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BETONARME DONATlSlNlN KOROZYONU 

Yazan George J Verbeck 

Çeviren : Güner AGACtK•• 

Ö Z E T 

Bu yazıda betonarme donatısına ortamın etkileri ve yapının göstereceği per· 

formance anlatılmaktadır. Çimento hamuru normal olarak alkali bir ortam oluş

turur, bu da donatı çelikleri korozyona karşı korur. Su • Çimento oranı düşük, 
kompakt ve iyi kürlenmiş beton düşük permeabilitelidir, oksijen, klorür iyonu, 

karbondioksit ve su gibi korozyona neden olan faktörlerin girmesini en aza in· 
clirir. Hamurun yüksek alkalinitesi, ıslanma ve karboııatlaşma ile kaybolabilir. 

Oksijen ve su korozyon oluşturur. Hamurdaki klorür iyonları, alkali ortamda 

çeliğin üstünde oluşan koruyucu filmi parçalar. Düşük permeabilitedeki betonda, 

çeliğin üstüııdeki beton kalınlığını arttırara/o korozyona neden olan faktörlerin 

çelik yüzeyine hareketleri önemli derece de azaltılır. Çimentonun alkali ve trikalsi· 
yum aluminat miktarı da korozyonu etkiler. Betomm doğrudan etkisinde kalaıı 

ortam elekt rakimyasal korozyoıı işlemini et kiler. Ay m zamanda dış ortam etki· 

siyle donatı çeliğin bazı kısımlarında (Klorür iyonu, oksijen ve nemdeki değişik· 

liklerden konsantrasyon hücreleri oluşmasıyla veya karbonatlaşmayla) ayrılıklar 

oluşur. 

GiRiŞ 

Beton normal olarak dona'tıda korozyona ka rş ı 

yüksek derecede bir ·koruma sağlar. Bunun nedeni 
çeliği korozyona karşı pasifleştiren yüksek al.kali 
ortamın ıbetonda oluşmasıdır . Aynı zamanda şu çi 
mento oranı düşük ve iyi kürlenmiş beton düşük 

permeabilitelidir. Bu da oksijen, klorür iyonu, kar· 
bondioksit ve su gib i korozyona neden olan faktör
lerin girmesini en aza indirir. Düşük permeabilite , 
ele.ktrokimyasal korozyondan o l uşan elektrik akı 

mının akışını geciktirerek, korozyon hızınm azalma
sına yardı mc ı olan betonun elektriksel direnc i rı ı 

arttırı r. 

iç yapısındak i kon.ıyucu ıkarakteristi k iP.ri ne
deni i le, betonda veya beton ele.manlarında çe lik 
korozyona uğramaz . Ç eli ğin .korozyonuna neden olan 
temel faktörler çok iyi bilinmekted ir. Uygun kılite · 

de betonda, çe liğin korozyonu önlenebil ir . Anc~k 

betonun ve elemanlarının ilerde ıkalacağı ortama gö· 

re doğru olarak p!anlanmas ı da yapılmalıdır . örne-
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gın •buz eritici tuzların e~kisindecki •köprüler v&ya 
deniz suyundaki betonlar gibi çok etkili ortamda, 
korozyon inhibitörleri , çeliğin veya betonun ıkaplan

masr, rkatodik koruma ·kulianılabilir. Bununla birli·k· 
te eğer betorı uygun kalitede değilse, ortama göre 
planlanmamışsa ve diğer bazı faktörler diıkkate alın
mamışsa veya ortamda bir değişme olmuşsa, çelik 
korozyona uğrar ve beraberinde bir takım problem
ler olabilir. 

Donatılı veya ön gerilmeli betonlarda; (bina, 
' kiriş , köprü üstü, ·kazı<k. tallk , .boru giıbi) bir çok uy
gulamalarda korozyon nedeni ile oluşan problemlere 
örnek bulunab ilir. Problemin ilk göstergesi donatı 
çeliğin etrafındıı betondaki kahverengi leıkedir . Çeli
ğin korozyonu (paslanması) sonucu oluşa:ı ıkahve

rengi leke bııton yüzeyine .betonu çatiatmadan ge
çebilir , fakat genelliıkle çatlama ile •birliktedir veya 
k ısa bir süre softra betonda çatlak görülür . .Setonun 
çatlamas ı na neden çeliğin korozyon üııü nü olan de
mir aksitin (pas) oluştuğu metaliık demirde,ı 2 .5 
katı büyük haciımde oluşudur . Bu yenişleme işle
miyle oluşan ıkuwetler, betonun eğilmede çekme 

dayanımını çOik aşarak çatiarnaya neden olur. Çelik 

korozyonu yalnız lakeleme, çatlama sökül meye se-
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bep olmakla kalmaz, aynı zamanda kesiti azaltarak 
çelığin eğilme kapasitesini de azaltır . Bu normal 
olarak ince ön gerilmeli çelikli kirişlerde, daha •bü
yük donatılı kirişlere göre daha l<ritık durumlara yol 
açar. Bu yazının amacı ıkısaca planlama faktörleri , 
beton kalitesi, betondaki çeliğin ı korozyonuna etken 
olan ortam ve yapının sonuytaki performansının ın

celenmesidir. Meslekten olmıyan veya bu konuları 
çok iyi bilenlerden çok, pratikte çalışan mühendis, 
müteahhit, lisans üstü talebeler veya beton ve 
özelikleri ile ilgili genel bilgisi olaniMa yararlı ola

bilir. 

Çelik ve. demir korozyonu birçok mekanizma ile 
oluşabilir. Demirin korozyonu doğrudan oksitlenme 
(yanma) veya asitle de ıolabilir, betonun bu 1koroz
yonla fazla ilgisi yoktur. Dalaylı oksidasyon (elekt
rokimyasal ıkorozyon) benzer olmıyan veya üniform 
olmıyan metallerden veya benzer olmayan ortamlar
dan oluşur . Gerilim korozyonu, elektrolizden doğan 
elektrik akımları, hid~ojenli çatlama gibi nederılerle 
betondaki çeliğin korozyonu ve ortaya çıkan prob
lemler çok az ele alınmıştır. Bunun için burada özel
likle bütün .korozyon problemlerinin nedeni olduğu

na inanıları elektrokimyasal korozyona daha çok yer 

verilecektir. 

ELEKTROKiMYASAL KOROZYONUN GENEL ME
KANiZMASI 

Elektrokimyasal koroıyon için elektriksel ah 
mın akışı ve bir veya daha fazla ıkimyasal işlemin 

olması gereikr. Metaldeki farklılıklar veya çeliğin 

uniform olmayışı (fanklı çelikler, lehimler, çeliğin 

yüzeyindeki aktif kısımlar) veya çevresindeki beto
nun oluşturduğu kimyasal ve fiziksel ortamdaki de· 
ğişmeler nedeniyle olan elektrokimyasal koroıyon 

örnekler arasında çoğunluktadır. Bazı özel şartlarda 

bu uniform olmayış dikkate değer derecede potan
siyel farkı oluşturarak, sonuçta korozyona neden 
olur. 

Betondaki çeliğin uniform olmayışı [aktif ·k ısım 

lar) nedeni ile oluşan potansiyel , elektrokimyasal 
korozyonu başlatır , ancak koroıyon normal olarak 
çelik yüzeyinde çok çabuk oluşan pasifleştirici de· 
mir dksit filmi ile önlenir. Yüzeydeki bu film nem. 

oksijen ve çimentonun hidratasyonu sırasında olu· 
şan suda çözünen alkali ortamında olusur. Suda 
çözünen başlıca ürün kalsiyum hidroksittir. Ca 
(0H) 2 ve betonun başlangıçtaki a'kalinitesi en aı 

doygun •kireç suyu ıkadardır. (pH sıcaklığa bağlı 

olarak yaklaşık 12.4) Çimentodaıki çok az miıktardaki 

sodyum ve potasyum o·ksit daha sonra betonun al· 
kalinitesini arttırır ve pH 13.2 veya daha yüksek 
olur. 

Yl.iksek alkali ortam ve pasifleştirici etki, alıka· 

linitenin alkali maddelerin su ile ıslanması veya 
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karbondioksit ve diğer asitli maddelerle ıbir kısım 

nötralizasyon olması ile azalması oksijenle birlikte 
klorür iyonlarının e.lektrokimyasal reaksiyonu sonu
cu bozulabilir. Su ile ısianarak alkalinitenin azalması 
normal bir ilşemdir. Karbonatiaşma ise çok yavaş 
i ler' er, zaman la betonun 6 25 mm- 25 mm veya da
ha f;.ızla derinliğine geçebilir. (Betonun kalitesine 
ve dıger faktörlere bağlı olarak) ve böylece ko . u 
yucu yüksek alkaliniteyi nötralize eder. 

ELEKTROKiMYASAL KOROZYONU ETKiYEN 
FAKTÖRLER 

Bu kısımda elektrokimyasal korozyonu e rkıyen 

çeşit li kimyasal ve fiziksel faktörler daha ge.niş 

şekilde ele alınmıştır. 

Setonda Kimyasal Ortam 

Alkalinite Vf' Kloriir Konsantrasyonları Yukarda 
değinildiği gibi normal olarak betonda bulunan kim· 
yasııl ortamın yüksek alkalinitesi . demir üzerinde 
koruyucu oksit filmi oluşturarak donatıyı korur. Bu 
tilmin bütünlük ve koruyuculuğu ortamın alkalini
tesine veya pH a bağlıdır . Yüksek alkali nite, bu til
min koruyuculuğunu arttırır. Alk;ılinte azaldı,kça (ıs 

lanma veya karbonatiaşma ile) veya demir- çimento 
hamuru arasında çözünen klorürler olduğunda, be
ton içindeki demir koroıyondan çok daha fazla et

kilenir duruma geçer. Klorür iyonu koruyucu cıksit 

filmini tek ve özel bozucu olarak gözükmektedir. 

Demirin koroıyon hızı ve ortamın alkalinite, klo· 
rür konsantrasyonlar ı arasındaki bag,ıntı tam olaraık 

aydınlatılamamıştır. Bazı çalışmalarda koroıyon ol
ması ıçin bir eşik klorür konsantrasyonunun aşılması 
gerektiği beli•tilmiştir .Bu konsantrasyondan sonra 
klorür iyenundaki artma, koroıyon hızının artmasına 

neden olur ve bu artış koroıyon için gerekli oksi
jen önemli derecede azalana •kadar devam eder. Bu 
eşik klorür iyonu konsantrasyon kavramı şematiok 

olarak şeki l 1 de kösterilmiştir . Bu şekilden klorür 
iyonlarının (koruyucu filmi bozucu) konsantrasyonu
nun ar~masıyla koruyucu film oluşmasını engelleme
menin ancak alkalinitenin artması ile teminedile
ceği anlaşılmaktadır . Betonda bulunabilen klorürler 
çeşitli ka~naktan gelebilir. Suda çözünen klorürler 

taze betona klorürlü agrega ıkullanılmasıyla girebilir . 

Örneğin kışın stoktaki agregaların buzunu çözmek 

için tuz kullanılabilir veya agregalar tuzlu kaynak

lardan alınabilir. Bazen tuzlu sular beton karma su

yu olarak kullanılabilir . Hızlandırıcı olarak 'kalsiyum 

klorür ve klorürlü beton katkı maddeleri .kullanıla

bilir . Bazı çimentolarda az miktarda klorür buluna

bilir. Bundan baş,ka ıklorür betona çevreden, buz 

eritici tuzlardan, denizden girebilir. Böyle ·klorürle

rin betona girme derinliği bir çok faktöre bağlıdır . 



Klorürler çimento hamurunda çözünür fakat ha
murda sıvı içinde çözelti leri gibi davranış göster
mez_ Klorürler hamur fazındaki hidrate trikalsiyum 

aluminatla , trikalsiyum kloraluminat bileşiğini oluş

turur. (Hidrate ka lsiyum aluminatla kat ı çözelti için
de) Yapılan bir çalışma hamurdaki ı klorürün % 75-90 
kadarının kloraluminat bileşiği şeıklinde olduğunu 
göstermiştir. Bu miktar toplam klorür ve trikalsiyum 

aluminat miktarı na , çimentonun hidratasyon derece
sine bağlıdır. Kür süresi ve C3 A miktarının 6kiva
lent konsantrasyondaki kalsiyum klorür çözeltisine 
etkileri Şekil 2 de gösterilmiştir . Alkalinite ve çö
zünmüş klorür arasındaki bağınt ıyı düşünürke n , sod
yum klorür ve kalsiyum klorü rün ıkimyasal olarak 
farklı sonuçlar vereceği ne di'kkat edilmelidir. Çimen
to hamuruna kalsiyum klorürün ıkatılması ile alkali
nite azalır . buna neden sıvı fazın toplam iyon kuv
vetlerinin artmasıdır. Aynı şekilde sodyum kl orür 

· katılması ise hamur sıvısı nın al-kalinitesini arttırır . 

Koroıyon başlamadan önce eşik •klorü r -alkal inıte 

oranının aşılması ge rekl ı dir. Yapılan bir çalışmada 
deney sonuçl arına göre klorü r iyon aktivitesinin
hidroksil iyon aktivitesine oranı 0.6 gözlenmi ştir . 

Hidroksil iyon a'ktivitesi standard pH metre kull a
nılarak ve klorür iyon aktiv itesi gümüş klorür- kalo
m el ele'ktro-t 'kullanılarak ölçülmüştür. Çözeltinin top

lam iyonik kuweti nedeni ile ıklorür iyon aktivitesi 
çözeltinin esas klorür iyonu konsantrasyonunun yak
laşık 0.76 sına inmiştir . Deneysel ola rak Çıözl3ne n 

azalma, fiz ~ko kimyasal prensiplerle de hesaplana
bilir . 

Oksijen Daha once belirtil di ği gibi betondaki 
demirin ko ı ozyonu için gerekli oksijen demir- ha
mur arasında var olma lıdır . Bundan başka d iğer fak
törler klorür ve azalt ıl mış afka linitedir. Örneğin de
niz suyu karma suyu olarak donatiiı betonlar için 
devamlı olarak ku ll<ın ılmaktadı r ve deniz suyu içinde 
de tutulmaktadır . Bunun nedenleri (1) Yüksek alka
liniteni n temini (sodyum ·klorürle) (2) Deniz su
yunda oksijenin azlığı ve (3) suyla doygun hamurun 
icine oksijenin çok avaş difüzyonudur. Bu etki şe-

Şel<iı . 1- Koroıyon için gerekli eşik klorür konsantrasyonu. 

Dııti "FEKNiK BÜLfENi 1%8 S~.v, 65 

3.7% c, A 

o 20 40 60 80 100 
GÜNLER 

Şek i l. 2- Klorür konsantrasyonunun C3 A ve 

hidrotosyon süresi ile değişimi. 

-kil 3 de en iyi şekilde gösterilmiştir . Koroıyon sod
yum klorür konsantrasyonu arttıkça artar, bir mak
simuma ulaşır . sonra klorür konsantrasyonunun art
masına karşılık .. kullanılacak oksijenin çğzü nürlüğü

nün azalmasıyla koroıyon işlemi yavaşlar. 
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Şekil. 3- Sodyum klorür konsantrasyonunun koroıyon 
hızına etkisi . 

Çimento Çimento bileşim ve tipi ·korozyonu et
kiler ancak çimen~nun etkisi, demirin üstündeki ye
terli payın olmayışı veya zayıf beton ıbile.şiminden 

oluşan ıkorozyon problemleri ile .karşılaştırıldığında 

oldukça azdır . Dcıha önce belirtildiği gibi çimentonun 
tri:kalsiyum alüminat miktarı korozyonu etkiler, yük
sek C3 A lı çimen-to tek başına korozyon için ye
terli olamaz. Yüksek alkali çimento alkaliniteyi yük
selterek korozyonu etkiler. Bununla birlikte diğer 

bazı faktörler düşünüldüğünde problem bu kad ar 
basite indirgenemez. Hakiki C3 A miktarı , hesapla 
bulunandan farklıdır , çimentonun incelik ve sülfat 
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mi<ktarı, diğer bazı faktörler hamurun ve betonun 
permeabilitesini etkiiiyebilir. Genelde deniz suyun
de yükse'k c3 A lı Çimelltolal'·ıln b!üyuk kazıık'lardaıki 
donatı çeliklerini l<orozyona karşı ~aha fazla Jronı
dukları gözlenmiştir. (Şekil 4). Bemnlardaki ön ge
rilmeli çelikierin korozyonu için yapılan deneylerle 
yüksek fırın curuf çimentosu ve Tip 1 Portland çi
mentosu ile yapılmış betonlar arasında hemangibir 
önemli fark bulunamamıştır. Purolanlı çimentoiarın. 
puzoian hidrate çamurdaki !kalsiyum hldroksiti, al
kaliniteyi azaltacağı için ıkorozyonu olumsuz yönde 
etkiliyeceği düşünülebilir. Bununla birlikte betonun 
permeabilitesi düşeceğinden ıbu etki azalır. Özelli'kle 
Almanya'da , yüksek aluminli çimento kullanımı ön 
gerilmeli beton elemanlarının yapımında zorluklara 
neden olmuştur. Gerilimli lkorozyon veya hidrojen 
çatlamaları, çevrede nem, kükürt ve arot bileşikleri 
olduğu zaman görülmüştür. 

Karbonatiaşma Çimento hamurunda yüksek al
kali ortamda yaratılan pasiflik hamur bünyesindeki 
a~kali hidroksit, kalsiyum hidroksit,kalsiyum sil~kat 
ve aluminatların ka r1bonatla~masıyla l:roııul'abl 'lir. Ba
zı şartlarda havada olan çok ~rlüşük konsantrasyon· 
da co2 bile dikkate değer derecede be'tonun içine 
girer (beton ıkalitesi, nem ımi,ktarı ve durma zama· 
nına göre) ve hamurun al·kalinitesini azaltarak de
mirin pasifliğini etkir . Ka~bonatlaşma ile a~kalinite

nin azalması bi ı çok örneklerde y.aklaşılk 25 mm de
tinliğe kadar inebilmiştir . Çeşitli o~gan~k indi,katör
ler l<a~bonatlaşma derinliğini belirlemek için kulla
nılmaktadır, fenolftalein en çok kullanılanlarından 

birid ir. 

inhibitörler Demir •korozyonu için organ i ık ve 
inorganik sayısız kimyasal '~tıkılar. özel inhibitörler 
belirlenmiştir . Katkıların bazısı betonun sertleşmesi

ni geciktirebilir veya daha ilerde dayanımını azaltıcı 

etkide bulunabilir. "Birçokları da ısianınca ve beton 
yaşl·andılkça etkisini kaybe:der. Bu bileş ikle'r aras ı n

da inorganik inhibitörler potasyum dikromai, kalay 
klorür. çinko ve ıkuışun kromat sodyum nitrit sayı

labilir. O~ganiık inhibitörlere örnek sodyum benzoat 
e.til anilin ve ımerkaptobenııotiazol·dur. Bazı inhibi
törlerle durdurma bir optimum inhiibitör - klorür ora
nına göre olur, daha düşük veya daha yükseklerde 
inhibitör korozyonu i'lenletebilir. Sodyum nitrat et

ıkili ıbir inhibitör olaralk Avrupa'da çok kullanılmak

tadır . 

Betondaki Fiziksel Ortam Korozyonun olması 

için yalnızca demirin pasifleşmesinin azalma ve 

yok olması yetişmez, fakat sistemde elektrokimya

sal potansiyel farıklıhkları da olması gerekir. Metal

de anodik (pozitif) ve katadik (negaHf) bölgeler 

oluşmalıdır. Böyle farıklılııklar betondaki d~işiklikler-
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den veya betonun değişik ortamda kalmasından 

-kaynaklanır. 
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Şekil. 4- C 3 A miktarının ce lik korozyonı} 
ile beton çatlamasına etkisi . 

BETON IÇINDEKI ELEKTROKiMYASAL POTANSI
YEL 

Beton içindeki elektrokiımyasal farklılıklar çe
şitli yollarla oluşur. Metaldeki tankiıiıkiar veya tek 
metalde •aktif bölge• ve daha az a'ktif bölgelerin 
olması böyle elektrokimyasal potansiyel farklılı :kla

rını yaratır. Bundan başka kimyasal ortamda yer 
yer olan a~kali - agreıga reakısiyonu, karbonatiaşma 

gibi değişimlerde buna neden olabilir. Aynı şekilde 

konsantrasyon farkiıiııkiım · He ·•konsantrasyon hüc
releri • de (Klorür iyonunun ve oksijenin) oluşabilir . 

Setonun terlemesi , ayrılması veya bileşiminin zayıf 

olması da çeliğin aşağı ve yukar ı kısımlarında ki or
tamlarda farklılıklara neden olur. Betondaki· sıcaklık 
fa~klılıkları elektrokimyasal potansi<yel farkı yarata
bilir, fakat birinci etki artan sıcaklık l a elektrokim
yasal reaksiyonların ~e korozyanun hızlanmasıdır . 

ORTAM FAKTÖRLERi iLE OLUŞAN ELEKTROKiM
y ASAL POT ANSJVEL 

Elektrokimyasal potansiyel tankları dış ortam 
faktörleri ile olabilir. Örneğin , deniz suyu ile örtü
lü donatılı betonun dış ortamı düzenli dir, (Uniform) . 
farklılıklar beton içinde oluşabilir . Böyle betonda. 
tuz ve ·klorür konsantrasyonu bağıl olarak çelik yü
zeyinde aynıdır (ıbeton kalitesi düz9ün ve çe.lil< üze
rind~ki ·kalınlık aynı kabul edilirse )ve oksijen, l<ar
bon diolksit konsantrasyonları minimumdur. Bununla 
birlikte, eğer beton ortamında değişi:klikler olursa 
aktif faktörlerde de farkiıiıikiar olabilir . Örneğin de
nizdeki beton .kazık bağıl olarak aynı şekilde koro
zif olmıyan ortamdadır. Fakat bu kazığın kıyı tarafı 
oksijen, klorıür ve kar1bon dioksit gibi şiddetli koro-



zif ortamdadır. Kıyı kı-smında betonun ıklorür kon
santrasyonu fazladı r, bunun nedeni tuzlu suyun ıka
pilerlere dolarak, kazığın yüzeyinde buharlaşması
d ı r . Köprü üstlerindeki betonlarda buz eritic i tuz
ların eşit şekilde uygulanamamasından klorür kon
santrasyonlarında farklıl ~klar olur, donatı çeliğin alt 
kısımları daha az klorür etkisindedir veya yapıdaıki 

·kir i şlerde bağlantı yerleri ve çatlaklardan tuzlu su
yun akmasıyla da bu değiş im olabilir. Denize yakı n 
yerlerde tuz yüklü hava etkisiyle de ıbetonlar etkide 

·kalabilir . 

