım şebekesinde. ilk olarak akım 
düğümlerde süreklilik prensibini sağ lıyacak şekil

de dağıtılır . 

2) En düşük ve en yüksek hız sınırları gözö
nüne alnarak, doğrusal her hat için ticari olarak 
bulunabilen boru çapları seçilir. Karar değişken 

'leri, bu çapiara ait boru uzunluklarıdır . 

3) Doğrusal proğramlama problemi, (1) nu
maralı eşitliği amaç fonksiyonu olarak alarak, sı 

rası ile (2). (3). (6) ve [4) numaralı eşitlik ve 
eşitsizlikler ise uzunluk, basınç, göz ve pozitif
lik sınırlayıcı koşulları olarak yazılır ve çözülür. 

4) Yeni bir doğrusal programlama modeli 
oluşturu'larak, her göz ibin ikili değişkenler. wn. 
bulunur. 

5) Herhangi bir gözün etrafndaki doğrusal 

hatlar için yük kaybının akıma oranı hesaplanır 

ve eşitlik (12) kullanılarak toplanır . 

6) Bütün gözler için eşitlik [13) kullanlarak 
gradyan bileşenleri hesaplanır. . 

7) Gradyan bileşeninin en büyük mutlak de
ğerine sahip göz etrafındaki doğrusal hatlardaki 
borular icin olan akım değişikliği (J. OJ. belirle
nen adım büyü klüğü ne eşittir . Adım büyüklüğ ü, 

tasarımcı tarafından girdi olarak verilmelidir. Diğer 

gözlerdeki borulardaki akım değişikliği, uygun 
gradyan bileşeninin en büyük gradyan bileşenine 

oranı ölçüsünde azalt ı lara k elde edilen adım bü
yüklüğü kullanılarak hesapanır. Bu oran % 20'den 
az ise, bir göz etrafındaki akım değişikiği sıfır 

kabul edilir. Değişiklikler, gradyan bileşenleri yö
nündedir. Böylece yapılan değişikli'k ile, yeni akım 
dağılımı bulunur. 

8) (2) den (7) 'ye kadar olan adımlar, ya 
şebeke ilk yatırım maliyetindek i azalma sona ere
ne dek; veya önceden belirlenen sayıda olmak 
üzere tekrarlanır . 

Acıklenan yöntem kullanılarak geliştirilen 

bilgisayar programı , 1 ana program ve 2 alt prog 
ramdan oluşmaktadır. Alt programlardan birisi , 
Newton- Ralphson yöntemini kullanarak hidrolik 
gradyantları hesaplarken, diğeri de doğrusal prog
ramlama problemini çözer. Bilgisayar programı ve 
kullanılan yöntem ile ilgili daha detaylı bilgi, Kay
nak (6) 'da vardır . (Akış. diyagramı Şekil 2'de ve
ri lmektedir) . 

GELiŞTiRiLEN YÖNTEMiN BiR 
UYGULAMASI 

Ge li ş t iri len bilgisayar programı önce bir kü
çük su dağıtını şebekesine uygulanmış, daha son-
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ra ise daha büyük bir şebekede (Malatya- Doğan

şehir) denenmiştir . Bu makalede bu denemelerle 
ilgili sonuçlar özet halinde sunulmuştur . 

Küçük Şebeke 

Kendisi için optimum çozum bulunan küçük 
şebeke Şekil (3) 'de verilmektedir. Şebeke 2 göz 
halinde ve 8 doğrusal hattan meydana gelmiştir . 

Şebeke cazibe ile beslenmekte olup, tekli yükle
me özelliğine sahiptir. T1icari olara'k bulunan boru
lar kullanılarak ve şebeke çözümünde kulanı"lan 

hız ve basınç sınırlarına sadık kalınarak bir seri 
optimal çözüm elde edilmiştir . Her bir optimal çö
züm, değişik ilk debi dağlımına tekabül etmekte
dir (Bakınız Tablo i). 