Beton Kalitesinin Etkisi Korozyon için betonun 
en önemli kal ite özeliği , suyun, klorürlerin . oksi
jen ve •karbon dioksitin girmesini sağlayan perrnea
bi titesidir. Korozyon yapıcı bu faktörl erin girmesini 
geciktirme, su çimento oranı düşük, iyi kürlenm i ş 

<betonla elde edilebilir . Birçok örneklerde hava sü
rükleyici kullanımı top lam poroziteyi arttırmasına 

karşıl ~k . son durumdaki permeabiliteyi azaltacaktır . 
iyi kürlenmiş hamurların başlangıç su çimento oran· 
larının etkisi Şek il 5 te gösteril miştir . Su· Çimento 
oranı ve betonun yeterl i ·kürlenmesi çok önemlidir. 
Tablo 1 de kürlenme -süresinin portland çimento 
hamurunun su geç i rgenliğine etkisi verilmiştir. 

Tablo 1 - Çimento Hidratasyonu ile Su Geçirge.,.. 
liğinin (Permeabilil enin) Azalması 

Kiirlenme süresi (gün) Permeabilite Katsayısı 

Taze hamur 1 500 000 000 

1 36 300 000 

2 2 050 000 

3 191 000 

4 23 000 

5 5 gop 

7 1 380 

12 195 

24 46 

Betonun permeabilitesi aynı zamanda ··terleme, 
bileşimi-n uyguntuğu , agreganın permeabilitesine de 
bağlıdır . Nem kürlenmeşinin tamamlanmasından 
sonra beton yavaş yavaş kurur, yüzey kısımları ise 
çok çabuk .kuruyarak sonuçta hidratasyon durur. 
Böylece betonun yüzeyi ve hamur - çelik arasındaki 
en .kritik bölgede permeabilite, merkeze göre çok 
fazl;ı olabilir. Sertleşmiş portları-d çimento hamuru
na kl·orürün girebilmes·inin •SU- çimento oranına bağ
lılığı Şekil 6 da gösterilmiştir . Nem kürlenme süre
sinin arttırılması klorür girme hızını da azaltacaıktır. 

Çelik Üzerindeki Kalınlık (Pas Payı) : Çelik üze
rindeki kalınlık korozyonu ilerleten faktörleri azal
tarak çeliği korur. Kalınlığın eııkfsl basit aritmeUk 
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bağıntı ile ıbulunabilir . Elektrolitin poröz .katıya kim· 
yasal reaıksyon olmadan normal difüzyonu için Şe

kil 7 de 'böyle bir bağıntı verilmiştir . -Bununla bir-

120 

Q) 80 -
..0 
c 
Q) 

E 40 '-
Q) 

o. 

Su/Çimento Oranı 

Se kil. 5- Su cimento oranının su 
- geçi~genliğine etkisi 1Öı2cm/sn 

likte, çtmento tıamurunda, klor-ür iyonunun hamura 
difüzyonunda klorürün bi r k ı smı da çözünmeyen kal
siyum kloroalum i natı oluşturur . Bu reaksiyon bazı 

kısımlarda .klorür iyonu konsantrasyonunu azalta
rak iç k ı sırnlara difüzyonu azaltır . Bu çeşitli fak-

1.2~ 

1 0.8 
~ 
'E 
"' 
.[ 0.4 

"' (!) 

o 
02 0.4 0.6 08 

Su/Çimento Oraıı 

Şekil. 6- Su çimento oranının hidrate horrur 
klorür oeçirgenliğıne etkisi mg/(g cm gün) 

törlerin önemi birkaç örnekle özetlenebilir. Şekil 
8 düşük su - çimento oranlı ve iyi ıkürlenmiş betom.ı 
şematik olarak ~öste~mektedir . Beton düşük per
meabilitelidir 'Ve bu nedenle olosijen, klorür iyonu 
ve kaııbon dioksit demir -hamur arasına yavaş difu· 
ze olacağı için a•kalinitede (hidroksil iyonu) bir 

azalma görülmez. Aynı zamanda hamurdaki elektrNc· 

sel iletıkeniW< azalması da · az olacağından , gaiYanlık 
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Reaksiyonlu difüzyon 

Dıs cözelti ----- . . 
komillıi-m;ymı- ---

Derinlik 

Şek i 1. 7- Cimen_to ile klorürün derinliğe göre 
reoksıyono girmesi. - . , 

BÜYÜK 
KORUYUCU 
BÖLGE~ 

YAVAŞ 

oıFuzya-; DÜŞÜK W/C li 
BETON 

TEL 

Şekii.S- Su çimento oranı düşük ve iyi kurlerımiş belonda korozyon . 

reaksiyon iler lemez. Bundan başka hamur kalitesi 
kapiler gözenaklerin ortalama çaplarının daha küçük 
ve sayılarının az olmasını sağlar . Korozyonun baş

langıcında, oluşan koroıyon ürünleri büyük kapiler 
gözenekleri daldurarak reaksiyon verici faktörlerin 
yavaş hareketini sağlıyarak korozyonu yavaşlatır. 

Şekil 9 ise terstir . Beton yüksek su - çimento oran
lıdır ve az kürlenmiştir . Yüksek permeabilite ne{je
niyle zarar verici maddeler , klorür, oksijen ve kar
bon dioksit -korozyon bölgesine doğ ru çok çabuk 
ilerler . Kapiler gözenekler çok büyük ve sayısız ol
duğundan gerekli koruyucu bölge oldukça küçülrııüş

tür. 

BETON YÜZEYi 

o•l cı-J 
YAVAŞ 

YUKSEK W/C li 
BETON 

KÜÇÜK OiFÜZYON 

KORUYUCU cı-
BÖLGE -\ Fe++ 

~ 

TEL 

Sekil.-9- StJ çimento oranı yüksek ve iyi kürlenmemiş batonda koroıyon 



PATLAMA ZARARLARININ TESBiTiNDE SINIR DECERLERI 

Yazan : R. BARON (•) 

Çeviri : Eftal GÖKÇE c••ı 

Ö Z E T 

Patlatmalardan oluşan titreşimierin zararları için genlik, hız, frekans ve iv· 

me önemli faktörlerdir. Titreşim enerjisi veya titreşim hızı kullanılarak bazı sınır 

değerler bulunabilir. Keza, patla/ma zararlarının sınır değerleri; her zeminde pat· 

larma yöntemleri, çevre ve yapı nitelikTeri dikkate alınarak da yorwnlanabilir. 

Patlayıcı madde ·kullanmaktan dolayı oluşan yer 
titreşimlerinin zararlı e~kilerinin değerlendirilmesin· 

de dört faktör önemiidir. 

- Gençlik (Parçacıık deplasımanı) 

- Hız (Parçacıık hızı) 

- Fr-e-kans 

-ivme 

Bu faktörler birıbiriyle ilgilidir. Hız; genliğin za
mana bağlı değişikliğidir . ivme; ise hızın zamana 
bağlı değişi•kliği şeklindedir . Keza hız , ivmenin za
man integrali olup. genlik ise hızın zaman integra
lidir. Frekans, sinüzoidal titreşimler için hız , gen
l'k ve ivme ile orantılıdır. Şekil 1 'deki nomogram sa
yesinde dört faktö; arasındaki ıbağıntıyı bir doğrusal 
hat ile bulabiliriz . 

Çok düşiik frekanslı dalgalar durumunda ivme, 
genelde sonucu el!kileyic i bir fa'ktördür. Bu tip dal
galar ise daha ziyade deprem ile oluşur. Toprak 
v.b. gevşek malzemelerde patiatmaiarın sebeb oldu
ğu titreşimlerde, ivme'nin önemi daha azdır. ince, 
sıkı yer tabakaları, pekişmiş moren ve özellikle 
kayalardaki patiatmaiarda oluşan titreşimler, genel
de daha yüksek frel<anslı ve düzensizdir. Titreşimin, 
içinde insanların yaşadığı yapılarda oluşturduğu ha
sarlarla ilgili yayınlanmış çalışmaların detaylı ince
lemesi , titreşim hızının; yapıdaki hasar için ivme 
ve genliğe nazaran daha iyi bir kriter olduğunu or
taya •koymaktadır. 

Bir başka teoriye göre, hasar fB'ktörlerinin ta
yini için. titreşim enerji•sinin kullanılması esastır . 

('1 IMarketing Manager. Atr8M lnstrument group, Stockholm 
I''J Jeoflzik YOk. Mühendisi , DSI XVI. Bölge Müdürlüğü . Ata

türk Baraj ı , Bozova • $AN-l'IUAF'A 

Titreşim enerıısı; titreşim hızı ile orantılı olup, aynı 
zamanda frekans, ivme ve gennk ile de Ilgilidir. Ke
za genel sinüzoidal dalga derıık!emleri ile buluna
bilir. 

V = 2 .". A. 10-3 . f 
a = 4 . w2 . A . 1 O-J . f2 

Titreşim ene-rjisi; v. f2 
16 .w4 .A'l . f2 . 10-6 

Eğer, "4 = 100 ise, 

V. ~ 16 . A2.f2 . 10-• 

a = ivme (m/sn2 ) 

V = Titreşim hızı (mjsn) 

f = Frekans (Hz, c/s) 

A = Genlik (mm) 

(1) 

F. J. Crandall t'arafından Amer.iiJ<a'da yapılan ça

lışmalar v. = 0,56 (= Ved) halinde, beton ve tuğ
la binalarda hasar riski olduğunu göstermiştir. Anı

lan nedenle, bu değerin yarısı olan V es = 0,28, em
niyetli sınır değeri olarak hiç bir zaman geçilme
melidir. Şekil 2'de titreşim ene:rji·si; ivme ve fre
ıkansın bir fonksiyonu olarak gösterilmektedir. Eğer 
V ed = 0,56 ve v., = 0,28 değerleri yukarıda verilen 
(1) no.lu denkleme yerleştirillrse, aşağıda yazılan 

sınır değerleri bulunur. 

19 
Ved = 0,56 Tehliıke ıböl9esi için, Ad = --f--

mm ., V = 120 mm/sn 

v., = 0,28 Emniyet sınırı için, A, 

mm .. V = ss· mm/•sn'dir. 

13,5 
=----

f 

Şeıkil 3, bu sınır değerlerini ver değiştirme gen
liği ve frekansın bir forıksi.yonu olarak göste""e4<te-

9 
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400 
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mm ine 
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0.05 
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no ı 
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0.004 
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0.0005 
0.0004 

0.00 o 3 

0.000 2 

0.00015 

0.0001 
0.00 

o.ooı 
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SEKil 1: Frekans- ivme- Hız- Deptasman ill~kilerinin nomogramı 
• 
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ŞEt<lL ı: Frekans- ivme fonksiyonu olarak titretim encql&i 
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ŞEKIL 3 : Titresirrııerin birıalaJdave insar,(;ır d~ etkileri 



dir. Bu iki eğri vasıtasıyla, fa~klı formasyonların 
titreşim dalgaları trekansına ıbağlı sınır değerlerin i 
çıka~mak mümkündür. Örneğin, frekansı 80 Hz. olan 
orta sertlikte bir kaya için sınır değerleri, 

Yer değiştirme genliği (Şekil 3'den); Ad 
238 JJ. , A, = 169 JJ. ivmesi (Şek i l 2'den); ad = 60 
m/snı , a, = 44 mjsn2'dir. 

B.G. Fish tarafından ingil te re-'de, oldukça gev
şek kaya formasyonlarında yapılan titreşim çalış

maları , ocak işletmeleri ve benzer yerlerde ·Sabit• 
patiatma diye anılan max. genlik değerlerini içeren, 
aşağıdaki önerilerio yapılmasını sağlamıştır. 

A - Patla~ma şantiyelerin i n binaları 
Toplurkonut siteleri, rıhtımlar . köprüler v.s. 

Maks. Genlik 

380 JJ. 

B - iyi durumdaki münferi•t binalar 

Endüstriyel binalar lMakina parıkı ve 
hareketiiiiık hesaba katılmaksızın) 
Resmi daireler (Of isler v.s.) 

190 JJ. 

C - Galeriler ve maden i ş lermesi şaftları 

Kötü durumdaki binalar 
Tarihi binalar 
Müzeler. anıtlar 

95 JJ. 

•B.G. Fish, bu deplasman genliklerini hesapla
mak için basit bir formül .kullanmıştı r. 

A K V ~ . . . . . . (2) 

K = Fo~masyona bağlı bir sabit 

L = Patlayıcı madde miktarı, şarj (kg) 

d = Patiatma yeri ve yapı arasında'ki uzak
lırk. (m). 

Bu formül (2) özelliıkle, frekansları 30-40 Hz. 
arasındaki formasyonlar ve gevşek kayalar için kul
lanılabilir. Su tormülün fanklı frekans karakteristik
lerine sahip kayalardaıki titreşfm hesaplarında kul
lanılmaması gerekir. Aynı zamanda, bu şekilde hE\
sap edilen genlik değerleri, titreşim frekansı esası

na göre hazırlaıımış Şekil 2'den de elde edilebilir. 
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Ameri•kan Madencilik işletmeleri , titreşim hızı 
esasına göre ıbulunmuş olan sınır değerlerini tes
Ibit etm i ş ti r . Daha ziyade hafif hasar diye aJlandı

rıl an , ince sıva çatlakları ve mevcut çatlakların ge
nişlemesi ,genelde 137 mm/ sn.lik bir hız s'Onucun
da oluşur . Büyük l;asarl::ır ise 193 mm/sn.lik bir 
hızda sıva dökülmeleri ve harç i le sıvanın büyü k 
çapta çatlaması , ayrılması şeklinde görünür. Mader. 
işletmeleri 1964 yılı nda evler için emniyetli titreşim 
seviyesini 51 mın/ sn. liık bir hız olarak tanımlamış

tır . Bunu takip eden senelerdeki isveç çalışmaları 
(Langefors ve Kihlström) ; kaya üzerinde inşa edi
len normal binalardaki hasar riskini, titreşim hızı 

cinsinden aşağıdaki şekilde karakterize etmiştir. 

75 mm/sn Önemsiz çatlaklar, 

100 mm/ sn Önemsiz çatlama ve sıva dökülmesi , 

150 mm/sn Çatlaklar, 

225 mm/ sn Önemli çatlaklar . 

Burada, hiçbir büyi.ii< değişiklik olmaksızın , ka
yada yayılan dalga hızı 3000 mjsn olarak alınmıştır . 

Küm - ·kil ve buzul çakılı (ti ll) üzerinde inşa 

ed ilen binalarda yapılan diğer araş tı rmalar. yukarı
da titreş im frekansları için belirtilen 2,5 Hz.' li'k tit
reşim hız sınırları ile uyum içindedir. Bu malzeme
le~de yayılma hızı muhtemelen. sert kayadaki ya
yılma hızının yaklaşık §- 'dür. Buna göre verilen tab
lodaki sınır hızlarının -} oranında daha az olması 
beklenir. Mesela 50 mmjsn .' li ık hızlarda meydana 
ge.len çatlaklar önemsizdir. 

Sonuç olarak, akılda tutulması gereken şudur ki , 

genel uygulama maksadı ile ve kısıtlama ·koymadan 

(şartsız) sınır değerlerini vermek mümkün deği!dir. 

işte bu nedenle binanın tipi ve şartları , zemin tit

reşiminin içinde yol aldığı formasyon tipi ve pat

latma metodları nazarı dikikate alınarak belirli bir 

<:terecede ayarlama yapılması daimı;ı gereklidir. . 

Çeviri ve yorum yapanın makale dışından ilavesi 

olarak ; Her türlü lbina. yapı ve inşaat faaliyetlerini, 

yakınındaki patiatmaiarın zararlarından korumak 

esastır. Bu nedenle yapılacak ·Emniyetli Patlayıcı 

Madde Etüdü· ile daha sabit ve güvenli sınır de

ğerlerini bulmak mümkündür. 
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SACiLICIN KORUNMASI VE ATlK SULARIN TEJCRAR 
DEVREYE SOKULMASI 

Dünyanın ·her tarafında devlet görevlilerının 

önemli bir uğraşısı da TARIM ve Endüstri üretl<en
J;kleriyle Sağlık ve Çevre Koruma sorunlarını bağ

daştırmaktır. 

Bunlar genelli'kle bir.birine ters düşerler. Bu· 
nunla beraber, genell ilkle ihmal edilen çevre konu
ları . nüfus artıp atıklar dana büyük problem oluş

turdukça , önemini artırmaktadır . 

·B. Ameriıkanın ·Michigan eyaleti Mool<egon 
County bölgesi ATlK SULAR iDARESi · bu iki konuyu 
bağdaştıracak bir model çalışıma uygulamıştır . 

Bu 44 000 deıkarl ık kompleks sahasında , tasfiye 
edilen atıık sularla geniş mısır tarlaları sulanmaık
tadır. Burada tedbiri alınarak kulanılan besi değeri 
yükse'k atılk sular, üretimi artırıcı şekilde kullanı i· 
maktadır. 

KOMPLEKSiN ETKiNLiöi 

Nisbeten basit bir teknoloj inin ve düşük bir iş
letme maliyetinin uygu lanması Musk89on yönetimi
nin çevre ha ~kına kayda değer bir atı<ksu hizmeti 
vermesini sağlamıştır 

Atıl< suların makul fiyatlarla tasfiyesi geliştik
çe bu kompleksten yeni sanayi teşebbüsleri de tay
dalanma çabasına g i rmişlerdir. 

Örneık olarak, yöneticisinin de ifade etti ği gibi, 
bir Danimarka menşe l-i peynir imc;la•t fi rması , sır f 
makul bir atrksu tar ifesi yüzünden MuS'kegon sanayi 
bölgesinde bir tesis kurmuştur . 

·Buradaki imkanlardan faydalanan d iğer bir çok 
·kimse gi-bi bu kuruluş da kirli ahk sularını bu sis
teme vermeden önce yapacağı basit bir arıtma iş
leminden dolayı pek cüzi bir masrafta bulunmalda 
yetinmeıktedir. 

Mu·skegon teşkilatının sağlı.k mühendisi ve tesi
sin müıdürü Mr. Y. A. Demirjian ' ın bildirdiğine gö
re, tesisin 14 yıllık tarihi boyunca 300 muayene Jru
yusunda yapılan deneyler yeraltı suyunda her han
gi bir kirlenme olmadığını göstermektedir. 

( ' ) IERG iNŞAAT ve Tic . Ltd. Şı i . lnş . Y. Müh. 

Yazan Arthur H. Pucell, • 

Çeviren : Fevzi KUTAY ** 

Buna ilaveten bu sistem yüzfYY su kalitesine de 
belirli bir iyileşme getirmiştir. Yakındaki bir gölün 
berraklık derecesi de bu sistam kurulduktan sonra 
(.02 m) den (3 m) kalitesine yükselmiştir. 

Topraktan alınan çeşitli örnekler üzerinde ya
pılan testlerden bütün kirleticiterin belirli bir zaman 
geçince toprakta kimyasal olarak ayrıştırılabildiğlni. 

çoğunun önemli ölçüde y(jk olduğunu göstermiştir . 

·Bu sisteme, kirl i - ahk sular çin bir nevi CANli 
FiLTRE deneıbilir . 

SiSTEMIN BASITLiCI 

Bu kompl eiksin başarısının sırrı teknolojik bakım
dan kolay oluşudur. 3 temel teknikte bir değlşikli'k 
olmamıştır, ıbunlar : 

HAVALANDlRMA, DEPOLAMA VE DÖNÜŞÜM 
dür. 

HAVALANDlRMA : 

Kompleıkse günde 110 milyon litreden fazla mes
ken ve sanayi karışımı pi-s su akmaktadır. Btı pis su
lar 160 0"00 ikişiiiık çevre .niifusundan ve deri, deri 
mamulleri, ıkimya ürünleri, makina yapımı , metal, ka
ğıt, möble, ıbasit metal endüstıdisi gibi sanayi ku
ruluşlarından gelmektedir .Endüstriyel atık sular % 

60 ıbir paya sahiptir. 

DEPOLAMA : 

Depolamı;ı teknolojisi ıbu si<Stemin özünü teşkil 
etmektedir. Kanal izasyon çamurunu bir çok antma 
aşamalarından geçiren gelenek<sel a:t~su arıtma sjs-

temlerinin aksine., MUSKEGON sistemi uzun bir 

BEKLEME zamanına müsaade eder. Bu uzun (bekle

me- dinlenme) zamanı, ki bazen aylar sürer, pahalı 

olan enerjinin daha az kullanı~masına imkan verir, 

arıtmanın sonunda i·se bir çamur birikimine meydan 

vermez. Uzun ·süre bekleme sonucu olarak, tam ay

rışma sağlanarak, karbOndiok:sirt ve besince zengin 

'bir su elde edilmiş olur. Burada bir yılda elde edi

len sudaıki ıbesleyicilerin ,besi değerinin 100.000 do· 

lardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. 
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Havalandırma ve depolama aşamaları sonucun
da atıksu kirliliğinde besleyicilerde aşağıdaki oran
da ARITMA sağlanmaktadır : 

Askıdaki katı maddelerde . . . . .. . .. . . . % 98 
Fosforda . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. ... .. .. ........ % 97 

Azotta 
Önemli kirleticılerde 

% 81 
% 99,9 

[Bunlar B. Amerika Çevre Koruma Ajanları ta
rafndan en fazla istenen hususlardır) . 

DÖNÜŞÜM 

Musık~on kompleksi Michigan eyaJetinin en 
büyük (B. Amerikanında en büyuklerinden olan) 
22 000 dekarlık mısır tarlasının sulanmasında bu 
bölgenin ARITILMIŞ ATlKSULARlNI ·kullanmaktadır . 
Bu çiftlik normal şartlarda pek düşük verinıli olan 
bir KUMSAL arazide bulunmaktadır . Buna karşı . 
arıtılmış - dönüştürülmüş artıksu uygulanıası sonu
cunda buradan 1986 da 1,1 nıil·yon dolar değerinde 
mısır alınmış. mısır satışından elde edilen para, 
tesisin işletme masrafının % 20 sini karşılamıştır . 

TARiHÇE 

Muskegon tesisati bir rorunluktan doğnıu:;;tur : 
Bölgenin yüzey suları adeta endüstri atık suyu 
durumuna gelmiştir. yeraltı' sularının aşırı derecede 
kirlenerek kullanılamaz hale gelmesinden ciddi öl
çüde endişelenmekte idi. 

Aynı zamanda. her hangi bir ekonomik merkez 
gibi, Muskegon da, kirliliğin kontrolu mevzuatın

dan (şartnanıelerinden) dolayı sanayiini kaybetnıek 
i5tenıezdi. 1969 yılında-n itibaren Muskegon halkı

nın öncüleri. yörelerinin bu atıksu meselesinin hal
li için müşterek gayret sarfetmeyi planladılar, atık

su arıtma çözüm yollarını araştırmak üzere bir mü
hendislik firmasıyla anlaştılar; öneriler çozuın 

ağaçlara ve ormanirk sahaya atııksu uygulama de
nemesine nıüsade edilmesi esasına day.anıyordu . 

Projenin boyutları genişti : 44 000 dekarh.k alanda 
300 parselden fazla araziyi kapsıyordu. 

Sonunda, 17 milyar litre depolama kapasiteli, 
3430 dekar ye-r ·kaplayan (2) gölet ve bunlar bo
yunca 30 dekar kaplayan havalandırma hücreleri 
inşa edildi; bir laboratuar kuruldu ve evlerin pis 
sularını toplayıp işleme yerine getiren bir merkezi 
boru hattı döşendi , çok uz-un bir kolieKtörden ka-
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çınmak için, bölgenin kuzey ucundaki sahaya, yu
karıdaki tesisin 1/3 ü büyüklükte benzeri bir ikinci 
tesis yapıldı. 

En son olarak da ıkilometrelerce sulama kanal
ları ıkazııdı ve ekim- di"kim işine fiilen başlandı. 

·Böylece 6 Mayıs 1973 de işletmeye açılan te
sis bu güne •kadar kesintisiz çalıştı ve işlevini yap
tı ; projenin ömrü Dr. Demirjan tarafından en aşağı 
80-100 yıl tahmin edilmektedir . 

MUSKEGON VE iLERiSi 

Muskegon yöresi atıksu işleme sistemi, bir 
entegre kaynak . kullanım tesisatı olarak projelendi
rilmiş, barındırdığı sanayi kuruluşlarına (özellikle 
atık sularının antılması konusunda) teknik yardım

da bulunmuştur. 

Aynı zamanda bir deney projesi olan bu tesisat 
kendini ispatlanıış ve gelişmekte olan ülkelerin 
atı-ksu arıtılm~~ -ı düşünülen bazı yerle.rinde uygula
nabileceğini göstermiştir . 

Yörenin işletme idaresi, şimdi, tarlalara haf
talık olaraık uyguladığr 7- 10 cm su yerine ÇABUK 
SIZDIRMA (Rapid lnfiltration) denilen tei<niği uy
gulamak suretiyle . bunun 10 katı bir su vermeyi 
planlama-ktadır. ÇABUK SIZDIRMA. tarlalar etrafın

da sedde veya duvar örülerek fazla suyun tamamen 
sızıncaya kadcır tarlada tutulması yoluyla gerçekleş
tirilmektedir. •Çabuk Sızdırma• tarlanın, dolayısiy

le sistemin verimini artırmaktadır. 

Bu tesis. aynı zamanda. Deşarj Göleti çıkışında 
kurulu bir hidroele·ktri•k santral yoluyla 1 milyon 
kilovat saat elektrik enerjisi de üretmektedir. işlet
me, evle-rin ve ticari- sınai işletmelerin katı artık

larınında yakılması (incineratien) sonucunda enerji 
yönündeıı tesisin ilerde kendine yeterli hale gele
ceğini ummaktadır. 

Atık suların böylece araziye yeniden dönüştü

rülmesi, sanayi ve tarımın gelişmesinde gitgide 
daha artan ölç-üde maliyetlere tesir etmekte, özel
li•kle çevre sağlığı problemlerinde sanayi ve tarım 
gelişmelerinde yol gösterici olmaktadır. 

Dünyada suların tasfiyesi önem ikazandıkça bu 
çalışma daha fazla dikıkat çekecektir. 



ÖTROFiK REZERVUARLARlN YÖNETiMiNDEKi 
GELiŞMELER 

ÖtroHkasyon, plankt<mik alglerin (fi toplankton· 
ların ) fazla ve za rarlı şekilde büyümesi ile kendini 
gösterir. ingiltere 'de ötrofilkasyonun boyutu Col
lingwood (1 977) 1 ve daha sonra da Lund (1 980)2 
tarafından i nce l enm i şt i r . Elde edilen sonuçlar, aqua
tik lSuda yaşayan) bitkilerin hızl a çoğalmasının su
yun yararlı amaçlar (içmesuyu, endüstri suyu, ba
lıkçılıık ve rekreasyon) için kullanımını engellediğ i

ni göstermiştir. ÖtroHkasyonda problem sadece su 
kütlesinde fazla miktarda ıbulunan fitoplanktonların 

varlığı de~il. aynı zamanda bunların sebep olabil e
ceği yan etkilerdir. Fazla miktardaki algler çözün
müş karbondioksit ve b i ka rıbonat iyonların ı tükete
rek ortamın p~ değerin i n yüıkse lmes i ne ve böylece 
de kimyasal koagülasyon proseslerinin kararsızlı ğı

na nedeıı · -olurlar. Baz ı algler salgıladıkları bileş Lk

lerle flokları bağlayarak ·kimyasal koagülasyon pro
seslerine engel olurıken , ıbazıl a rı da özellikle klorla
madan -sonra suda koku ve t ad problemine neden 
olurlar. Ayrıca ötrofikasyon derecesi ile klorlama 
sonucu oluşan trihalometanların m i ktarı arasında 

bir bağıntı okiuğ u yakın zaman önce gösterilm i şti r 

Sonuç olarak plan'ktonik hayvanlar tarafından yeni l· 
meyen ya da ortamdan uzaklaŞt ı nlamayan a fgleriı;ı 

kc:deri. ölüp su kütlesinin tabanına çökmekten ~ba· 
rettir. Bunların parçalanması sonucu üzerlerindeki 
su !<ütlesinde artan oksijen i h tiyacı -su •küt lesi
nin sığ ya da iyi karı ş ım sağ lanabilen nitelikte ol
masına bağlı olarak- yüzeysel havalandırma i le gi
derilebil i'r. 

Ancak ingiltere'de çoğu su kütlesinin orta lama 
derinliği 10 metreden fazla olduğu için terma l ta· 
bakalaşma sözkonusudur. Ve ıbu nedenle de yüzey
sel .havalanma temıoklinle sınırla nı r , sadece epi
limnion (çevri bölgesi) tabakasında gerçekleşi r. 

Bu, taban suyunun (hipolimnion tabakasının) ok-s i
iensiz kalmasına. demir, mangan ve besi maddele
rinin tekrar çözünmesine, sülfür ve meta n ı n orta
ya çııkmas ına sebep olur. 

Tüm bunlardan dolayı ötrof ikasyonun ortaya çı

karacağı sonuçlar oldukça fazladır . ABD, Kanada. 

( ') Water Research Gentre (June 1981 . No : 27) 
[ ' ' ) Çevre Mühendisi, içmesuyu ve ·Kanallzasyon Da ires i. 

Yazarı : Tim J. Lack* 

Çeviren : Şebnem AYSEVER** 

Güney Afrika , A~ustralya ve birçok Avrupa ülkesi 
önemli miktarda para ve gücü ötrofiıkasyonu kontrol 
etmek a macıyla kullanmaktadır. Pek çok ulus, uzun
vadede, ötrofikasyona sebep Qlan faktörleri kayna
ğında azaltmanın ya da gidermenin daha uygun ola
cağı görüşünü benimseımektedir. AÇı1kça belirlenmiş 
ulusal bir politika olmamasına rağme.n bugün lll9il
tere 'de en fazla güç ve para ötrofikasyonun sonuç
larını iyileştir ioi tedbirlerin alınabilmesi için sarfe
dilmektedi r. 

ÖTROFiKASYONUN SEBEPLERI 

Etkili kontrol programlarının geliştirilebilmesi 

için h erşeyden önce maksimum alg biokütlesini 
ıkontrol eden ya da sınırlayan faktörün bilinmesi 
gerekımeıktedir. 

Yakın zaman önce tamamlanan, 18 ülıkede yak
laşı k 200 su kütlesi üzerinde yapılan çalışmalarda 
Vollenweider ve Kereke.s3 fosfor.un ötrofikasyona 
sebep ol·an ve aynı zıamanda alg buyümesini sınıf'· 

layan öneml i bir faktör olduğunu göstermişlerdir. 
Ötrofikasyon kontrolunun prensibi .fosfqr yükü (yani : 
Her yıl su kütlesine giren fosfor mikıtarı/&ı Küt· 
lesinin Yüzey alanı) ile ortalama ve ma:ksimum ikio
rotil konsantrasyonu arasındaki bağıntıya dayanmak
tadır . Fosfor yukü azaldığında ortalama ve maksi
mum alg ·biokütlesinde de muhtemel bir düşü'ş ·be k· 
leıımelid i r . 

ÇEVREDEKi FOSFOR KAYNAKLARI 

Ötrofii<asyonu kontrol amacıyla yapılan su yü
netim kabulleri herhangi bir su kütlesine ulaşabile
cek tüm fosfor kaynaklarını hesaba katmalıdır . 

Bunlar : 

i) Su yüzeyine atmosferden doğrudan gele
·bilece!k ıslak ve kuru yağışlar, dalaylı ola· 
rak da havzadan gelebile.cek akışlar, 

ii) Kanalizasyonu bulunan, nüfus yoğunluğu 
olan bölgelerdeki evse·l ve endüstriyel 

atı•k lar , 

ii i ) Kanalizasyonu bulunmayan. nüfus yoğun

luğu olan bölgel·erdel!çi septik :tank atıkları, 
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i·v) Tarım yapılan alanlardan gelen toprak eroz
yonu, gübre, hayvan dı~kı•sı ve o~gani;k bit
ki suyunu taşıyan at~klar, 

v) Tarım yapılmayan alanlardan gelen toprak 
erozyonu, doğal ayrışma ürünleri ve hay
van dışkılarını içeren at~klar, 

vi) Dönüşüm halinde, flora, fauna ve tortu 
içinde bulunan toplam fosfor. 

KA YNAKLARIN KONTROLU 

Fosfor yüıkünün su kütlesine olan etikisi ve su 
kütlesinin bu yüke olan tepkisi arasınd~ki bağın
tıyı belirleyebilmek amacıyla OECD, Ülrkeiçi Su 
Kaynaklarının izlenmesi işbirliği Programına ötro
fi.kasyon kontrolü çalışmalarını almıştır. 18 ülkede 
yaklaşık 200 su kütlesi üzerinde yapılan 5 yıliırk 
bir çalışma Vollenweider (1968)4 tarafından rapor 
edilmiştir. Program, coğrafi k ve . limnolojirk açıdan 
tankiıiıklar gösteren geniş bir alanı ikapsamış ve 
aşağıdaki dört proje ayrılmıştır. 

i) Alpler Projesi 

ii) Kuzey Projesi 

iii) Sığ Göller ve RezeNuarlar Projesi 

iv)· Kuzey Amerika Projesi 

ihk i.lç projenin raporları (Fridker 19805; Ryding 

198()6 ve Ciasen 19807) tarafından tbasılmıştır. Dör
dürıcüsün'ün basımının da yakında gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 

OECO tarafından yapılan bu çalışmada, gırış 
akımındaki düzeltilmiş fosfor ıkonsantrasyonundan 
yararlanılarak ·klorofil ıkonsantrasy(mlarının (Bunlar 
fitopfankton rboJiuğunun bir indeksidir) yıllıık orta
lama ve maksimum değerlerinin önceden tahmin 
edilebileceği gösterilmiştir. Giriş akımındaki düzel
ti lmiş fosfor. konsanltra'syonu, depo'lamadan önce re
zeNuara giren yıllık ortalama fos·for . konsantrasyo

nunun [PJ bir düzeftme faktörüne yani (1 + VTw) 
ye bö.lünmesi ile elde edilir. Burada Tw = Rezer
vuarda suyun alırkorıma süresidir. (Yıl olarak) . Bu 
bclğıntı Şekil 1 ve 2 de gösterilmelktedir. 

Bu bağıntılardan aşağıdaıki kontrol amaçları be
lirlenebilir : 
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Depolamadan önce, suda bulunan yıllı<k orta

lama fosfor konsantrasyonları için markısimum 
limitler koyarak, rezervuarın mevcut troıfirk 
yapısının korunması, 

Ham su yıllık ortalama fosror konsantras

yonlarındaki artış sonucu meydana gelebile

cek trofik kademe. değişiıkliklerinin önceden 
tahmini, 
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Şek . l. Yriirk ortaloma klorofil konsantrasyonu lle düzeltilmiş yıllık 

ortaloma toplam fosfor konsantrasyonu orasındaki bağıntı. 
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Şek .2 . Maksimum klorofil konsantrasyonu ile düreltllml~ yıllık 

ortalama toplam fosfor konsantrasyonu arasındaki bağıntı . 

Fosfor gide~me stra'lıejilerinin rezervuarın 
trofik yapısını değişti~medeki etıbnliğinin 
önceden tahmini. 

Aşağıda, fosfor ;1kloro~il bağıntılarının uygula
nabileceği problemlerden bazılarına ait örnekler ve
rilmiştir : 

1. AMAÇ : Bir rezeNuarın halihazır mezotro
fi.k kademe,sinde muhafazası için gelen suyun mak
simum yıllık ortalama fosfor konsantrasyonu ne 
olmalıdı·r? Hangi fosfor koılslantrasyommda rezer
vuar ötrofiık olacaktır? 

Bir mezotrofik rezeı;vuarın yıllık ortalama klo
rofil konsantrasyonu 8 rmg/m3 ve mı;ksimum kloro
fil konsantrasyonu 25 mg/m3'tür. Şekil : 1'den 
8 mg/ml .klorofil konsantrasyonunun 50 mgPf·m3 gi-



riş akımındaki düzettiimiş fosfor konsantrasyonuna 

karşı geldiği görülmektedir. Basit olması açısın· 

dan Tw = 1 yıl olarak kabul edilirse, rezervuardaki 

suyun yıllı·k ortalama fosfor ıkonsantrasyonu [PYnin 
100 mg/mJ değerini aşmaması gerekmektedir. Şekil 
2'den de maksimum klorofil konsantrasyonu ıçın 

gerekli limitin yine 100 mgP/ml olacağı görmmek
tedir. 

Ayrıca Şekil : 1 ve 2'den yıllıık ortalama fosfor 
kontsantrasyonun iki katına ç•karılmasının (200 
mgPjm3), ortalama yıllık ve maksimum klorofil kon

santrasyonlarını da i•ki katına çıkaracağı ve trofik 
kademenin mezotrofikten ötrofi.k kaderneye geçece
ği görülebilir. 

2. AMAÇ : Yüksek ötrofiık yo. da hipertrafik ka
demeden mezotrofik kaderneye geçişi sağlamak için 
gereken • fosfor kon·santrasyonundaki azalma•nırr 

be-lirlenmesi. 

Hipertrafik rezervuarların malksimum klorofil 
konsantrasyonları 100 mg/m3 değerinin üzerindedir 
lGenelli'kle mavi - yeşil algler) ve yıllık ortalama 
k:onsatnrasyonları 20- 30 mg/ mJ mertebesindedir. 

Bu , [Pi]/(1 + v Tw) değerinin en az 2CO mg/ml, 

buna karşılık gelen yıllık ortalama fosfor girdisinin 
de 400 mgPjmJ olduğunu gösterir. Yukarıda birinci 
örnekte tanımlanan mezotrofik yapıya ulaşabilmesi 

için giriş akımındak i ortalama fosfor konsantrasyo
nun 100 mgPjm3 değerini aşmaması gerektiği bilin
mektedir. Bu değer ,fosfor azaltma yöntemle.rinin 
(beklenen etıkiye sahip olup olmad!klarının anlaşı

labilmesi açısından) uygulanabilirliğinin incelenme
sine yardımcı olur. Yine bu değeroen, bu örnekte 
gerekli fosfor gidemıe oranının % 75 olduğu sap
tanabilir ve ıbu da kimyasal çökeitme ile ekonomik 
olarak mümkündür. Bu açıdan .bakıldığında su kali
tesinde iSJtenen değişimin sağlanması mümkündür. 

Ancak, çoğu durumda fosforun toplam kaynağı 
tek ve arıtılabilecek bir ıkaynak olarak sınırlandırı
lamaz. Örneğin; lough Neagh (Kuzey irlanda) su 
•kalitesinin yükseltilebilmesi amacıyla yapılan fos
for giderme çalışmaları sırasında fosforun % 44'
ünün büyilk , % 8'•inin küçük pissu veya evsel atık 

arıtma tesislerinden; % 23'nün tarımsal kesimden 
ve % 25'nin de saha dreııajından geldiği açı.kça gö
rülmüştür. (Smith 1977) s. En uygun kimyasal gi
derme işlemleri ile, lough Neagh fosfor girdisinin 
% 50'sinin giderilebilmesi için ana nokta kaynak
ların antımı uygun görülnıe·ktedir . Buna benzer bir 
örnek de loch leven (i&koçya) için verilebilir. Loch 
leven'i;ı fosfor girdisinin % 54'ü yünlü dokuma 
fabrrkalarından , % 19'u pissulardan ve % 28'i saha 
drenajından gelmektedir. (Holden and caines 1974) 9. 

Amaçlanan he~hangi bir fosfor giderme yönte
minin verimliliğ ini n önceden tahmin edilebilmesi 
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ıçırı fosfor dengesinin sağlıklı olarak saptanması 
gereklidir. Eğer hedef, fosforu 400 mg/ml değerin

den 100 mg/m~ değerine düşüJ'\mek ise ve fosfor 
girdisinin sadece % 50 'si arıtılabilecek naktasal kay
naklardan geliyorsa, açıkıtır 'ki amaç ·gerçekleştirile
meyecektir. 

Evsel atıksu arıtma tesislerinde fosfor azaltma 
yöntemleri isveç ve A.B.D.'de yaygın olarak denen
miştir. Fosforun 1000 mg/ m3'ten SOO mgjm3'e dü
şürülmesinin maliyeti yıllık kg fosfor başına 8 S'dır. 
(8 S/kgP). 500 mgjml'ten 300 mg/ml' e düşürül
mesinin maliyeti ise 95,5 S/kgP'tür. Bu miktar, ta
rımsal (noktasal olmayan) kaynaklardan gelen t<ıs

forun % 40'nın giderilmesi için tahmin edilen 
174 S/kg P değeri ile karşılaştırıldığında fazla de~ 
ğildir . (PLUARG 1978) ıo_ Nokıtasal olmayan kaynak

ların arıtımı ile ilgili yüksek maliyetler ·ile karşılaş
tırıldığında, ötrofikasyon problemleri ilgili başka 

yöntemlerin aranması için harcanan çaba şaşırtıcı 

olmamaktadır. Eğer kaynakta alınacak önlem etkisiz 
ya da çok pahalı ise restoratif (eski haline getiricil 
ya da düzeltici tekniklerin rezervuar içinde uygulan
ması çözüm sağlayabilir. 

REZERVUAR iÇiNDE YÖNETiM SEÇENEKLERI 

Yeni rezervuarlarda dizayn aşamasında uygula
nabilecek oldukça fazla sayıda seçenek vardır. Bun· 
lar 

Havza dizaynı 

Su alma kulesi dizaynı ve yeri 

Su alma noktalarının yeri ve sayısı 

Kaynakların çeşitlil_lği 

Püskürtme dağılımlı veya delikli boru ile ha
valandıJ'\ma yoluyla termal tabakalaşmanın 

önlenmesi. 

Mevcut rezervuarlarda ise ötrofikasyon prob-
lemlerine karşı aşağıdaki seçene'kler vardır : 

Havalandırma/Sirkülasyon (inşa aşamasında 
·birleştirilnıemişse) 

.Sesi Maddesi Kontrolü 

Bu seçenekler laok ve Collingwood (1975) 11 

tarafından açıklanmıştır ve burada çalışmanın tek
rar açıklanmasına gerek yoktur. Ancak delikli ha
valandırıcıların dizaynında ve fosfor konsantrasyo
nunun rezervuar içi kontrolünde bazı y-enilikler yapıl 

mıştır. 

REZERVUAR KARlŞIM TEKNIKLERI 

ingil tere'deki rezervuarların yaklaşık 180'ninde 
bahar ve yaz aylarında tabakalaşma olmaktadır . 

(Johnson and Davis) ı ı. Ötrofiık reze.rvuarların ter
mal tabakalaşmaları ile ilgili problemlerden daha 
önce sözedilmiş ti . Bu problemierin üstesinden ge
lebilmek için termal tabakalaşrı:ıayı önleyebilecek iki 
teknik uygulanmıştır. 
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PÜSKÜRTMELi GIRiŞ SISTEMi 

Püskürtmeli giriş sisteminin amacı suyu derin· 
lerden alıp, havalanmanın ol-duğu su yüzeyine ge
tirmek, yönü ve hareketi ile de suya rezervuar 
içindeki siMkülasyon ve karışımı sağlayacak mo· 
mentumu vermektir. 