Doğanşehir (Malatya) Şebekesi 

Şematik olarak Şekil l4) 'de görülen Doğanşe
hir (Malatya) şebekesi çalışmada uygulandığı ger
cek şebeke olarak seçilmiştir. 1986 yılında bu şe

lıir için iller Bankası tarafından yeni bir proje ha
zırlattırılmış olup, bu çalışmada gerçek projenin 
tüm özellikleri kullanılmıştır . 135 1/ sn debili bu 
şebeke, bu makalede anlatılan yöntem kullanıla

ral< yeniden tasarlanmış ve optimal tasarım Şekil 

(5) 'de sunulmuştur. Hız , basınç ve boru çap'ları 

konusunda, iller Bankası uygulamalarına sadık ka
lınmıştır. 

SONUCLAR 

1) Küçük şebeke ile ilgili sonuc tablosu (Tab
lo i) incelenirse. her ilk debi dağılımı kombinezo
nu icin ayrı optimum çözüm bulunduğu gözlenir. 
Dolayısı ile, bu tür yaklaşımlarda değişik ilk da
ğılım debileri kullanmak yerinde olacaktır . 

2) Doğanşehir şebekesinin konvansiyonel 
ölü nokta tasarım yöntemi ile maliyeti 77 210 510 
TL iken, geliştirilen yöntem ile maliyetin % 7.7 
nisbetinde ve 71 272 566 TL'ye düşürüldüğü göz
lenm işt ir . Bu tasarruf değişik debi ile dağıtım 

kombinezonları kullanılarak daha da küçültülebi
lir. 

3) Geliştirilen bilgisayar programı, tek depo
dan cazibe ile beslenen su dağıtım şebekelerine 

uygulanabilir. Programın uygulanmasında göz ve 
doğrusol hat sayısı icin herhangi bir sınırlama 

gerekmemektedir. Elde edilen çözümler sistemin 
denge hali tasarımı için geçerlidir. 
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c:n 
-.;;ı 

1 

ı 
ı. İlk D2bi 

Son -D2bi 

crr!, 
2 . tık D2bi 

Son D2bi 

Çap 
(mn) 

3. İlk D2bi 

Son Debi 

(~f 
4. İlk D2l;ı i 

S:m D2bi 
Çap 
(mn) 

5. İlk D2bi 
Son D2bi 

?JÇ.ı 

6. İlk D2bi 
Son .D2bi 

Çap 
(mn) 

Tablo . l . Değ işik İlk Dc:bi Dağılımları iç in Op timum ç ö1liiiiler (Küçük Şebeke ) 
' -- -. ' . 

Maliyet l Hat ı 2 3 4 5 PJ 7 8 ·TL. 

(1/s ) 290.00 65.00 200.00 20 . 000 ıso:oo 60.00 40.0Ö ıo.oo · · 1 

(l/s ) 290 . 00 65.38 199.62 24.07 l4S. S5 ss . ss 40.38 5.5S 
79,162 ,lS E: 

uzuıiıı.ik 
· soo,ıooo 250, 1000 450,1000 SO ,872 . Ol 400,1000 2SO ,981.51 boo ,ıooo ıoo ,ıooo 

1 

( 75,127.99 3oo , ıs. 49 ·-
(I/s ) 290.00 75.00 190.00 s.oo ıss . oo 16S'; 00 50 .00 15.00 ' ) 
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O) 
00 

Tablo.l. (Devamı), 

ı Hat ı 2 

7. İlk Debi (1/ s 290.00 55.00 
Son Debi (l/s ı 290.00 58.75 

Çcip Uzunluk soo,ıooo 2SO,l000 
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Adım büyüklüğü 

Amac fonksiyonu 

Cazibe ile beslenen 

Doğrusal programlama 

Direk tasarım 

Dinamik programlama 

Doğrusal sınırlayıcı koşu'llar 

Doğrusal hatlardan oluşan hat 

Doğrusal hat 

Düğüm 

Elektriksel analizciler 

Eşitsizlik 

En iyileme 

Gözlü şebeke 

Gradyan 

ikili değişken 

Kontrol tasarımı 

Karar değişken'leri 

Pozitif sınırlayıcı koşulu 

Süreklilik 

Yineleme 
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TÜRKÇE - iNGiLiZCE 

TEKNIK TARIM LiSTESi 

Step size 

Objective function 

Gravity fed 

Lineer programming 

Direct design 

Dynamic programming 

Lineer constraints 

Path 

Line 

Node 

Electrical analyzers 

lnequality 

Optimization 

Looped Network 

: Gradient 

Dual variable 

Check design 

Decision variables 

Non - negativity constraint 

Contuinity 

lteration 
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