Steel (1976) 13 püskıür~meli girişler ve bunların 

özelliıkierini yeniden gözden geçirmiştir. Burada, ele 
alınan bel·irli ağız çapı için, püskür:tme yolu, yönü 
ve densimetrirk Froude sayısı arasında yaklaşık ıba· 

ğıntıların tilretildiğini belirtmekte yarar vardır. Yön· 
temin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için püs
kürtücünün boyunun uzatilması ve dolayısı ile püs· 
kürtülen su haomlnin ma~simum düzeye getirilmesi 
gerekmektedir .Yalnız burada püskürtülen •suyun 
yüzeye ulaştırıldığından emin olunmalıdır. Bu ne
denle, işlem koşullarına uygun olabilmesi için püs· 
küntme yönü ve ağız çapı dilkka.tli seçilmelidir. Gü· 
nümüzde maliyetler uygunsa, değişik işletme lroşul
larında verimliliği en yüksek düzeye çııkartmak ama· 
cıyla, püskürtme girişleri için çeşitli çapların ve 
yönün seçimi uygun görülmektedir. 

HAVA ENJEKSiYON ·SiSTEMLERi 

Esas olarak ilki çeşit hava enjeiksiyon sistemi 
vardır; bunli;ır : Kapalı ve kapalı olmayan s·istem· 
:erdir. Kapalı sistemde rezervuar tabanına yerleş
t irilen ve serbest duran, bir ya da daha fazla sa· 
y1da düşey plastik boru vardır . Borular genellik le 
2 · 3 metre uzunluğunda ve 0.3. 0.4 metre çapında
dır. Sabit akımla çı'kan basınçlı hava kabarcıkları 
suyu yukarı doğru iten ve sirkülasyonu sağlayan bir 
piston görevi yapar. Kapalı olmayan hava enjeksi· 
yon sistemi ingiltere'de daha yaygın olarak kulla
nılmaktadır . Basınçlı hava rezervuar tabanının he· 
men üzerine •bağlanan delikli boru ya da difüzör· 
den yayılır . Yükselen hava ıkabarcıkl::ırı zorunlu bir 
sürkülasyon sağlar. Bu araçlar, 100 . 200 metreilik 
-borulardan oluşmaktadır ve borularda 0,8 mm ça: 
pında 0,3 metre aralriklarla delikler bulunmaktadır. 
Bu sistemin i•ki ana gereksinimi vardır : Termal ta· 
bakalaşmanın başlamasından sonra araç suyun 
önemli kısmını oldukça kısa sürede (genelli•kle 5-10 
günl karıştırabilecek nitelikte olmalıdır . Böylece 
derinHk boyunca yaklaşı-k irotermal koşullar oluşa· 
caktır . Aletin çalışması sırasında su kolonu içindeki 
oksijen ihtiyacı başlangıçna alt ve üst tabakaların 

karışımı. uzun vadede ise, yüzey havalandırılmaısı 
yoluyla giderilecek'tir. Sistem, hava kabarcığı su 
teması yoluyla oksijen sağlamak amacıyla dizayn 
edilmP.miştir . 

Arazi verilerinden sistem için dizayn prosedü· 
rü Davis (1980) 14 tarafından çı;karılmıştır . 

Johnson ve Davis12 tabııkalaşmayı ön1emek için 
kullanılan çeşitli metodların tarihçesini vermişler 
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ve 85 m uzunluğunda, 0.8 mm çapında ve 0,3 m. 
aralııklarla delikler bulunan deli<kli boru sisteminin 
('kolon sıcaklık taMk-ı 7°C ol;ın) bir rezerv.uarda ta· 
bakalaşmayı önle.diğini ka·'fdetmişlerdir. Toplam 
mangan konsantrasyonunun hızla 2,3 mg/lt'den 0,2 
mg/ lt'ye düştüğü, tabandaki çözünmüş oksijenin % 
10 doygunluktan % 100 doygunluğa yükseldiği, üst 
tabakalardaıki yükse.k alg konsantrasyonunun ·karı
şımla ~üm su kol"onu boyunca dağıldığı ve bu etkili 
seyreltmenin su arıtım pı•oblemlerini azalttığı göz
lenmiştir. 

Yakın zaman önce ABD'ye yapılan bir ziyaret 
sırasında toplanan bilgiler (D. Johnson) basınçlı 
hava ile karışımın alg büyümesinde mavi yeşil alg· 
lerden yeşil alglere dönüşüm şe'klinde değişiklik 
yarattığını göstermiştir . Türlerin değişimine sebep 
olan mekanizmanın tatmin edici lbir açı'klaması bu
lunmamaktadır ve bu nedenle de basınçlı hava ile 
tabaksiaşmayı önleyen araçlarla ilgili daha fazla 
araştı rmaya gereksinim duyulmaktadır . 

BESi MADDESi KONTROLU 

Bazı alg besinleri özellikle fosfor , bi~kaç yön
ıtemle su içinde kontrol edilebilir. PosfatlarJa çö
zünmeyen bileşi ·kler oluşturulabilen demir ya da alu· 
minyum tuzları direkt olarak rezervuara ya da onu 
besleyen kaynağa ilave edilebilir. Bu metod Wahn
bach Rezervuan 'nda (Batı Almanya) uy.gulanmıştır. 
Burada toplam fosfat yükünün % 90 ' ı bir nehir ko
lundan girmeıktedir. Kullanılan kimyasal proses de
mir tuzları ile çökelme. flokulasyon ve çok katlı filt· 
rasyon basamaklarını içer-mektedir. Sistem, rezer· 
vuara giren yıllık ortalama fosfor ~onsantrasyonunu 
90 mg P/ m3'ten 5 mg P/ m3 düşürdüğü gibi, aynı za· 
manda kimyasal oksijen ihtiyacının % 77'sini, çö· 
zünmüş o~ganiık karbonun % SO'sini ve bakterilerin 
% 99 'unu da gidermektedir. 

Fosforu çökerten tuzların göl ve reze.rvuarlara 
direklt ciarak ilavesi isveç (Jorgen'sbn 1980) ı s ve 
Hollanda 'da olduıkça yaygın oiarak uygulanmıştır . 
Grote Rug Rezervuarında (Bannink ve van der Vlugt 
1978) 16 demir tuzları ile rezervuar içinde gerçek· 
leştirilen çökeitmenin su kalitesi üzerinde olumlu 
etkiler gösterdiği gözlenmiştir . A;B!D.'de su kütlesi 
içinde çözünmüş halde · bulunan fosforun uzaklaştı· 
rı lması ve sedimentten geri dönüşümünü önlemek 
için aluminyum hidroksit kullanılmıştır . Göllerde 
şapla yapılan arıtım genell'ikıle kullamlan dozlama 
yöntemlerinden biridır ve bu yolla 2 · 5 yıl süre için
de fosfat konsantrasyonunda önemli düşüşler, su 
kalitesinde de alg sayısı ve türü açısından önemli 
ölçüde iyileşmeler gözlenir. Bu nedenle rezervuar
larda fosfor konsantrasyonu ve al~ türlerinin uzun 
aönemde. kontrolu için uygun miıktarda şapın sürekli 
olarak gelen suya ilavesi .bir seçenek olarak görül· 
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mektedir. Yazarın bildiği kadarıyla bu yöntem ingil

tere 'de uygulanmamıştır. 

SONUÇLAR : 

Rezervuarlarda alg patlamasının tesbit edilebil
mesi için çeşitli çalışmalar yapılmış, fosforun ötro
fi'kasyona sebep olan ana faktör olduğu yeniden 
:;aptanmıştır . Kloritili (alg biokütlesinin ölçümü ola
rak. hem yıllık ortalama hem de maksimum değer
lerde) giriş ak ımındaki düzeltilmiş fosfor konsant
rasyonlarından. :::;::: % 50'den az olan limitler Içinde 
tahmin edilebilmek mümkündür. Bu. fosforu uzaklaş-

tırma yöntemlerinin uygulanabilirliğinin irdelenme
sini, ayrıca gelecekteıki su kalitesi ile ilgili prob
lemierin önceden tahmin edilebilmesini sağlar . 

Ötrofiıkasyonun zarar verici sonuçları nın gide-ril
me-si basınçlı hava enjeksiyonu ile sağlanabilir ve 
günümüzde özel rezervuar gereksinimleri için de
likli borularla havalandırma sistemlerinin dizaynı 
mümkündür. Rezervuan besleyen ana kollarda ya 
da rezervuar içinde fosfor konsantrasyonunu kont
rol edebilme~k amacıyla kimyasal madde kullanımı 

Avrupa ve Kuzey Ameri•ka'da başarı ile uygulanmış
tır. 
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TERSiYER SULAMA KANALLARININ EKONOMIK 
ANALiZi 

Yazan Erdoğan DOÖAN• 

Ö Z E T 

Bu çalışmada rklasik, kanalet, ,alçak basınçlı boru ve yağmurlama sulama sis
temleri arasında ekonomik olarak bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu çalışmada 

sulama sistemlerinin ekonomik analizi değişik ·sulama modülleri ( q) ve değişik 
kanal eğimleri (S) için yapılmıştır. Her sulama şebekeleri için bir örnek çalışma 
yapılmış ve bulunan sonuçlar sulama modülü esas alınara/C değişik eğimler kar
şılık gelen m aliyet eğrileri çizilerek verilmiştir. 

1- ~IRIŞ : 

Tü~kiye 'nin nüfusu yaklaşırk olarak 52 milyon ve 
yüzclçümü 776 980 km2 dir. Ülkenin üç tarafı deniz
leri e çevrilidir. Tü ııkiye yeri ve topoğrafik durumun
dan dolayı çeşitli iklimiere sahiptir. Ortalama ya· 
ğışın 679 mm. olmasına rağmen , bu değer orta ke
sim!erde 250 mm. i le Doğu Karadeniz'de 3{)00 mm. 
arasında değişmektedir . Meteorok>jik ölçümlerin so
nucuna göre veriml i toprakların % 96 s ı büyüme 
zamanlarında yeten kadar vağış alamadıklarını gös
termiştir . Bundan do l ayı tarım arazıle ri nden daha 
faydalı bir ş eikilde yarari'anmak için sulama gerek
lidir. 

Tüııkiye'ue sulama sistemi olarak genellikle kla· 
s iık, kanalet alçak basınçlı boru ve yağmurlama 

sistemi kullanılmaktadır . Bu güne kadar yap ıl an su
lama i nşaatla r ın ı n çoğunluğunda kla ik ve kanalet 
türü şebeke 1ku l a nılmıştır. Boru yapım tekniğ inde 
meydana gelen gelişmeler neticesinde. yavaş yavas 
alçak basınçlı boru ve yağmu rl ama sulama sistemi 
kullanılmaya başlanılmıştır. 

Bu çalışmada sulama sistemlerinin değişik su. 
lama mcxlülü (q) ve değişik kanal eğimi (S) ne 
göre ekonomiık analizi yapılmıştır. 

2 - BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Sulama ~sistemlerinin biııbirleriyle -olan karşılaş
tırmaları eski yıllardan beri çeşitli hususlar esas 
alınarak yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda yapı!-

(") lnş. Yük. Müh. DSI Proje ve inşaat Dalresi Başkanlığı 

d ı ğ ı yıll a rın şartları na bağlı olar;Jk çeşitli sonuç lar 
bulurlmuştur. Bu ça lı şmaların sonucu olarak çeşitli 

değerl endirmeler yapılmıştır . Burada bu konuda ya· 
pılan çalışmalar ve. bu çalışmaların sonuçları özet 
olarak verilmiştir . 

1 - Dereci tarafından 1966 yı lı nda (3) yapılan ça· 
lışmada ıkanaletli sulama sisteminin , klasik sis· 
temle olan ekonomik karşı laştı rıl ması yapı! · 

mıştır. Bu çalışmada , değiş ik tipte imal olunan 
kanaletler in hidrolik bakımından eş değer kla· 
sirk tersiyerlere nazaran detdylı mukayeseleri 
yapılmıştır . Bu mukayese sonunda (Tip : 1000) 
li k kanalete ıkadar pref,1'or~ke inşaat avımtajlar ı 

olmakta, daha büyük kapasiteler iç in klasik şe· 

·kilde i nşa edi len kanallar~r: daha uygun olduğu 
gösterilmiştir . Kanalet lerin mali bakımdan avan· 
taj ları yanıooa, pürüzlülü<k, s ı zdı rmaz l ı k demon
tab i olma, dar istimlc.k şeri di , kolay iş letme. ve 
ko lay su alma bas it ve ucuz sınai imalat, sü
rekli i nş a kabiliyeti , her mevsim çalışma giıbi 

üstünlükleri gibi sebeplerden <!olay ı kanaletli 
sulama şebe ke le ri ni n tercih edilmesi gerektiği 

sonucuna varılmıştır . 

2- Koııkmaz tarafından 1967 yılında yapılan (5) 

yüksek lisans çalışmasında, Türkiye'de kullanı

lan sulama şebeke türleri incelenmiştir. Bir ör· 

nek saha üzerinde açıık kanal , kanalet ve alçak 

basınçlı borulu sulama şebekeleri incelenmiştir . 

Bu çalışma sonucunda alçak basınç l ı borulu su

lama şebekesi diğer şebeke türlerine nazaran 

daha ekonomik bulnumuştur. 
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3- Mesci tarafından 1972 (6) yılında yapılan yük
sek lisans çalışmalarında, Tünkiye'de kullanılan 
sulama ve drenaj sistemlerinin projelendirme 
esasları ve prensipleri araştırılmış ve beton 

ıkaplamalı kanal ve kanalet tiıpi sulama sistem
lerinin karşılaştırılması yapılmıştır . Bu çalışma
cia esas değişkenler olarak arazi meyili ·S· ve 
dsbi . Q . alınmıştır . Her Iki sistemde de arazi 
islimlak birim fiatı sabit kabul edilmiştir. Eko
nomiık karşılaştırmanın neticesinde beton kap
lamalı kanalların prefabrike kanaletle.rden daha 
ekonomik olduğu ortaya konulmuştur. 

- Öneş tarafından 1976 (7) yılında yapılan dok
tora çalışmasında, Yurdumuzda yaygın bir uygu
lama alanı olan beton kaplamalı ve kanalet sis
temlerinin yapım maliyetleri , işletme ve bakım 
·giderleri, iletim kayıpları ve kullanım özeJii.kle
ri yönünden karşılaştırılması yap ~ lmıştır . Bu
nun için ,iki sistemin birlikte yer ald)ğ~ Aşağı 
Seyhan Ovasında 32 000 heil«arlık bir alan ça
lışma alanı olarak seçilmiştir . Bu alanın % 
64,6 su kaplamalı kanallardan % 35,4'ü kanalet 
şebekelerinden yararlanılarak sulanmaktadır. Iki 
sistemin sızma kayıpları y.önünden karşılaştırıl

masında kanalet şebeıkesi oldukça avantajlı ola
rak bulunmuştur. Buna karşılık şebe:kelerden 

su alınması sırasında kanaletlerden kaybolan 
su mi·ktarı , ıkaplamalı kanallara göre daha faz
la bulunmuştur. i ıki sistemde yıllık işletme gi
derlerinde farklılık bulunmamasına karşılık, kap
lamalı kanal şebekelerinin bakım giderlerinin, 
kanalet şebekelerinin bakım giderlerine oranla 
% 25,2 fazla olduğu saptarrmıştır. l:ki sistem 
Için, çalışma alanında saptanan güzergah eğimi 
sınırları içerisinde 200 lt/sn ~den az kapasite
lerde kanalet şebekeleri, 600 ltjsn. den fazla 
olan kanal kapasitelerinde ise kaplamalı kanal 
şebekel e ri ekonomiık bulunmuştur. 

- Aygün tarafından 1979 (1) yılında yapılan yü·k
sek lisans çalışmasınd.Fı . bu çalışmada sulama 
proje sistemlerinin mühendi·slik kriterleri araş

tırılıp değerlendirilmiştir. Bu çalışmada sulama 
sistemleri inşaat maliyetlerine göre karşılaş
tırılmıştır . inşaat maliyetlerine göre klasik sis
tem kanalet, alçak basınçlı ve yağmurlama su
lama sistı:mılerinden daha ekonomiık bulunmuş
tur. inşaat maliyetlerine işletme maliyetleri de 
eklenerek toplam birim maliyetler bulunmuştur . 
Sonuçta yine ·klasik sistem ekonomik bulun
muştur. Bu ça lışmada yağmurlama sisteminin 
pahalı çıkmasına rağmen klasik sistemle yağ
murlama sisteminin beraber kulanılması öneril
miştir . Bu yeni sistemde sulama suyu klasik 
sistemle taşınacak, şebekede dağıtımı ve top
rağa uygulanması )'ağmur!ama sistemine göre 
olacaktır . 
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6- Belkişoğlu tarafından 1982 (2) yılında yapılan 

çalışmada, inşa edilmiş sulama şebekelerinden 
elde edilen bilgiler klasik, kanaletli ve borulu 
sistemlerin genelde üstün veya kusurlu olan 
yönlerJ ortaya konmaya çalışılmış ve sistemle
rin işletme ve bakım onarım yönünden mUka
yesesi )1apılm ı ştır . Yapılan çalışma sonunda, kla
sik sistemin işletme ve bakım onarım hizmet
leri yönünden mecbur kalmadııkça Inşa edilme
mesi gereken bir sistem ol<ıra'k görülmektedir . 
Hektara düşen be.ton onarımı yüksek olup bu
nun nedeni, kılasik sistemle inşa edilen karrallar 
asgari düzeydedir. Bu sistemin diğer avantaj
rın büyük ölçüde yenileme Ihtiyacı göstermesin
den kaynaklanmaktadır. Kanalet onarımlarında, 

onarım ve bakım gideri fazla olmakla beraber, 
bugün için ıkanalet sistemin altyapı hizmetlerine 
sahip olmamız nedeniyle kısa vadede vazgeç
ınemizin mümkün olmadığı sonucuna varılmış

tır. Alçak basınçlı borulu sistemde iyi inşa 

edilmiş ve oturmuş ise. bakım- onarım gideri 
·bugün için kanalet sistemin alt yapı hizmetlerine 
asgari düzeydedr. Bu sistemin diğer avantaj
ları yanında uzun ömürlü olması, sistemin üs
tünlüğünü çok daha fazla arttırmaktadır. Uzun 
vadede bu sisteme yöne.lmemizde ve uygun 
yerlerde proje bazında maliyet yüksek gözük
sede bu sistemin düşünülmesinin uygun olaca
ğı sonucuna varılmıştır. 

3- SULAMA SISTEMLERININ EKONOMIK ANALIZi 

Bu çalışmada sulama şebeke tiirleri arasında 

ekonomiık karşılaştırma yapılmıştır. 8konomik ana
lizde değişik sulama modülleri (q) ve değişiık ka
nal eğimeiri (S) alınmıştır . Kapasite ve boyut he
saplarında Devlet Su Işleri lDSi) proje kriterleri 
kullanılmıştır. Malzeme, işçil ik ve gerekli imalat 
belgeleri değişik sulama modülleri ve değişi k ka
nal eğimleri için hesaplanmıştı r. 

Eikonomik karşılaştırma sadece tersiyer kanal 
için yapılmıştır . Çünkü tersiyer kanal maliyeti ana 
ve yedek kanal kadar topoğrafyaya bağlı değildir. 

Maliyetler DSI Birim fi yatlarına göre bulunmuştur. 

3.1 - KABULLE 

Klasik kanal , kanalet, alçak basınçlı boru ve 
yağmurlama şebe·kelerin i n projelendirilmesinde ve 
ekonomi.k analizinde aaşğıdaki kabuller yapılmıştır. 

i - Bütün şebekeler ayııı proje sahasında 

imiş gibi kabul edildi ve derin drenaj 
göz önünde bulundurulmadı. 

ii - Son yıllarda yapılan projelere göre bi r 
hektarda 35 metre klasik ka .ıal, 25 met· 
re kanıı let. 28 metre alçak basınçlı boru 
ve ·35 metre yağmurlama şebekesi ka· 
bul edildi. 



iii - Maliyetler bir hektar için bulundu. 

iv - Her 250 metrede bir su alma priz·i , kap
lamalı kanal alçılik basınçlı boru ve yağ
murlama şebekesi için düşünüldü. DI· 
ğe.r sanat yapıları göz önünde bulundu
rulmadı. 

v - K.amulaştırma genişliği kaplamalı kanal
lar Için 11 metre kanalet için 1.5 met
re , alça!k basınçlı ıboru ve yağmurlama 
için göz önüne alınmadı. 

vi - Bütün sulama sjstemleri için k:amulaş

tırma bedeli 400 TL/mı alındı. 

vii - Birim sulama sahası 100 hektar kabul 
edildi. 

viii - Yağmurlama sulaması için borular As· 
rbes ÇFmentolu, boru fiyatları 1986 pi· 
yasa fiyatlıarı, Boruların taşıma ve dö
şeme fiyatları ·iller Banıkası Boru ve 
Donatımına ait B·irım Fiyat Cetveli. 
1986• ve kazı fiyatları ise ·DSI 1986 
B i ~im fiyat Cetvel i •nden alınmıştır . 

ix - Yapılar;ı. hesaplar tablo 1 'den B'e kadar 
ve şekil 1 'den S'e kadar olan tablo ve 
eŞkilleroe gösterilmişti r. 

3.2 - KLASIK SULAMA SISTEMININ EKONO
MIK ANALIZi 

Klasik sulama sistemleri kaplamalı ve genelllık
le trapez kesltli olarak inşaa edUmeıktedlrler. Tür-
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kıi ye 'de yapılıan ilik sulamalar klasMk sisteme göre 
inşa edilmişleroir. Sistemin ekonomilk analizi aşa
ğıdaki giıbi yapılmıştır. 

i - Talep sistemine göre sistem kapasitelen
diriimiştir. 

O = Anot X fxq (1) 

Burada : 

O = ·Kapasite deıbisi (m3/sn) 

Anot = Şulanarak arazi mliktarı (ha) 

f = Fiekosibilite katsayısı 

q = Sulama modülü (lt/sn.ha.) 

ii - Manninıg formülüne göre kanal boyutian· 
dırılmıştır . 

1 o = - X R2/3 X Sl/2 X A (2) 
n 

Burada : 
O = Debi (ml/sn) 
n = ,p,ürüzlüiUk katsaytsı 
R = Hidroliık yarıçap (m) 
S = Kanal eğimi 

A = Islak alan (m2) 

P = Islak çevre (m-
iii = Yapılan kapasite hesapları ve llidrolı« he

saplar tablo 1 'de verilmiştir. 

iv - Kanal boyutlarına göre maliyet hesapları 

yapılmıştır. Tıablo 2'de q = 0,80 ltjsn. ha 
ve S = 0,0004 Için bir örneık yapılmı-ştır. 
Bulunan diğer sonuçlar şeık~l 1 .... .• 8'de 
verilmiştir . 
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1\) 
O) 

q 

lt/ sn· ha 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0,50 

0,60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.70 

0.70 

0.70 

0.70 

0.70 

0.70 

0 .70 

0.80 

0.80 

0.80 

0 .80 

0.80 

0.80 

0.80 

s 

0.0003 

0.0004 

0.0005 

0.0006 

0.0007 

0.0008 

0.0009 

0.0003 

0.0004 

0.0005 

0.0006 

0.0007 . 
0.0008 

0.0009 

0.0003 

0.0004 

0.0005 

0.0006 

0.0007 

0.0008 

0.0009 

0.0003 

0.0004 

0 .0005 

0.0006 

0.0007 

0.0008 

0.0009 

F 

2.19 

2.19 

2.19 

2.19 

2.19 

2.19 

2,19 

2.07 

2.07 

2.07 

2.07 

2.07 

2.07 

2.07 

1.97 

1.97 

1.97 

1.97 

1.97 

1.97 

1.97 

1.89 

1.89 

1.89 

1.89 

1.89 

1.89 

1.89 

Q 

lt/sn 

109.50 

109.50 

109.50 

109.50 

109.50 

109.50 

109,150 

124.2 

124.2 

124.2 

124.2 

124.2 

124 .2 

124.2 

137.9 

137.9 

137.9 

137.9 

137.9 

137.9 

137.9 

151.2 

151 .2 

151.2 

15L2 

151.2 

151 .2 

151.2 

Tablo 1 - Klasik Kanal Hidrolik Tablosu 

b 
(m) 

0.50 

o .so 

0.50 

0.45 

0.55 

0.55 

h 
(m) 

0.35 

0.30 

0.30 

0.30 

0.25 

0.25 

V q 
mt/sn lt/ sn· ha 

0.283 1.00 
il 

0.382 ;, 1 .00 

0.381 ı 1.00 ,, 
0.403 ; 1.00 

0.471 ;, 1.00 

0.471 ' 1.00 

s F Q 

lt/sn 
b 

(m) 

0.0003 1.77 177.0 0.50 

0.0004 1.77 177.0 0.50 

0.0005 1.77 177.0 0.50 

0.0006 1.77 177.0 0.50 

0.0007 1.77 177.0 0.50 

0.0008 1.77 177.0 0.50 

0,55 0,29 0.471 . 1.00 0.0009 1.77 177.0 0.50 
---------:ı--

h 
(m) 

0.40 

0.38 

0.36 

0.36 

0.35 

0.35 

0.30 

0.50 0.36 0.331 1.20 0.0003 1.68 201.6 0.60 0.40 

0.50 0.35 0.346 ' 1.20 0.0004 1.68 201 .6 0.50 0.40 
'i 

0.50 0.30 0.435 
1 

1 .20 0.0005 1.68 201 .6 0.90 0.38 

0.50 0.30 0.435 1.20 0.0006 1.68 210.6 0.50 0.36 

0.60 0 .25 0 .510 1.20 0.0007 1.68 201.6 0.50 0.35 

0.60 0.25 0.510 !i 1.20 0.0008 1.68 201 .6 0.40 0.35 

0.55 0.25 0.536 1.20 0.0009 1.68 201 .6 0.40 0.35 

0.50 0.36 0.366 1.50 0.0003 1.57 235 .5 0 .55 0.45 

o.sa o.35 0.380 1.5o o.ooo4 1.57 235 .5 o.6o o.4o 

0.50 0.35 0.382 ı' 1.~0 0.001)5 1.57 235.5 0.60 0.40 

0.50 0.30 0.480 1.;,0 0.0000 1.57 235.5 o .so 0.40 

o.45 o.3o 0 .507 1.5a o.ooo1 1.57 235.5 o.5o o.38 

0.45 0.30 0 .507 1.50 0.0008 1.57 235.5 0.50 0.36 

0.60 0.25 0.563 1.50 0.0009 1.57 235 .5 0.50 0.36 

0.50 0.38 0.372 1· 1.80 0.0003 1.48 266 .4 0.65 G.45 

0.50 0.36 0.403 ı 1.80 J .0004 1.48 266.4 0.55 0.45 

0.50 0.35 0.421 1.80 0.0005 1.48 266 .4 0.65 0.40 

0.50 0.35 0.421 i 1.80 0.0006 1.48 266.4 0.61 0.40 

0.50 0.30 0.529 il 1.80 0.0007 1.48 266.4 0.55 0.40 

0.50 0.30 0.529 ll 1.80 0.0008 1.48 266.4 0.50 Q.40 

0.50 0.30 0.529 !1 1.80 0.0009 1.48 266.4 0.50 0.38 

V 
mj sn 

0.402 

0.435 

0.473 

0.473 

0.498 

0.498 

0.621 

0.418 

0.456 

0.495 

0.537 

0.561 

0.622 

o.o22 

0.426 

0.489 

0.489 

0.534 

0.578 

0.628 

0.628 

0.446 

0.482 

0.532 

0.554 

0.591 

0.604 

0.655 

: o 

'ı~· 
ı~· 
1 ~' 
! ğl 

ı ~ :::; 

"' "" 
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Tablo 2 - Klasik Kanal Maliyet Hesabı q = 0,80 lt/ sn-ha S : 0,0004 

No. : Poz No : Işın Cinsi 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

15.0(12 Makina ile ıkanal kazılması 

15.002
0
1 Kaplama betonu altının haz. 

15.053 Keçi ayağı silindir ile sııkıştınna 

15.0/1 

16.002/1 

16.0/1 

07.006 

06.006 

06.006 

21.011 

Dolguların sulanması 

Beton hazırlanması 

Çimento temini 

Çimento taşınması 

Kum taşınması 

Çakıl taşınması 

Düz kalıp 

Bir hektar maliyeti 

38.D/ 7 Çiftçi Arkı prizi 

Görünmeyen -kalemler ( 11 -7- 12'nin 
% 15) 

Plan, proje, yönetim v.s (13'1n 
% 15) 

Kamulaştırma 

3.3 - KANALETLi SULAMA SiSTEMININ EKO· 
NOMIK ANALiZi 

Kanaletli sulama sistemlerinde yarı eliptik •ke
sitli prefc.brik kanallar ku!lanılır . Türkiye'de 1000 
yılında kullanılmaya başlcınılmıştır . Sistem in eko
nomi·k analizi aşağıdaki gibi yap ılmıştır . 

Birimi 
Birim 

fiyatı TL. 

mJ 285 

mJ 198 

Sa. 5 825 
ton. 204 

mJ 5 677 

ton. 23 330 

ton. 2 039 

ton . 3 625 

ton . 1 405 

m2 1 096 

TOPLAM 

m 5 068 

ad. 137 991 

TOPLAM 

m2 400 

TOPLAM 

Miktar 

7.072 

1.029 

0.018 

0.272 

0.163 

0.032 

0.032 

0.130 

0.196 

0.188 

35 
0.14 

385 

Tutarı 

TL. 

2 016 

204 

105 

55 
92 535 

746 

65 
471 

275 
206 

5068 

177 380 

19 318 

29 504 

226202 

3(3 930 

154.000 

414132 

i - Sistemin kapasitefendirilmesi klasik sis· 
ternde olduğu gibi talep sistemine göre 
yapılmıştır . 

ii - Kanaletin boyutlandırılmasında DSi'ce ha
zırlanan tablolar kullanıknıştır. Ayrıca 

kanalet hidrolik hesaplarında Bazin for
mülü de kullanılabilir. 
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f\J Tablo 3 - Kanalet Hidrolik Tablosu Tablo 3 - (devamı) co 
·o 
~. 

Sulama Sulama "' 2 Modulü Debi Hız Modulü Debi Hız ~ q Eğim o Kanalet V q Eğim o Kanalet V w 
C:• lt/Sn-ha s lt/Sn. Tipi m/sn lt/Sn-ha s Lt/Sn. Tipi m/sn ~ 
~ 

0.50 0.0003 109.50 315 0.50 1.00 0.0003 177.0 450 1.50 i 
0.50 0.0004 109.50 230 0.51 1.00 0.0004 177.0 450 0.65 ~ 0.50 0.0005 109.50 230 0.57 1.00 0.0005 177.0 315 0.64 l; 0.50 0.0006 109.50 230 0.62 1.00 0.0006 177.0 3~5 0.70 
0.50 0.0007 109.50 180 0.62 1.00 0.0007 177.0 315 0.76 
0.50 0.0008 109.50 180 0.66 1.00 0.0008 177.0 315 0.81 
0.50 0.0009 109.50 180 0.70 1.00 0.0009 177.0 315 0.86 -0.60 0.0003 124.20 315 0.50 1.20 C.0003 201.6 450 0.57 
0.60 0.0004 124.20 315 0.58 1.20 0.0004 201.6 450 0.65 
0.60 0.0005 124.20 230 0.57 1.20 0.0005 201.6 450 0.73• 
0.60 0.0006 124.20 230 0.62 1.20 0.0006 201 .6 315 0.70 
0.60 0.0007 124.20 230 0.67 1.20 0.0007 201 .6 31-5 0.76 
0.60 0.0008 124.20 230 0.72 1.20 0.0008 201 .6 315 0.81 
0.60 0.0009 124.20 230 0.76 1.20 0.0009 201 .6 315 0.86 
0.70 0.0003 137.9 315 0.50 1.50 0.0003 235.5 450 0.57 
0.70 0.0004 137.9 315 0.58 1.50 0.0004 235.5 450 0.65 
0.70 0.0005 137.9 315 0.64 1.50 0.0005 235.5 450 0.73 
0.70 0.0006 137.9 230 0.65 1.50 0 .0006 235.5 450 0.80 
0.70 0.0007 137.9 230 0 .67 1.50 0.0007 235.5 450 0.87 0.70 0.0008 137.9 230 0.72 

ı 
1.50 0.0008 235.5 315 0.81 0.70 0.0009 137.9 230 0 .76 1.50 0.0009 235.5 315 0.86 

0.80 0.0003 151.2 315 0.50 1.80 0.0003 266.4 600 0.62 0.80 0.0004 151 .2 315 0.58 1.80 0.0004 266.4 600 0.72 0.80 0.0005 151.2 315 . 0.64 1.80 0 .0005 266.4 600 0.73 0.80 0.'0006 151 .2 315 0.70 1.80 0 .0006 266.4 450 0.80 0.80 0.0007 151.2 230 0.67 1.80 0.0007 266.4 450 0.87 0.80 0.0008 151.-2 230 0.72 1.80 0 .0008 266.4 450 0.93 0.80 0.0009 151.2 230 0.76 1.80 0.0009 266.4 450 0.98 



V = -~ x (R . i) 1/2 

1+_Y_ 
Rl/2 

13:.ır.ada : 

V == .hız (m/sn) 

y == pürüzlülük katsayısı 

1 == Eğim 

(3) 
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R == Hidrolilk yarıçap (ım) 

iii - Değişik modül ve eğim için !kanalet tiple
ri bulunmuştur. Tablo 3'de bu t·ipler ve
ri!miştir. 

iv - Bulunan ·kanalet tipine göre maliyet he
sapları yapılmıştır. Tablo 4'de q == 0,60 
lt/sn. ha ve S == 0.0004 ·için bir örnek 
yapılmıştır. Bulunan diğer sonuçlara Şe-

kil 1 ...... 8 de verifmlştir. 

Tablo 4 - Kanalet Maliyet Hesabı q = 0.60 lt/sn.ha S == 0.0004 

No. ' Poz No.·· işin Cinsi 

38.03·1 Tip 315 Kanalet imalatı 

2 38.052 Tip 315 Kanalet döşenmesi 

3 381)94 Tip 4 ıkanalet ayağı imalatı 

4 38.104 Tip 4 ıkanalet ayağı montajı 

5 

6 Görünmeyen Kalemler (5'in % 15) 

7 

8 r:an, prcje. yönetim [7'in .
0/e ~ 5} 

9 Kamula~tı rma 

3.4 - ALÇAK BASlNÇLI ·BORULU SULAMA 
SiSTEMINiN EKONOMiK ANALiZi 

Alçak basınç lı borulu sulama sistemleri yurdu
muzda son yıllarda boru ynpım tekniğinin gelişmesi 
sonucu olaralk su lama şebekelerinde de kullanılma

ya başlanılmıştır . Sistemin ek•onomiık ·analizi aşa

ğıda'ki gibi yapılmıştır . 

i - Sistemin kapasitelendirilmesi klasik ve 
kanaletli sistemde olduğu gibi talep sis
temine göre yapılmıştır . 

ii - Borulu sistemin .boyutlandırılmasında 

Manning Formulü ·kullanılabilir . Manning 
formülü borulu şebekelerinde aşağıdaki 
şe·kilde yazılabilir . 

0,312 o = -- X D S/3 X Sl /2 
n 

(4) 

Birim 

m 

m 

cm . 

om . 

mı 

Birim 
fiat Tutarı 

TL. Miktar TL. 

7 322 25 183 oso 
2 646 25 66150 

87 250 21 750 
"17 
~ · 250 9250 

TOPLAM 280 200 

43 030 

TOPLAM ::;:~ z30 

48334 

400 37,5 15000 
TOPLAM 385 564 

Burada . 

O == Debi m3/sn 

n Pürüziulük ·katsayıs ı burada 0.016 

alınabilir. 

D == Boru çapı m. 

S = Hidrol ik eğim 

iii - Yapılan •kapasite ve hidrolirk hesaplar 

tablo 5'de verilmiştir . 

iv - Bulunan boru 9aplarına göre maliyet he

sapları yapılmıştır . Tablo 6'da D == 50 om 

için bir örnek yapılmıştır. 

Bulunan diğer sonuı;>lar şekil 1.. . 8'de ve

rilmiştir . 
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Tablo 5 - Alçak Basınçlı Boru Hidrolik Tablosu 

Debi Çap Hız Islak Hidrolik 
q o D Alan V Çevre Yarıçap 

lt/ sn. ha Ujsn mm m2 m/sn p (m) R (m) 

0.50 109.5 0.40 0.125 0.872 1.25 0.100 

0.60 124.2 0.40 0.125 0.992 1.25 0.100 

0.70 137.9 0.50 0.196 0.703 1.57 0.125 

0.80 151 .2 0.50 0.196 0.770 1.57 0.125 

1.00 177.0 0.50 0.196 0.903 1.57 0.125 

1.20 201 .6 0.50 0.196 1.02 1.57 0.125 

1.50 235.5 0.50 0.196 1.19 1.57 0.125 

1.80 266.4 0.60 0.272 0.943 1.88 0.150 

Tablo 6 - Alçak Basınçlı Borulu Şebeke Maliyet Hesabı (D = SO cm) 

No.: Poz No.: Işin Cinsi 

15.062 Boru hendeği kazısı 

2 15.064 OQigunun sııkıştırılması 

-3 15.040 Röpriz 

4 38.0.72 Betonarme boru imalatı 0 50 om. 
5 38.0.79 Betonarme boru döşenmesi 0 50 

6 38.0 .76 Lastik Sızdımıazlı.k Oontası 

Bir hektar mal-iyeti 

7 38.0.98 Alta Alfa 'vlanalı çiflik prizi 

8 38.0 .70 Boru imalatı 0 30 

9 

10 Görünmeyen Kalemler 
(9 'un % 15) 

11 

12 Plan, proje, yönetim (11'in % 15) 

3.5 - YAGMURLAMA SULAMA SiSTEMINiN 
EKONOMiK ANALIZI 

Yağmurlama sulama sistemleri yurdumuzda dev
let üretme çiftfi.kleri. Üniversite arazileri ve arazi 
toplulaştırılması yapılabilen yerle~de küçük çaplı 

sulamalar olarak yapılmıştır. Büyük sulama sahala· 
rında henüz kullanılmamıştır . 

i - Sistemin kapasitefendirilmesi klasik, ka· 
naletli ve alçak basınçlı borulu da olduğu gibi talep 
sistemine göre yapı l.ıııstı r . 

:30 

Birimi Birim Fiatı Miktarı Tutarı 

mJ 754 2.00 1 508 

mJ 920 1.00 920 

mJ 165 0.80 132 

m 12 658 1.00 12658 

m 1 955 1.00 2 647 

kg. 2130 0.72 1 534 

TOPLAM 19399 

m 19 399 28 543171 

Ad. 37 739 0.116 4 227 

mt. 5442 0.24 1309 

TOPLAM 548 707 

82 306 

TOPLAM 631 013 

94 651 

TOPLAM 725664 

ii - Yağmurlama sulama sisteminin boyutlan· 
dırılması için çeşitli boru imalatçısı firmalar tara· 
fından muhtelif abaklar lıazırial'lmıştır . Bunlardan 
faydalanılacağı gibi William- Hazen denklemi cie 
kullanılabilir. 

o = 0.279 X c X 0 2·63X S 0-54 

Burada : 

o 
c 
D 

Debi mJ/sn 

Boru cinsine bağlı bir katsayı 

Barıı çapı (m) 

(5) 
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S = Hidrolrk eğim 

Bulunan sonuçlar tablo 7'de verilmişti r . 

iii - Kapasite ve hidrolik hesaplar tablo 7'de 
verilmiştir. 

Tablo 7 - Yağmurlama Hidrolik Tablosu 

Sula-ma Modülü Debi Çap 
q o D Alan 

lt/sn/ ha lt/sn mm ın2 

0.50 109.50 250 0.0122 

0.60 124.20 300 0.0706 

0.70 137.90 300 0.0706 

0.80 151.20 300 0.0706 

1.00 177.00 350 0.0962 

1.20 201 .60 350 0.0962 

1.50 235.50 350 0.0962 

1.80 266.40 400 0.125 

iv - Bulunan çapiara göre maliyet hesapları 

yapılmıştır. Burada D- 300 mm. iQin bir 

örnek yapılmıştır. Bulunan diğer sonuçlar 

şekil 1 ... 8'de verilmiştir. 

Hidrolik 
Hız Islak Çevre Yarıçap 

m/sn P (m) R (m) 

2.22 0.785 0.063 

1.77 0.942 0.075 

1.97 0.942 0.075 

2.15 0.942 0.075 

1.84 1.100 0.088 

2.09 1.100 0.088 

2.45 1.100 0.088 

2.13 1.250 0.100 

Tablo 8 - Yağmurlama Sulaması Maliyet Hesabı (D = 300 mm) 

No. işin Cinsi 

ı{ azı 

2 Sıkıştırma 

3 Sııkıştırılmamış dolgu 

4 Boru imal i 0 300 

5 Borunun döşenmesi 0 300 

6 Bir hektar maliyeti 

7 V ana 

8 

9 Görünmeyen kal emler (8 'in °0o 15) 

10 

11 Plan . proje, yönetim v.s (10'un % 15) 

4-SONUÇ: 

Sulama sistemlerinin eıkonom iık analizinde ·kü
çük sulama modülleri (q : 0.50, 0,60- 0,70-0,80 ve 
1.00 lt/sn-ha) için ·kanaletli tersiyer ·kanal, diğer su· 
lama sisteımlerinden dafıa ekonomi•k bulunmuştur. 

Büyük sulama modülleri (q : 1.20- 1,50 ve 1,80 
ltjsn.ha) çin ise ık!asi•k terstyer kanal diğer sulama 
sistemlerinden daha ek·ononı~k bulunmuştur 

Yukarıdaki sonuçta görüldüğü gibi onbinde mer· 
tebesindeıki eğimlerde yağmurlama ve alçak basınç· 

Birim Fiatı Tutar 
Birim TL. Miktarı n. 

m3 754 1.08 814 

920 0.33 304 

165 0.68 142 

m 14 310 1.00 14 310 

1182 1.00 1 182 

TOPLAM 16722 

16 722 35 585 270 

adet 149 soo 0.14 20930 

TOPLAM 606200 

90930 

TOPLAM 697130 

104 569 

TOPLAM 801169 

lı borulu sulama yapmak ekonomik sonuçlar ver
mektedir . Yağmurlama ve alçak basınçlı borulu su
lama için yüzde ınertebesindeki eğimler ekonomik 
sonuçlar vermektedir. 

Hiç bir sulama sistemi Türkiye 'rlin bütün bölge
leri içm ideal değildir . Her bölgenin kendine has 
i ıkJim ve topoğrafik özeJii,kleri vardır. Sulama sistem
lerinin tipi 3eçilirken önceHkle yukarıda bahsedilen 
hususlar gözönünde bulundurulmalı ve sonradan o 
bölge için en uygun olan sulama şebeke türü se· 

ç;ilmelidir. 
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MALIYET fL / ho ıo-3 

900 

800 

700 

········ ······-·-· ··· ··· ........ _, _____ ... .. ··-·· .. ···-···· -········--· . -....... .. . -·-·· .... ······· ·····-· 
soo 

·- ·- ·- ·- ·- · - ·- - ·--· - -- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · 

500 

400 --------- -----------------------

300 

q : o 50 

~ AN ALET 

KLASIK 

AB. BORU 

YAGMURLAMA 

200 L-----+------+----~------+-----~-----r--------~ 

900 

80 0 

10 0 

btJO 

500 

400 

30 0 

200 

3 4 5 6 7 8 9 

Su loma sistem'er inin Maliyet - E~ im i lişkis i 

·-- - ·- · - ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-

--------
ı-----.... -----------------------------

q=Cc ' :> 
KANALEr 

<L ASiK 

AB BORU 

YA~MURLAMA 

L-----+----+----t----+----+----+--- ECiM ıo- 4 3 4 6 7 8 9 

~ FI'C' Il Su la rrı o s is tt-ml~r ini n Moll1et - E4i:n ılı ş k ısı 
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900 

80lı 
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300 
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<ANAL ET 

KLASiK 

AB BORULU 

YA(;MURLAMA 

206 -.L - --+--___,,__ __ +-------+----+---- Elllı.t 10-4 
3 4 6 7 8 9 

5EKIL ~ Sulama sı st em l erinin maliyt"t- e~ ırrı i hıkıs f 

MALIYET TL /ho 103 

i<LASI~ 

900 
AB BORU 

YAilMURLAMA 

800 -·-··----······ ---·-----..... 

- . ~-- --- - - - ·- - -- -- -- ·- ·-··-·- - - -- -
700 

600 

~ Ol - ---------------------
-~------ -- -

20C ~---+---+----+---~---+------~--___,~ 
3 4 6 8 9 
ŞEKiL 4 · S ula mo sist!mlerinin Ma lıyet - E~im ilişkı$ ı 
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MALIYET TL 1 ho 103 
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Ş EKIL Sul am o sistemlerinin Maliyet- Eğim ilişkisi 

q:I OO 

KANALET 

KLASI~ 

A. B. BORU 

YAtlMURLAMA 

MALIYET TL/ho . 103 q: 1. 20 
KANALET 

KLASiK 

900 A.B. BORU 
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800 

·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·-·-· - ·-·---·- ·--·- ·- ·--· 
700 

600 
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1--------~ 
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ŞEKIL 6 , Sulama listemlerinin Maliyet- EGim ııı,klll. 
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ŞEKiL 7 , S<ılamı sistomlerinin Maliyot-E§im ili,kili 

MALiYET TL/ ho -103 
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ŞEKiL 8 : Suloma tistcnMrinrn Maliyet- EO'm ifif'tili 
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q= 1.50 

KANALET 

KLASIK 
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YAI\M~MA , 

q =I.BO 
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KLAS!~ 
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iÇMESUYU YÖNÜNDEN BAZI MADDELERiN 
LiMiT DEGERLERi 

Tercüme Eden Güngör DUMLU (*) 

Ö Z E T 

«WHO Guidelines For Drinking Water Quality» 1982 

« İçmesuyu Kalitesi İçiıı Limit Değerl ~r>> ad lı Dünya Sağlık Teşkilatı tarafııı· 

dan hazırlanmış kitaptan su kalite parametrelerinin genel tarifi, oluşumu, kay
nakları, sağlığa etkisi ve limit değerleri tercüme edilerek bu yazıda çeşitli içme· 

suyu kalite parametreleri hakkında bilgi verilmektedir. 

1.1 KADMiYUM 

Genel Tarif 

al Kaynaklar 

Kadmiyumlu mineraller d ünyan ın özel bölgele
rinde bulunur. Bununla beraber bu metal eser mi k
tarda yer kabuğünün her yerine d:ağ ı lmıştır . Özellik
le bütün çinko minerallerinde az miktarda ık admi 

yum vardır. Kadmiyumun en önemli minerali gre
enockite (Kadmiyum sülfür) nadi r olarak bulunur. 
Daha çok çinko mineral ya taklarırıa yakın yerlerde 
görülür. Normal olarak çi11ko ekstraksiyonunda yan 
ürün olarak elde edi lir , son 20 yılda il gi çekmiş ve 
çevreyi kirletmeye başlamıştır . Havada, yiyecekte, 
toprakta, bitki ve suda bulunur. Kadmiyumun kulla
nırdığı ye.rler ; alaşım l ar , askeri alanlar, metal kap
lama, boyalar, plastik maddelerde· dengeleyici mad
de ve pillerdir. 

b) Kadmiyumun Suda Bulunuşu 

Kadmiyum ·kaynağın ın tabiat ı ve suyun asidite
s-i ·kadmiyumun çözünürlüğüne tesir eder. Yüzey 
suJar ı , eendüstri atırklarının deşarjı ile ve lagimlı 
topra'klarla kirlendiğinden binkaç mikrogram daha 
fazla kadmiyum ihtiva ederler. Kullanma suyundaki 
kadmiyum miktarı ço!k azdır. Tasfiye sisteminde 
kadmiyumu gidermek için bazan miktarı artırılır . 

M us luk suyunda . daha fazla m i ıktardaki kadmi
yum. kurşun kaplama borularla, kurşun esaslı le
hirmlerle ve demir borularla illgilidir. 

(') Kimya V. Müh. T/>iKK Daire Başkanl ı ğı 

1.2 Alınma Yolları 

a) içmesuyu 

içmesuyunda kadmiyum miıktarı normal olarak 
litrede 1 m i ıkrogram veya daha azdır. Litrede 5 milk
rogram kadm·iyuma rastlanmıştır. Nadir olarak lit· 
rede 10 mi krogram bulunur. Kadmiyumun yüksek 
mi-ktarda bulu nması bir ihtimal arazideki suyun dü
şuk PH'şından ileri gelebilir. Böylece kadmiyumlu 
su, dağıtma sisteminde daha faz!a korozif tesir gös
terir. Sudaki ıkadm iyum miıktarı , su boru sistemiyle 
suyun uzun süre.Ji temasının bir fonksiyonu olup , 
sonuç olarak m ~ktar ı, aynı musluktan günün fa ~klı 

saatlerinde alınan suda değişiU·k gösterir . Ortala
ma kadmiyum mi ktarını bulmak için çok sayıda nu
mune toplamak gerekir. 

Günde 2 li t re su içen bir şc:hs ı n sudan a l dığı 

kadmiyum miktarı günde 1 miikrogramdan az ve 10 
mikrogramdan fazla hesap edilmiştir . Bu hesaplar
da alınan bütün kadmiyumun sindirildiği varsayılır. 
Fakat bazı içk ilerin ve çayın hazırlanımasında , kul
Janılan malzemelere yapışmasından dol ay ı bütün 
kadmiyum sarfedilmez. 

b) Yiyecekle 

Bir çok yiyecekte eser miktarda kadmiyum bu
lunur. Kirlenmiş toprak (Endüstri atıklarıyla ve güb
re olarak lağım çamuru kullanıldığında) veya kirli 
sular bazı ş.artlar altında ekinler ge-lişirken mikta
rın artmasına sebep olurlar ve aynı şekilde hayvan
ların kirlenmiş meralarda otlaınasıyla da miktıır ar
tar. Hayvanların böbrek ve karaciğeri;;je kadmi-yum 

37 



DSi l'EKNiK BÜLTI:Ni 1988 SAYI 65 

biri·kir ve bunları yiyen kimseler normalden daha 
fazla kadmiyum alırlar. Kadmiyum midye, istiridye 
gibi deniz ürünlerinde de bir ~kir . Diger bir kadmi
yum , kaynağı ise fosfat gübreleridir . 

Bir çok yiyecekte 0,1 mg/ıkg (ıslak ağırlık) dan 
az kadmiyum bulunur. Diyetle alınan kadmiyum ml·l<
tarı günde 15-60 11 gr arasında değişir . Yiyecekte 
bulunan kadmiyumun kimyasal durumu bilinmiyor. 

c) Havayla 

Havadaki miktar çdk düşükıtıür. Kadmiyumla ilgili 
endüstri alanlarında m3 de 0,001 -0,5 11g arasında 

ortalama miktar değişir . Bir şahsın günde 0,5 11g'dan 
az kadmiyumu solunum yoluyla aldığı hesaplallmış

tır . Kirlenmiş alanlarda bu miktar 3,5 11g/ gl.in ola
rak hesaplanmıştır ve şehirlerde normal olarak 
bulunan miktarın 30 k atı olan şehirler vardır . Yiye
cekle alınan miktara kıyasla küçuk mioktardadır. 

Parçacııkların boyuna göre kadmiyumlu parça
c ıklar a·kc iğerde depolanarak kalır . Havada bulunan 
parçacı •kların ortal,am:ı olarak % 25'şinin depolandı · 

(ı ı lıesaplanmı ~:tır. 

d) Sigarayla 

Her sigarada 1 -2 11gr .kadmiyum bulunur. Çün
kü yüksek ı sıcaklııkta kadmiyum uçar ve sigara içi
lirken soluhur. Farklı memleketlerde fa~klı tipteki 

haftada absorbe 

Su Sadece su Sadece hava 

1 ,u.g Cd / 1 0,8 0,1 

5 1' 9 Ccl / 1 4,2 0,1 

Durum 2 : yiyecekle girişi günde 5 11g Cd 

( % 6 absorıbsiyon) , solununıla giriş günde 0,05 11g 

Cd akciğerde % 25'şi alı ıkonur ve 0,/o 64 'dü absarbe 

tütünlerde miiktarı hesaplanmıştır . Misal olarak 20 
sigaradan 2- 4 1ıgr kadmiyum solununıla alınır ve 
tahmini olarak % SO'si akciğerde birikir. 

e) Endüstriyel Yollarla 

Endüstri al.anında çalışanlar m3 başına birkaç 
bin mikrogram kadmiyumu solunum yoluyla alırlar . 

t) Nisbeten önemli farklı alınma yolları 

Faıiklı şahıslar ve gruplarla kadmiyumun alınışı 

ile ilgili çalışmalarda, kadmiyum en fazla su, yiye

cek, hava ve kadmiyumla çalışan endüstri alanla

rından vücuda girmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatı 

haftada alınacak en fazla miıktarın 0,5 mg dan fazla 

olmamasını tavsiye etmektedir. Yapılan bazı hesap

lar aşağıda verilmektedir. 

Absorbsiyon 

Dunını 1 : yiyeceklı! gir i şi günde 20 11g Cd 

(% G absorbs iyon·), solunumla giriş günde 0,05 

11 g Cd , akciğerde % 25 'şi al ukonur ve % 64 'ü ab

sorbe edilir . i901esuyuyla giriş 

al Litrede 111g Cd b) 5 11g Cd ( % 6 absorb
siyon) 

edilen kadmiyum (IIQ) 

Sadece yiyecek Toplam Su toplam % 

8,4 9,3 9 

8.4 12,7 33 

edilir. içmesuyuyla giriş a) 1 11g Cd/1 b) 5 11 g Cd/1 

( % 6 absorbsiyon) 

1 Haftada alınan Kadmiyum (pg) 

Su 

1 11g Cd/ 1 

5 l'g Cd/ 1 

Sadece su 

0.8 

4,2 

Çocuklar için yeterli bilgi yoktur. 

1.3 Kadmiyumun Metabolizması 

Sadece hava 

0,1 

0,1 

Kadmiyum akc iğer ve mide barsak yolu ile ab
sorbe edilir . Sindirim yoluyla absorbsiyona yaş, kal
siyum, çinko giıbi metaller, protein eksikliği ve sin
dirilen kadmi'Yumun kimyasal şekli gibi faktörler 
tesir eder. Sindirim hızlı olursa daha fazla kadmi
yum alınabilir . Demir, kalsiyum ve protein eks~kliği 
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Sadece yiyecek 

21 ,0 

21,0 

Toplam 

21 ,9 

25,3 

Su toplam % 

4 

17 

mide barsak yoluyla sindirimin hızını artırır . Solu
num yoluyla absorbsiyon kadmiyumlu parçacıkların 
çözünürlüğüne ve bo<yutuna bağlıdır . A'Ynı zamanda 
nefes alma hızı ve derinliğ'ine de bağlıdw. 0,1 mik
ranluk parçacııkların % SO'si , 2 mikranluk parça
cıkların aksine akciğerde kalır. Havadan ve sigara
dan yayılan kadmiyum parçac~klarının boyutlarıyla 

ilgili 'bilgilere göre sırasıyla % 25 ve % 50 sinin 
alıkanduğu hesaplanmıştır. 



Absorbe edilen kadmiyum kana girer ve vüou
dun bazı bölgelerinde birikir, kadmiyum ka~aciğer ve 
böbreklerıda depol.anır. Kadmiyumun büyük kısmı kü· 
çük moleküilü proteinlere bağlanır . Kadmiyumun vü· 
cuttaki biyolojik ömrü uzundur ve yaşla biri·kir. Ye· 
ni doğan çocuklarda kadmiyum miktarı çok azdır . Sa· 
dece 1 JLg, buna karşı endüstri alanılarında çalışma

yan 50 yaşındaki şahıslarda 10-50 mg kadmiyum 
vücutta depo edilmiştir . Endüstri alanlarında çalışan 
işçilerde bu mi•ktar 1000 mg dır . Sigara içmiyenler
de 100 ml kanda 1 veya 2 J.lg dan az kadmiyum var
dır . Kanda kadmiyum bulunuşu vücut rahatsızlığı

nın bir belir•tisidir. Kadmiyum bÖbreklerden idrarla 
yavaş yavaş dışarı atılır . idrardakl kadmiyum vücut 
rahatsızlığının bir belirtisidir. Kadmiyum çinko ile 
reaksiyona girer, buda çinkonun vücutta yayılması
na tesir eder . 

1.4 Katlmiyumun Sağlığa Etkisi 

Kadmiyumla kaplanmış eşyalardan gelen kadmi
yumla kirlenmiş yiyeceklerin mide barsak rahatsız

lı ·klarına sebep olduğu r.apor e.dilmiştir . Ağızia alın
m'ış kadmiyumun öldürücü dozu hesaplanmamıştır. 

Fakat bir kaç bin mg olduğu bilinmektedir. Endüst· 
ri bölgelerinde çalışanlarda bronşit, amfizem, ane· 
mi, böbrek taşı rapor edilm i ştir. insanlarda böbrek 
zarı kadmiyumun binil<tiği .krltik bir organ olarak 
kabul edilir. Kadmiyumun böbreğe zehir tesiri yap· 
tığı proteinuria , glucosuria, aminoacıduria ile ilgili· 
dir. 

Fazla alındığı zaman Japonya'da bir kemik has· 
talığı olan ltai -ltai hastalığ ı görülmüştür. Bilhassa 
yaşlı kadınlarda geçmez böbrek ağrıları yapar. Suda 
bulunan az miktardaki kadmiyumun tesiri bilinmi
yor. Aynı zamanda kadmiyumlu ~aplardan gelen 
kıcıdmiyumla kirle_nmiş içkiler çoc'uikl'ara kötü tesir 
yapmalktadır . Kadmiyumun çeşitli dozlarda hayvan
Iara verilmesiyle ilgili bir çok ' çalışma vardır . Ağız
dan uzun zaman alındı ğ ında yüksek tansiyon, yüık
sek dozlarda )se kanserojen, teratogenic, mutegenic 
tesirler görulmüştür. Suda bulunan litrede 10 mg 
lı •k kadmiyum demirin absorbsiyonunu kısmen ön
ler. Krasovsky'nin çalışması kadmiyumun zehirli 
ve gonodotoxic olduğunu göstermiştir . 

insanlarda kc:dmiyumun sindir~miyle hipertansi
yon arasında bir bağıntı v.ardır . Fakat şu an için Is
patianmış değildir . 

Kadmiyumun kanserojen olduğuna .. dair deliller 
oldukça zayıftır . Fakat ağır endüstri bölgelerinden 

alınan kadmiyum. prestat kanser·i riskini artırmak

tadır WHO çalışma gurubunun düşüncesine göre 

kadmiyumun kanserojen olduğuna dair yapılan epi· 

demiyolojlk. çalışmalar kati sonuçlar vermemiştir, 

çünkü sadece bir k.aç işçiye yöneltiLmiştir . 
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Alınan kadmiyum miktarıyla kandaıki kadmiyum 
konsantrasyonu arasında·k·i bağıntı henüz anlaşılma

mıştır . Fakat WHO çalışma gwbu kanda litrede 
1 O J.Lg kadmiyumu ters e.tki göstermeyen miktar 
olara.k kabul etti (tentativ olarak) . 

insanlar için ağızdan alınan tek 3 JL9 lı .k kad
miyumun tesirsiz olduğu hesaplanmıştır. 1972 yılı 

Nisan ayında yapılan 16 FAO/WHO uzmanlar top
lantısında (yiyeceklerin kirlenmesi ve ilave yiye
ce.klerle ilgili). yeti~kinler için haftada alınacak 

miktarın 400-500 J.lg dan fazla olmaması tavsiye 
edilmiştir , yani 57-71 !Lgjgün . 

~admiyunı için uzun müddet tesirsiz alınacak 

mi·ktar hesaplanmıştır . Epidemiyoloji·k çalışmalarda 

tesir eden başlangıç doz 200 J.Lg dır. Buda günde 
12 J.Lg absonbsiyona eşdeğerdir. (% 6 absorbsiyon). 
WHO tarafından kabul edilen aralik günde 57- 71 
J.Lg arasındadır. Böbrek zarı 200 mg/kg lıık kritiık 

konsantrasyonun dörtte birini kabul eder. 

2-CIVA 

2.1 Genel Tarif 

a) Kaynaklar 

Cıvanın en önemli kaynağı dogal gazlardır, her 
yıl 2500 ve 15000 ton cıva element hale geçmekte· 
dir. ilave olarak yakacakların yanmasından, maden 
tasfiyelerinden, çimento fabrikalarından ve atı<klar· 

dan cıva çevreye y.ayılır . 

Klor alıkali fabriıkalarında, boyalarıda koruyucu 
olarak, elektr-ik ölçme ve kontrol aletlerinde (ter
mometre ve tııbba ait aletlerdel, dişçilikte ve ta
rımda (gübrelerde) kullanılır. Yeryüzünde 1 ve 2 
değerli tuzları halinde bulunur. Metil cıva bileşlıkleri 

önemli olup, organlarda bulunur. Metil cıva bileşi

yi anorganik cıvanın çökeltiler ve lağım çamurun
daki mikroorganizmaların faaıiyeti sonucu meydana 
gelir. Diğer mikroorganizmalar metil cıvayı anor
ganik cıvaya dönüştürürler . Balırklar ve memeli hay
vanlar metil cıva bileşi ğini ~bsonbe ederler ve anor
ganik cıvadan daha fazla alııkoyarlar . Metil c~va yi- · 
yeceklerde biriıkir . 

b) Suda Bulunuşu 

isveç'te yağmur suyunun 300 J.Lg/1 cıva ihtiva 

ettiği rapor edilmiştir. 

Bir çok yüzey suyunda cıva hidro.ksit ve klorür 
başlıca civa tuzlarıdır, genelliıkle miıktarı 0.001 mg/1 
den azdır. Kirlenmiş nehir ve göllerde cıva miktarı 

0,03 mg/l 'dir. 

Batı Almanya'da içsularda cıvanın konsantras· 
yonu litrede 400 J.Lg civarında, nehirlerde ise 100 · 
1800 J.Lg/1 arasında bulunmuştur. 
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içmesuyunda cıva çok az bulunur. Kanada'da iç
mesuyunda bulunan mi•ktarı yaklaşık 0,0002 mg / 1 
dir. Su tasfiyesinde anorganiık cıva, demir ve ali
minyum koagulasyonuyla kontrol edilir. 

2.2 Alınma Yolları 

a) içmesuyu 

Kirlenmenin olmadığı yerlerde sudaki cıva mik
tarı 0,0002 mg/1 den azdır . Su tasfiyesinde cıva mik
tarı azalır . içkilerin hazırlanması esnasında kaybo
lur. Bunun için içmesuyundan alınan miıktar 0,1 pg 
dan fazla değildir . 

b) Yiyecekle 

Endüstri al.anlarının dışında yiyecekler, balı•k ve 

bal ~k ürünleri cıvanın başlıca kaynağıdır ve metil 

cıva halinde bulunur. Yjlyecei<lerden cıvanın günlük 

ortalama alınışı 10-12 pg civarındadır . Fakat cı

vayla kirle.nmiş sulardaki balılklarda daha fazla bu
lunur ve yiyecekle alınan miktar artar. 

c) Havayla 

Metalik ve organik cıva bileşikleri oldukça yük· 
sek buhar basıncına sahiptir, buharlaşma ile atmos· 
fere "verilir.' Kirlenmiş alanlar hariç tutulursa m3 

havadaki miıktarı 0,02 p,g dır . Tahmini olarak hava
da 0,05 pgjmJ dür. Ortalama olaraık günde alınan 

cıva miıktarı 1 pg dır ve % 80'ni alıkonulur. 

d) Endüstri alanlarından 

Maden, kloralkali ve bazı tekni'k alet fabrikala
rının bulunduğu alanlardan cıva .alınabilir, cıva mik
tarı mJ de 5 mg'dır. Tc:hmini oJ·arak or.talama baş-

l c: ngıç mik•tarı mJ de 0,05 mg dır. Bu tür bölgeler

den ortalama cıva alınışı SOO pg veya daha azdır. 

Haftalık cıva alınışı •(pg) 

Yiyecek Hava Su 

a) 70 (5,6) 2,8 (2,2) 14 (2,1) 

b) 40 (11,2) 2,8 (2,2) 14 (2,1) 

cl 70 l5,6) 7.0 (5 ,6) 14 (2,1) 

d) 140 (11 ,2) 7,0 (5,6) 14 (2 ,1) 

Tahminler : 

( 1 J Y·iyecekle alınan miktar 10 pg/gün (a,c) veıy.a 

20 pgjgün (b,d) sindirilen cıvanın absarbe edi
len miktarı % 8 

(2) Havadan alınan miktar 0,02 pg/mJ (a ,b) veya 
0.05 pgjnıJ (c,d) . Toplam havalandırma 20 mJ/ 
gün % 80'ni alı:k•onulur . 

(3) içmesuyunda'ki milkta rı 0,001 ıng/i, günde 2 1 su 
içenler için sindirilen cıvan ı n absarbe edil en 

<kısmı % 15 

Çowklar için bilgi yoktur. 

2.3 Metabolizma 

Cıvanın insanlarda faydalı fizyolojik fonksiyonu 
yoktur. Çeşitli fizi:ksel ve kimyasal durumlarda (me
tal, organiık ve anorganik bileşi•kler) herbirinin esas 
özelliği zehirl·iJ.i.ktir. 

Yiyeceklerdeki anorganik cıva bileşiklerinin ab
sorbsiyonu sindirilen miktarın % 7- 8 dir. Buna 
zıt olarak ınetil cıv:ının mide- barsak yoluyla ab
sortısiyonu tamdır . Sudan inorganirk cıva bileşiği 

nin absoııbsiyonu % 15 veya daha az olabilir. Metil 

cıva tamamen abs.orbe edilir. Anorganik cıva bile

şikleri böbrekte. birikir, bu bileşiklerin esas organı-
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Toplam Su (toplam) % 

87 (9,9) 15 (21,0) 

157 (1 ,5) 9 (13,6) 

91 (13,3) 15 (15,8) 

161 (18,9) 9 (11 ,1) 

dır . Absarbe edilen cıva insanlarda, kanda görülür, 
ve % 80 - 90 nı kırmızı hücrelere bağlanır. (alyu
varlar). Met·il cıvanın yavaşça demetilasyonuyla 
anorganik cıva meydana gelir. Yavaşça fakat önem~i 
bir hızla . 

Cıva tuzları böbrekten, karaciğerden, barsak 
mukozasından , terle, tükrukl·e, ve anne sütüy le dı

şarı atılırlar. En önemli miktarı ise idrar ve dışkı 
ile atılır . 

2.4 Sağlığa Etkisi 

Cıva zehirliliğinin en önemli tesiri sinirsel ve 
bötrek bozukluoklarıdır , birinci olar.ak sırasıyla or
ganiık ve inorgani•k bil eşiklerle ilgilidir. Krasovs·ky'e 
göre cıvanın ilave olarak gene.! zehir tesiri birkinli k 
ve mutagenik tes·irler yanında kolestrol metaboliz
masını bozar. Anorgarıik cıvanın konserojen oldu
ğuna dair bir bilgi yoktu r. Alkil cıva bileşikleri la
boratuvar hayvı:ınlarında embriyoro'ksi'k ve teratoje
nik tesir gösterirler. 

3-ARSENiK 

3.1 Genel Tarif 

a) Kaynaklar 

Arsenik sülfür halinde ve bakır, kobalt, kurşun , 

çinko gibi metallerle beraber bulunur. Yer kabuğun· 



daki ortalamc. konsantrasyonu 2 ppm dir. Arsenik 
değişik değerlerde ve. o~gani.k, aoorganik bileşikler 

halindedir. Bulunan ar·sentk toplam arseniktir. Bazı 

jeoloj~k bölgelerde, ticari amaçla arsentk bileşlkle
rini•n liretilm'esi sonucu, doğal halde bulunanın üze· 
rinde arseniğe rastlanır. 

b) Suda Bulunuşu 

-Bir çok arsenik bileşiği suda çözünür. Bundan 
dolayı su kirlenir, suda buluMn arseniğin haııgi 

kimyasal durumda bulunduğu belirlenmemiştir. Fa· 
kat 3 ve 5 değerli bileş~kleri görülmüştür. Suda 
bulunan arsenik orgiınnk kökenl>idir. 

Yeni Zelanda'da jeotermal deşarjlarda önemli 
mrkta~a arseni·k bulunmaktadır. Sudaıki arseniğe 

endüstriyel deşarjlardaki arseni·k ilave edilir. En 
yuksek arsenlk konsantrasyonuna endüstri ala.nla· 
rında rastlanır. 

3.1 Alınma Yolları 

a) içmesuyuyla 

içme sularının ı;xığunda arseni·k miıktarı litrede 
10 l"g mın altındadır . Özel durumlarda, kirlenme 
sonucu 1-itrede birkaç bin p.g bulunabilir. Su dağıt· 

ma sistemlerinde arseniğin kimyasal şekli hakkında 

az bilgi vardır . 

bl Yiyecekle 

Arseniğ·in bir çok besin maddesindeki konsant· 
rasyonu 'kg. da 1 mg'dan azdır . IDeniz balıikiarında bu 
değerden fazla, kabuidu deniz ürünierinde kg. da 
SO mg a~enik bulunur. Organi'k lbileşiilder halinde
dir. Diyetle arseniğin vücuda giren miktarı vücut 
ağırlığının rkg 'mı için 30 p:g d ı r . 

c) Havayla 

Endüstrinin bultınrl'ladığı ve şe'hir dışındaki ha· 
vada çok az arsen~k bulunmuştur . Bu mi•ktar m3 'de 
1 ,ug'dan azdır . Endüstriyel bölgelerde ise m3 'de 
1 ,ug'dan fazla arsen·ilk vardır. Havadan alınan bir 
numunede mJ de 0,2 ,ug arsen ık bulunmuştur ve 
anorganiktir. 

d) Diğer Alınma Yolları 

il Endüstri bölgelerinden 

Maden tasfiye tesislerinin baca durnal'ında m3 

de 1 mg'dan fazla arsemik vardır. Tasfiye tesis ci· 
vanndaki lropra'k'ta ise ·kg . da 380 mg arS>enik bulun
muştur. 

i i) Tütün 

Tütünde bulunan .arseni.k mi~tarı azdır. Arsenik· 
il ilaçların kt•llanıtmasından vazgeçildiğinden bu 
günkü m~ktarı daha aZdır. 
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iii) Bazı ilaçların yapısında arseni•k 1bulunur ve 
mi•ktarı hayli yüksektir. Fakat su. yiyecek ve havay
la alınanlara niSibeten azdır. 

3.3 Metabolizma 

Arseniğin kimyasal şekli abso~bsiyon.a 

eder. Element halinde bulunan arsenik çak 
sorbe edilir. Bazı 3 ve 5 değerli anol"ganik 
bileşlıkleri daha kolc.ıy absonbe edil·ir. 

tesir 
az ab· 

arsen·ik 

Arseni·k vücuda girdikten sonra ·kana geçer ve 
'karaciğer. böbrek. dalak ve deriye dağı·lır. Beyin, 
kalb, rahim, trioid, pankreas, saç ve tırm!'klarda az 
mi·ktarda bulunur. Biyoloji•k ömrü 10 saatle bir kaç 
gün arasında değişir. Vücutta yaşla beraber birik· 
tiğine dair bilgi ydktur. ldrarla dışarı atı!ır . Arsenik 
sülf.idril gn.ıbuyla rea:ksiyona girer, bazı enzimierin 
faaliyetini önler. 

3.4 Sağlığa Etkisi 

Arseniğin insanlar ıçın esas element olduğuna 
dair hiç bir delil yoktur. Bununla beraber bazı or 
ganik arsenik bileşikleri hayıvanların gelişmesinde 

uyarıcı olarak faydalıdır. 

Arser.ik bileşiklerinin zehir tesiri kimyasal ve 
fiziıksel şekline , vücuda giriş yoluna, alınnna mik· 
tarına ve müddetine. ba~a elementlerle olan ilgi· 
sine, yaşa ve cinse göre değişir. Anorganik arse.nik, 
organiık arsenikten . daha zehirlidir. 3 değer~i arsenik 
5 değerli arsenik bileşiklerinden daha zar-arlıdır. 

Eğer suda bulunan arseni.k miktarı litrede 0,05 
mg ise elemı:mtin değerine ve şekline bal<malıdır . 

Arserr,kle ağır zehirl~nmede merkezi sinir sis· 
temi .komaya girer ve 70 • 180 mg mı öldürür. Mide 
barsak yolu , sinir sistemi, nefes yolu ve deri ha· 
rab olur. Kronik zehirlenmede .kas zayıflığı, iştah 

kes ilmesi, mide bulantısı , göz, burun. boğaıda yan
ma, derinin işe yaramadığı, hayati önem taşıyan 

organlarda ·habis urlar ve sinirsel belirtiler göz
lenm i ştir. Günde 3 · 6 mg alınan arsenik zehirlen· 
me tesiri gösterir. LHrede 7,6 mg arseniık bulunan 
kuyu suyunu 2 · 6 ay içenlerde ölüm olayı kayde· 
dil mişti r. 

4-KROM 

4.1 Genel Tarif 

a) Kaynaklar 

Bir çok ·kaya ve topra4<ta az milktarda krom var· 
dır . Esas minerali krcmittir ve krom 3 değerlidir. 

6 değerl i krom doğal olarak bı.;luıısada sı·k rastlan 
ınaz. Krom normal olarak çözünmez, fakat havanın 
tesiriyl e. dksidasyonia ve bakteriyel faaliyet sonu· 
cu çözünür hale geçer. 6 değerli .krom endüstriyel 
atıklarda bulunur. Kirlenme lağım çamurur.un top· 
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rağa verilmesinden ileri gelir. Yıiyecelderde doğal 
o·larak eser halinde krom bulunur. 3 değerli krom 
sabittir çünkü 6 değerli krom organilk türlerin de
ğişmesiyle 3 değere indirgenir. 

Krom en fazla alaşımlarda, kaplamacılııkta, ok
sitleyic·i olarak, korozyon önleyici olarak. boyalard:oı, 
tekıStil. seramik cam ve fotograf endüstrisinde kul

lanılır. 

b) Suda Bulunuşu 

Genel olarak ~kromun az çözünür olmasından do
layı suda çok az bulunur. Krom bileşiklerinin bu

lunduğu deşarjlar nehre verildiğ , i zaman suyun kir
lenmesi bazen ciddi durumlar yaratır. 3 ve 6 de~e. r

liıktedir . Doğal sudaıki kimyasal durumuna suyun 
asiditesi tesir eder. PH 7 de 3 değerli krom çö
zünmeyen hidraksite dönüşür. Ham suda krom mi'k
tarı 10 ,ug/'1 veya daha a2!dır. Nadir olarak aşırı kir
lerrme scmucu miktarı . 25 ,ug/1 den fazladır. Daha 
fazla kromun bulunması sudaki aşırı sertli·kle ilgi
lidir . 

4.2 Alınma Yolları 

a) içmesuyuyla 

içmesularında no~mal olarak çok az krom bulu
nur (S ,ug/1 veya daha az) musl.uk suyunda çok na
dir olarak 20 - !Lg/1 ye rastlanır. Musluk suyundaki 
miktar, suyun su dağıtma sisteminde ~kalma süre
sinin bir fonıksiyonudur, sonuç olarak .aynı muslu1k

tan muhtelif zamanlarda alınan suda krom miıktarı 
fa~kılı11ıklar gösterir. Günde 21 su iç'en bir kimse için 

alınan krom miıktarı hesaplanabilir. Klorlanımiş iç

me suyunda 3 değerl· i krom nadir olarak bulunur. Su 

kökenli .kromun 6 değerlikte olduğu tahmin edil

mektedir. 

Alınan krom miıktarıııın hesabı 

Durum 1 y.iyece.kle günde alınan krom mirktarı 

100 ,ug 

bl Yiyecekle 

Yiyeceklerde bulunan krom m~ktarı 2- 500 
,ug/kg arasında değişir. Bazı deniz ürünleırinde 

0,02-0,2 mg /kg arasında lkrom 'bulunur .. Şaraptaki 
krom miktarı 60 ,ug/ l'nin üzerinde bulunabilir. Yiye
ceiklerde krom 3 ve 6 değerHdir. Yiyece.klerin ~rom
la kirlenmesi kullanılan galvanize çeliık kaplarda 
hazırlarlmasından kaynaklanır. Kromun toplam alı
nışı ile iLgili bilgiler yokitur. Amerilka'da yapılan 
hesaplar 5- 500 ,ug/ gün arasında .değişiklik gös
terir. Ortalama günlük alımın mi'ktarı 100-300 
,ug/gün civarındadır. Çocuklar için günlük alınacak 

miktar hakkında bir bilgi yoktur. 

c) Havayla 

Havadaki krornla ilgili bilgi sınırlıdır. Şehirler

de tavsiye edilen ortalama konsantrasyon m3 ha
vada 0,02 pg dır . Ağır sanayinin bulunduğu yerlerde 
bu mi·ktarın 20 katına rastlanır. 

Havadaki kromun çoğu ince parçacı:klar halin
dedir. Belıki bunun yarısı solunum yollarında bir·i
kir. Aıkciğerde biriıken günlük miıktar ı 0.2 ,ug civa
rındadır .Sigaradaki değeri 1.4 ,ug dır ve bunun bir 
kısmı solunaraik absarbe edilir , bel·kide yarısı ak
ciğerde de.polanır .20 sigara içenlerde alıkonulan 
krom hesaplanabilir. Bu da günde maksimum bir 
kaç ,ug dır. 

e) Endüstri Bölgelerinden 

Özelliıkle kaynaık~a yapılan kaplamacılııkta hava 
kaynaklı krom miıktarı çevreden çok daha fa~ladır. 
1 mJ havada yüzlerce mg !kaydedilmiştir . 

f) Çamur ve toz da 

Tozdaki krcını miktarı hakikında az şey biliniyor. 
Toz ve çamuda il-gilenen çocuklar için genelde is
tenmiyen çok önemli bir kaynaktır . 

Su, hava ve yiyecekten absarbe edilen krom (lıg/hafta) 

Suda krom Sadece su Sadece hava 
Sadece Su toplam 
yiyecek Toplam o;o 

20 ,ug Cr/1 28 2 70 100 28 

50 ,ug Cr/ 1 70 2 70 142 49 

100 ,ug Cr/1 140 2 70 212 66 

Yiyecekle giren k rom 300 .ug/gün 
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Durum 2 

Su, hava ve yiyecekten absorblanan krom (!lg/hafta) 

Suda krom Sadece su Sadece hava 

20 pg Cr/1 28 2 

SO !lg Cr/1 70 2 

100 l'g Cr/1 140 2 

Çocuklar ve diğer hassas guruplar için gerekli 
bilgi yoktur. 

4.3 Metabolizma 

Krom mide barsak ve solunum yoluyla absobe 
edilir. Her sistemde absorbe edilen mi·ktar farklı 
dır ve ıkromun kimyasal durumuna bağlıdır. Vücut
taki krom 3 değerlidir 6 değerli krom zehirlidir. 

Literatürde sindirim yollarıyla absorbsiyon için 
verilen değerler farklıdır. 3 değerli •krom az ab
sonbe edilir. 3 değer1i krom tuzları % 0,1-% 1,2 

arasında absorbe edilir. Normal glukozun vücuda 
alınmas ı için, absorbe edilmiş krom kompleksine ih
tiyaç vardır. Yiyecekteki kromun % 10'nu absorbe 
edilir. 

1 sene 2S l'g/1 sudan 6 değerli krom alan fa
relerin do•kularındaki krom miktarı aynı mi.ktarda 3 
değerli krom alan farelerin dokularındaki krom mik
tarından yaklaşı.k 9 defa daha fazl adır. Solunum yo
luyla abso~bsiyon miktarı ha'l<!kında bilgi yoktur. Bu 
yolla absorbsiyonun parçacıkların .boyuna ve çözü
nürlüğüne bağlı olduğu tahmin ediliyor. 

Krom insan dokusunda az konsantrasyonda da
ğılmıştır. Dokudaki krom miktarı akciğere nazaran 
yaş la sapma gösterir. i nsanlarda en faz~a biri•kme 
deride, kasta ve yağda olur. Dokuda•ki miktar cins , 
yaş ve jeografik ye~in bir fonksiyonudur. Vücutt.a 
barsakla taşıma mekanizması 3 değerl· i kromun bi
rikmesini önler. 

Krom yavaş yavaş esas olarak idrarla ve aynı 

zamanda dışkıyla dışarı atılır . 

4.4 Sağlığa Etkisi 

Krom gluk!oz, lipid mekanizması ve bir kaç sis
temde amino asitlerin ku llan ılmasında gereklidir. 
Ayn ı zamanda damar hastalı ğı ile ş ~ker hastalığ ı

nın önlenmesinde önemlidir. 

insanlarda su kaynak lı kromun zararlı tesiri 6 
değerli kromla ilgilidir. i·nsanlar için esas olan 3 

değerli krom pratikte zeh irli değildir. 

Vücut ağırlı ğında kg başınd a 10 mg 6 değer li 

kromun bulunuşu insanlarda nefrit , karaciğer çürü
mesi ve ölüme sebep olur. Daha düşük dozu mide 
barsak mJJ>kozunda iltihap y.apar. 
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Sadece Su toplam 
yiyecek Toplam % 

40 240 12 

210 282 2S 

210 3S2 40 

Litrede S ımg'dan fazla 6 değerli ıkrom bulunan 
suyu içen farelerde zehirlenme gözlenmiştir. Bunun
la beraber 2'S mg/1 üııer.in'de'ki milk-tarlar hastalık 

tesiri göstenmemlştir. 

6 değerli krom yuksek dozda alındığırıda insan
larda sindirim yoll,arı kanserine sebep olmaktadır. 

Biıkromat ve krom (6) trioksit proseslel"inde 
çalışanlarda hastalırk risıki fazladır. 

Krom kaplama işlerinde çalışanlarda prosıtat 

ıkanseri ve çene kemiği kanserine rastlanmıştır. 

Fanklı çözünürlüıkteki krom 6 bileşiklerinin karışı
mının alınışı insanJ·ar için en :büyük risıktir. 

Endüstri alanlardan alınışı ile ilgili olarak 6 de
ğerli k~omun sağlığa etkisi burun ve cilt mukoza
sında iltihaba sebep olabilmesidir. 6 değerli kromun 
sağlığa etki eden başlangıç değer·i belirlenmemiŞ· 

tir. Nonmal şartlarda kromun sağlığa zararlı oldu
ğunu gösteren delil bulunmamıştır. 

5-SiYANOR 

5.1 Genel Tarif 

a) Kaynaklar 

Hayatın ve endüstrinin olduğu her yerde slya
nür vardır. Siyanür organik ve anorganik olabilir. 
Daha çok hidrojen siyanür halinde bulunur. Siya
niJr tuzları ve metal siyanürleri suda lmlayca çö

zünürler.' Siyanür iyonu ağır metal iyonlarıyla blr
leşirler . Bunların bazıları sabittir. 

Siyanür tuzları hidrolize olar~ .hidroswanür asi
di verirler . 

Akrilonit~il elde edilişi gibi bazı endüstri pro
seslerinde kulanılır. Siyanürleıt aynı zamanda altın 
ve gümüş ekstraksiyonlarında, çelik endüstrisinde, 
bi r çok kimyasal _entezde ve elektro kapLamacılllk· 
ta kullanılır . Bu proseslerin atı~ları havayı ve suyu 
kirletirler. 

b) Suda Bulunuşu 

Hidrosiyanür asit dissosiye olarak suya siya
nür iyonu ve~ir . Dlssosiyasyon PH'şa bağlıdır. PH 
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8,2 nin üze.rinde olduğu zaman ;yon halindedir. Si
yanür daha az zehirli olan siyanıata dönüşür. 

(PH = 8,5 veya da yüksektel Genelde ham sudaki 
miiGtarı ço'k düşlikrt:ür . 0,1 mg/l'den az. Nehre en
düstri atııklarının deşarjı ile ve diğer kaynakLardan 
ileri gelen ciddi kirlenmeler ha~iç tutulur. Metal 
tasfiye endüstrileri, kok ve gaz fabrikaları, kimya 
endüstri atı.kları siyanürle suyun kirlenme kaynak
larıdır. içilecek suyun klorlanmasıyl.a serbest ka
lan klor nötral ve kalevi şa~la·roa son sudaiki siya

nür konsantrasyontınu çok aza indirir. Suyun, 8,5 

den büyük PH da klorlanmasıyla siyanür zar.arsız 

siyanatlara dönüşür ki buda son olarak karbondiok
sit ve arot ·gazına parçalanır . 

5.2 Alınma Yolları 

al Yiyecekle 

Bir çok yiyecek maddesi eser halde siyanür 
lhtirva eder. Badem gibi bazı yiyecek maddelerinde 
daha fazla siyanür vardır . Siyanür balıkların yaşa

dığı sularda bulunabilir. Siyanür sıcakhkta parça
lanır . Böylece pişen yiyeceklerde daha az siyanür 
bulunur. Yiyeceklerden günde alınan siyanür mik
tarı bilinmiyor. Genelde günde alınan m~ktar çdk 
azdır. WHO günlük pişirilmiş yiyecekle siyanür alı
nışının vücut ağırlığının tkg. için O,ü5 mg olarak ka
bul e~miştir. 

b) Havayla 

Havadaki miıktarı çok aı:dır. 

ci Diğer Alınma Yolları 

Endii'str:iye'l alanlama siıyanür daha fazla alın

maktadır. Bazı durumf.arda en fazla alınan kaynak 
olabilir. 

5.3 Metabolizma 

Hayvan türlerinde siyanür kolayca absarbe edi
lir ve zehir özelliği çabucak ortaya çıkar. Siyanür 
oksitleyici olarak damar hücrelerindeki , proseste 
aneorobik ürünle.rin oluşmasına sebep olur. Lal<tii< 
asit gibi. Bu da solunumu hızlandırır. Hücreleroe 
oksijen absorbsiyonunu önler. Hücrelerdeki O'ksi
dasyon olmazsa hücrelere enerji girişi önlenir. 
Glukoz oksitlenmeıksizin sinir hücreleri glu•kozu lal<
tik aıside büyl.iik bir hızla dönüştürür. Siyanürün az 
alınması vücuda zarar vermez. Düşük seviyede ze
hirli olmayan tiyosiyonata dönüşür. 

5.4 Sağlığa Et1dsi 

50 • 60 m.g li•k te·k doz insanl·ar için öldürücüdür. 

Günde 2,9-4,7 mg siyanür alındığında vücuttaki ze

hir önleyici sistemle siyanür zehirli olmayan tiyo

siyonata dönüşür . Hayvanlar üzerinde yapılan ça-
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lışmalar esas alınarak yapılan hesapta günde in· 
sanlar için 8.4 mg siyanür alınışı kabul edilebilir. 

6-ASBEST 

6.1 Genel Tarif 

a) Kaynaklar 

Asbest serpent-in veya amtıbol mineral gurup
larının lifli silikatiarına verilen genel bir terıimdir. 

6 adet mineral asbest olarak karakterize edilir. 
Krisotil, krisidolit, antopil'l'l:, tremolirt:, a'kıtıisidolirt: ve 
amosit. Krisotil serpentin gurubunun lifli alanıdır. 

Diğerleri ampibol gurubuna -3itNr. Bu değişik şekil· 

lerdeki asbestler % 40- 60'şı silisyum dioksit. de
mir, magnezyum ve diğer metallerin oksi'tleııinin 

bir bileşimidir . 

Asbestler doğal sulara, asbestli minerallerin 
çözülmesiyle , maden cevherleri ve endüstri atıkla

rıyla verilir. Çö-kme, suspansiyon, göçetme ve kim
yasal reaksiyonlar suda asıbest liflerinin çokluğu
na ve harek·etine tesh ederler. 

Dağıtma sistemle.r·inde asbestli çimentodan 
yapılan boruların kullanılışı i<;ımesuyunda asbestin 
varlığına sebep olur. 

b) Suda ıBulunuşu 

ASibestler ge.nellikle kullanma suyunda bulunur. 
Göl ve nehirlerde litrede 1 milyon civarında asbest 
lifi vardır . Rapor edilen değeri ise 1 milyon -10 
milyon ~if/1 arasında değişir. Mikıtar endüsttriyel 

kaynaklara göre de değişir. Ottowa nehrinde tas
fiye edilmemiş suda 9,5 milyon lif/'I de bulunmuş
tur. Tasfiyede, kum filtresiyle asbestin % 90'nı 

glderilir. Daha etkili metot ise demir tuzları ve po

liei'Oıktrolitle kimyasal koagulas·yondur. 

6.2 Alınma Yolları 

a) içmesuyuyla 

içmesuyundaıki asbest miıktıll"ı çok değişir ve 
geniş hata sınırı lifin kütle haline dönüşmesiyle il
gil·idir. Bu kaynaktan günde ortalama alınışını doğ

ru olarak hesap etmek çok güçtür. 

Kanada Ulusal araştırmalarının sonucu esas alı
narak ve günde 2 1 su içildiği varsayılarak içmesu
yundan asbest alınışı ha~kın % 95'şi için bel.ki gün
de 0,0001 mg dan azdır. Bu milotar daha da azala
bilir. 

h) Yiyecekle 

Topr.a'k ürünlerinin asbestle kirlenmesi ile ilgili 
pratRk ve istenen metotLarın eksiıkliğinden dolayı 

çalışmalar yapılmamaktadır. Toprak parçaları. kir 
vey.a çamurlu yiyecekler asbes•t ifıitiva edebi'lirler. 
Yiyecekler sudan asbest alabilir ve hazırJ.anmala-



.rında kirli talk kullanılabilir. (Talk toz olarak jik
lette, pirinci örtnıekte ve paketlenmiş yiyeceklerin 
yapışmasını önleyici bir madde olarak kullanılabi

lir) . 

Asıbestler aynı zamanda sprey pestisi:t:lerin ta

şıyıc ısı olarak kullanılan talk gibi kirli sil·ikatli mi
nerallerden yiyeceklere kart:ılır. Asbest!er çok iyi 
filitre malzemesidirler ve içki ve diğer sıvıların te
mizlenmesinde, yiyecek endüstrisinde ewelce çok 
kullanılıyordu. Bazı durumlarda asıbest filtrelerin 
kullanılışı son ürünlerde asbest konsantrasyonunu 
artırıyordu. Bazı ingiliz biralarında litrede 0,151 mil
yon lif bulunmuştur . Kanada bi-ralarında litrede 
4,3- 6,6 milyon lif kaydedilmiştir; sert olmayan iç
ki lerde miktarı litrede 1.-12,12 milyon lihir. Fakat 
bugün yiyecek endüstrisinde asıbest filtrelerinden 
vazgeçilmiştir. 

c) Hava ve Diğer Kaynaklar 

/l.sbestler k.ayaların hava tes iriyle bozulmasın

dan. doğal olaylar sonucu veya endüstri atı·klarından 

havaya verilir. 

Ameriıka'da havadaki as best miktarı 1 x 10 - 5 -

10 X 10-s mgjmJ arasındadır . 10 - 6 mg krisotil as

bestte 1 milyonun üzerinde lif bulunur. 

Asbestin alınışı endüstiri•yel ve doğal kaynak
lara göre değişi r. Genelde havadan alınan miktar 
sudan alınandan daha f;azladır . Havadaki lif büyUk
lüğünün dağılımı sudan fanklı dır. 

6.3 Asbestin Absorbsiyon ve Dağılımı 

a) Sindirim 

Asbest lifleri, yiyecekle, iÇ'mesuyuyla ve önem 
li oranda mukozanın faali yetiyle solunarak sindi

rilir. Sindirilen asbestin durumu bir münakaşa ko· 

nusudur. Bir kısım otoritelere göre mide barsak 

yoluyla alınaırak diğer dokulara geçer. Diğerleri ne 

göre bu yolun geçerli olduğuna dair belirli bir 

luınıt yoktur. 
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Süspansiyon halinde'ki 'kriso'til lifleri bayıltıl

mış fareleriıı dirCik olara'!< midelerine enjeıkte edi
lirse boiiazc!an ~ıcı.:crdk kana, dalağa , epiplona (ıka

rındaki barsak l ar ı iirten zar) beyin ve diğer doku
lara !JÖÇ ederler. 21 ay boyunca % 5 krisotil alan 
fare lerde or!Jon sakatlığ ını gösteren bir delil yok
tur. 

b) Solunum 

Hayvanlar üzerinde Jlapılan denemelerle ilgili 
bir kaç kaynak, patalajik gözlem ve fiz·iksel çalış

malar. asbestin sedimantasyon ve duırdurmayla so
lunum yolunda birikebileceğini göste.rmiştir. Sedi
nı a ntasyonla biriıkme liflerin çapıyla tayin edilmek
tedir. Durdurmayla (ınterception) biri·kme ise lif
lerin uzunluğuyla tayin edilmektedir. 

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler solunan 
asıbest liflerinin akciğe rden veya nefes borusundan 
diğer dokulara hareket e<btiğini göstermişlerdir. Gi
ne domuzunun lenf yumrularında krosidolit lifleri 
bulunmuştur. Liflerin le.nf boyunca hareket ettiıkie

ri tahmin edilmektedir. Antopilit soluyan gine do
muzların troidinde asbe's't gözlenmiştir. Cilt has
talarında, ddkuda ve akciğerlerde lenf yumrula rında 

ve penitonitte asbesıt bulunmuştur . ince barsak ve 
dalaktada görülmüştür . 

6.4 Sağlığa Etkisi 

i) Hayvanlar Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

Krisotil asbestle beslenen farelerde kokın~k 

epitelyumun bir çok yerinde asıbest lifleri görül
müşdür. 

6 aylık periyatlarla 100 gün için haftada 5 gün , 
günde 100 mg süt tozuyla italyan ralkı veya Kanada 
-krisotili, 32 liı k bir fare gurubuna verildi. Sadece 
sütle. 16 'sı kontrol edildi. Bir mide hastalığı (G.ast
ric leiomy- Sarcoma) ta lık ve krisotille beslenen
lerde göZ'Iendi. Kontrol edilenlerde ise bu hasıtalı

ğa rastlanmadı. Krisotil süzgeç kağıdı verilen fare
lerde (ya'ldaşık vücut ağırl;ğın ın kım. mı için 25 mg 
8- 14 ay içinde habis url ar görüldü. 
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KÜTAHYA · ÇAVDARHiSAR OVASINDA KUYU VE 
YAGIŞ RASATLARlNDAN FAYDALANlLARAK 

SÜZÜLME MiKTARININ HESAPLANMASI 

Yazan Dr. Nuri KORKMAZ• 

Ö Z E T 

Herhangi bir havzada yeraltısularından taydalanma ıve korunmaya yönelik 
su yapılarının doğru bir şekilde projelendirilebilmesi için akiferin bilaııço terim
lerinden besienim miktarının yeterli doğrulukla tayin edilmesi gerekmektedir. 
Akiferlerde, beslenim, miktarı basit metotlarla doğrudan doğruya tayin edilemeyen 
birçok faktöre bağlı olduğundan 1ıidrojeolojide değerlendirilmesi en güç olan bir 
parametredir. 

Bu incelemede Kütahya - Çavdarizisar ovasında 1975 - 1984 devresinde su se· 
viyesi yıllık besienim yükselimi ve ıyağış miktarları arasındaki ilişkiden faydala· 
nılarak süzülme miktarının tayini konusu araştırılmıştır. 

1. GiRiŞ 

Çavdarhisar ovası iç Anadolu Bölgesinin batı

sında Kütahya ii sırıırları içerisindedir. Ova alanı 

160 kmı, drenaj alanı 855 km2 ortalama ikotu 1000 
m'dir. Örencik , l_(ız ı k , ·Bedir, Barağı, Deringöz ve 

Çömlekçi dereler·i hidrografik şebeıkeyi meydana 
getirir ve bunlar ova kuzeyinde birleşerek Kocasu 
adını alırlar. 

inceleme sahasında temeli tFJ ŞJkil eden şistler 
üze.rine Mesozoil\ rnermerler diskardan olarak ge· 
lir. Mermerler üzerine ise disıkordan olarak Neojen 
konglomera, marn ve kalkerleri , Pliosen konglo· 
mera ve kumlu çakıllı killeri ile 'Kuaterneır alüv· 
yonları ~e lir . 

Ovada yeraltısuyu taşıyan en ö emli formas
yon Neojen kalkerleridir ve ovadaki kalınığı 150-180 
m arası nda değişmektedir. Yeraltısuyu genel akış 

yönü, batıda kuzeydoğuya, güneyde ise kuzeye doğ
rudur. Aki terin beslenirrıi, yağ ış ve yüzeysel a1kış

tan süzülme ile, boşalımı ise ova dre.naj alam ku
zeyindeki Esatla·r kaynağından olmaktad ır . Bu kay
nağın Eylül- 1974 debisi 1790 lt/sn dir. Halen aki
ferden çekilen su miktarı ihmal edilebi li r merte
bededir ve ortalama yıllık yeraltısuyu besienim 
ve boşalımı 64.1()6 m3/ yıl olarak hesaplanmıştır (6ı. 

( ' ) Jeoloji Yük. MUh. DSi Jeoteknik Hiz. ve Yeralt ısul arı Dal. 
Bşk . l ığı 

2. SÜZÜLME MiKTARININ HESAPLANMASI 

Ovada yeraltısuyu araştı~ması gayesi ıçın 

Ekim- 1966 yılııda açılmış olan 7538- A Susuzık:a
ya sondaj kuyu·surra mo11>teli kuyu lirnnig rafı ile su 
seviyesi surekli ölçülmektedir. Bu sürekli ölçüm 
gı-afikle;inden 1974 - 1985 devresi aylık su seviye 
değerleri tayin edilmiş (Tablo. 1 ı ve su seviye de
ğişim grafiği çizilmiştir (Şekil. 1 ı. Bu değerler ile 
kuyunun zemin kotu ve akiferin boşalımını sağla

yan Esatlar kaynağının kotu (970.0 m) esas alı

narak her ay için ·Boşalım koturıa göre su seviyesi• 
değerleri hesı;plarımıştır (Ta'blo. 2). Ayrıca Çavdar
hisar meteoroloji istasyonunun '1975 - 1984 su yıl

ları için aylık ve yıllık yağış değerleri Tablo. 3'de 

verilmiştir. 

Hesaplanan boşalım kotuna göre su seviye de
ğerleri (Tablo 2), yarı logaritmi k eksen sisteminde 
zamana bağlı olarak noktalanmıştır. Her yılın bo
şa lım devresindeki nokta~ardan geçen eri uygun 
doğrular yardımiyle besienim yükselim değerleri 

( !:J. H) ve bu besienim yük•selimlerine tekabül 
tayin edil mi~tir (Şekil. 2,3), 1975- 1984 devresi için 
·tayin edilen besienim süresi yağış toplam ları (P,J 
ile bunlara tekabül eden besl·enim yükselimi değer
lerinin (dH) (Tab lo 4) regresyon analizinden elde 
edi'len regresyon doğrusu denklemi ve diğer para
metreler aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 1 - 7538- A Rasat Kuyusu Su Seviyeleri 

Kuyu Adı 
Kuyu No 

Kütahya - Çavdarhisar - Susuz·kaya 

7538- A 

Yıllar 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Su Seviyesi (m) 

A V L A R 

10 11 12 2 3 .4 

23.55 

23.63 24 .03 23 .48 23.25 23 .20 23.17 23 .4<! 

24 .50 24.47 24.19 23 .72 23 .10 22.70 22 .41 

24.18 24 .47 24.46 24 .84 24 .82 24 .75 24.58 

25 .65 26 .06 26.08 20 .74 18.54 16.84 

17.07 17.87 18.61 19.23 19.33 19.48 19.53 

21 .03 21 .51 21.93 18.35 17.00 15.40 

19.59 16.44 16.97 16.39 14.93 12.93 12.07 

14.74 15.59 15.90 15 .67 15.60 15.73 16.00 

19.35 20 .00 20 .66 21.55 21 .94 22 .30 22.43 

25.08 25.65 24.95 24 .75 22.03 20.19 19.33 

1985 16.65 16.79 18.34 18.20 18.18 18.16 

5 

22 .84 

23 .56 

22 .42 

24 .62 

15 .77 

19 .63 

13 . fi!ı 

11 . ıl5 

16.28 

22 .77 

16 .41 

6 

22.63 

23 .75 

22 .54 

24 .65 

15.39 

19.71 

13.49 

12.01 

16.55 

23 .06 

15.40 

7 

22 .27 

24 .05 

22.81 

24 .93 

15.57 

19.83 

13.65 

12.37 

17.13 

23 .42 

15.27 

Tablo 2 - 7538- A Rasat kuyusu boşalım kotuna göre su seviyeleri 

Kuyu Adı 

Kuyu No 

Yıllar 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

19H3 

Kütahya Çı;ıvdarhisar - Susuııkaya 

7538- A 
Kuyu Zemin Kotu 
Boşalım Kotu 

_J.oşahm kotuna göre su seviyesi (m) 

A V L A R 

-10 11 12 2 3 4 

6.08 

6.00 5.60 6.15 6.38 6 .43 6.46 6.21 

5.13 5.16 5.44 5-:91 6.53 6.93 7.22 

5.45 5.16 4.97 4 .79 4 81 4 .88 4.78 

3.98 3.!>7 3.55 8.89 11 .09 12.79 

12.56 11.76 11.02 10 .40 10.30 10.15 10.10 

8 .60 8 .12 7.70 11 .28 12.63 14.23 

14.04 13.18 12 .66 ı : ı 24 14.70 16.70 17.56 

14 .89 14.04 13 .73 1396 14.03 13.90 13.63 

10.28 9.63 8.97 8.08 7 69 7.30 7.20 

5 

6.79 

6.07 

7.21 

5.01 

13.86 

10.10 

15.98 

17.98 

13.35 

6.86 

6 

7.00 

5.88 

7.09 

4.98 

14.24 

9.92 

15.98 

17.62 

13.08 

6.57 

7 

7.36 

5.58 

6.82 

4 .70 

14.06 

9 .80 

15.98 

17.26 

12.50 

6.21 

8 

22 .53 

24 .22 

23 .29 

25.28 

15.92 

19.93 

14 .12 

12.72 

17.95 

24.00 

15.47 

9 

23.00 

24 .43 

23 .66 

25 .63 

16.59 

20.43 

14.85 

13.73 

18.72 

24 .59 

16.03 

999.63 m 
970 .00 m 

8 

7.10 

5.41 

6.34 

4 .3-5 

13.71 

9 .70 

15.51 

16.91 

11 .68 

5.63 

9 

6.63 

5.20 

5.97 

4.00 

13.04 

9 .20 

14.78 

15.90 

10.91 

5.04 

198-1 

1985 

4.55 3.98 4 .68 4 .90 7 60 9.44 10.30 13.22 14.23 14 .36 14.16 13.60 

12.99 12.84 11 .29 11.43 11 45 11.47 
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Tablo 3 - Çavdarhisar meteoroloji istasyonu yağışları 

A V L A R 

Yağış (mm) 

Toplam 
Yıllar 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 (mm) 

1975 24.6 34.8 54 .1 49.0 34.4 75 .6 31 .7 58 .5 92 .5 30.2 10 .8 1.2 497.4 

1976 23 .3 91 .1 73 .2 41 .8 28.2 25.0 77.0 43 .8 24.7 20.5 3.9 11 .0 463 .5 

1977 71 .6 22 .7 114.6 23.8 24 .4 29 .8 86 .0 2.0 32 .2 15.9 39.2 38.0 500.2 

1978 71.4 56 .1 82.3 112.0 111.3 60 .3 56 .9 31 .1 4.5 0.0 9.0 80 .5 675 .4 

197!-1 65.4 38 .2 47 .9 162 .6 31.8 14.4 16.3 99.8 43 .1 16 .2 3.2 7.6 546 .5 

1980 63.4 85 .8 75 .6 136 .3 9.2 100.0 40 .0 3 .8 5.2 14 .0 6.2 43 .0 582.5 

1981 20 .0 5R.2 119.6 135.1 49 .1 35.8 41.0 68 .1 31 .9 1.5 3.5 11.5 575.3 

1982 40 .7 62 .7 174 .5 34.3 26 .4 20 .5 90.4 29.5 11.9 17.2 34.6 0.5 542 .8 

1983 30.S 10 .0 42.7 81.0 42 .6 11 .7 45 .4 31 .8 39.1 109.4 1.8 0.0 445 .0 

1984 23.4 154 .7 50 .5 75 .3 102.3 86 .6 90 .4 35.8 3.1 46 .1 9.2 0.0 677 .4 

Tablo 4 - 7538 • A Kütahya • Çavdarhisar · Susuz kaya rasat kuyusu ölçümlerinden he· 

sapianan süzülme ve besienim yükselimleri 

Kuyu Adı Çavdarhisar · Susuzkaya Meteoroloji istasyonu Çavdarhisar 
Kuyu No 7538- A Ycığ ış Eşiği , Pe 197 .2 mm 

Besienim süresi Besienim 
Yıllık yağış, P• yağış toplamı, P, yükselimi, aH Süzülme,P, 

Su yılları (mm) (m ml (m) (mm) 

1975 497 .4 247 .9 2.5 50.7 

1976 463.5 404.8 4.4 207.6 

1977 500.2 280.6 1.8 83.4 

1978 675 .4 458.4 12.0 261.2 

1979 546.5 384 .2 2.8 187.0 

1980 582 .5 370.1 10.4 172.9 

1981 575.3 480 .6 8.5 283.4 

1982 542.8 345.7 3.6 148.5 

1983 446 .0 223.4 0.0 26.2 

1984 677.4 598.7 11 .6 401 .5 

Ortalama 550.7 379.4 5.8 182.2 
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AH = - 6.31 + 0.032 P, (1) 

Korelasyon ·katsayısı , r '0.821 

Hesaplanan F değeri 16.603 

Bu -korelasyon katseıyısı değerinin anlamlı olup 
olmadığı hesaplanan F değeri , ı;ınlamlılı•k düzeyi 0.05 
kabul edilerek, F, (Fisher) dağılımı değeri ile kar· 

şılaştırılmıştır . 

(1,8; 0.05) F, = 5.32 (F > F,) 

Buradan gözönüne alınan değişkenle~ anasında 
anlamlı bir doğrusal ilişkinin varlığına ve ayrıca bu 
kuyu bölgesinin yağış eşiğinin (P. l 197.2 mm oldu

ğu senucuna varılmıştır (Şekil. 4) . 

1975. 1984 devresindeki her yıl için süzülme 

miktarları (P,l , 

P, = P, - P. (2) 

bağlantısı ile hesaplanmıştır . Bu~ada , 

P, = Süzülme mi·ktarı (mm) , 

P, •Besglenim yükselimini karakterize 
yağış m iktarı (mm). 

Yağış eşiği (mm) . 

e.den 

Rasat süresi boyunca her yıl için hesaplanan sü

zülme m iktarları Tablo 4'de verilmişt•ir . Belirlenen 
bu değ erlerden faydalan ı larak akiferin rasat kuyusu 
bölges ini temsil eden orta lama süzülme miktarı 
182.2 mm olarak hesapl a nmıştır (Tablo. 4) . 1975-_1984 
devresi ortalama y ı llı k yağış 550.7 mm olduğundan . 

ortalama y ı ll ık yağışın yakl-aşıık % 33 'ü bu akiferin 
besieni m a l a nl arından süzülerek yeraltısuyunu bes· 
lemektedir. 

3-SONUÇ 

Yeralt ı suyu besienimlerinin en önemli kaynağı 

yağ ı şl ardır . Ancak bi r bölgeye düşen yağış her yıl 

değ·iştiği nden. akifer in beslenmesi ve buna bağlı 

olarak da boşalımı her yı l sabit değildir . Bu sebeple 
muhtelif yıllar içi n fa rk l ı ye ra l t ısuyu bilanço değer

leri ile ka rşılaşıl ma ktad ı r . 

Bu incelemede Kütahya · Çavdarhisar ovasında 

1975 · 1984 devresinde yı ll ı •k besienim yükselimi ve 

yağ ış mi ktar la rı ara sındaki il i şk i den fayd alanılarak 

bas it bi r metotl a ortalama ve yıllık süzülme mik

tarı hesaplanmıştır . Buna göre bu devre için orta

lama yıllı-k yağışın yaklaşık % 33'ü olan 182,2 mm 

sin in aki fe rin bes ienim alanlarından süzülerek ye

rat l ı suyunu besl ediğ i sonucuna varılm ı ştı r. 
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