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TORKiYE'DEKi BARAJ TEÇHIZATLARI iMALATININ 
DÜNDEN BUGÜNE DECiŞIMI 

GIRIŞ 

Muhendislik hizmetleri ve Projelendirmenin 
gelişmesinde ıkatedilen merhaleleri açıklamak Için 
geçmişten bir kaç örnek verilerek konu takdim edi
lecektir. 

1 - Elektrik Enerlsi lhtijyacının Tespiti ve Geli•· 
meler : 

Temmuz 1950 de Iller Bankasında , kasabaların 
Elektri·k Enerjisi ihtiyacınin tespitinde, kasabanın 
30 senelik nüfus artışı ve mahallin Imkanlarına 

göre termik tesisler 'için 10 W /kişi ve hidro-elektrik 
tesisler için 1'5 W /kişi BAZ sarftiyat dikkate alınır. 

Buna muhtemel sanayi gelişmelerinin enerji ihtiya
cı eklenerek, kurulacak santralın gücü tayin edilirdi. 

Güoü bu şekilde tespit edilen bir çok tesis, 
daha kes•in kabulü yapılmadan (1 sene içinde) ye
tersiz kalmış ve tevsil gerekmiştir; Bu, başlangıçta 

olmayan sarfiyatın veya talebin, üretimden sonra 
tahminierin ötesinde arttığını gösteriyordu , yani 
güç ihtiyacı tespiti için seçilen kriterler yetersizdi. 

1953 yılı baharında Ankara'da toplanan 1. ci 
Enerji Kongresinde zamanın Enerji Dairesi 'Başkanı 

yaptığı konuşmada; • Türkiye coğrafi durumu, su 
reijmi , yüz ölçümü ve nüfusu ile gelişmişlik sevi
>-esi bakımından Avrupa'da Ispanya He mukayese 
edilebilir• demiş ve •bu günden başlıyarak Enerji 
sahasına her yıl 250 milyon TL. yatırılırsa, 1970 yı

lında Ispanya'nın bu günkü seviyesine ulaşabiliriz• 
demişti. 1953 yılında 1 $ = 2,83 TL. olduğu dikkat 
çekilmesi gereken bir husustur. 

Yine bu Enerji Kongresinde, lstanbul'a Çatal
ağzı Termik santralından enerji verilmesi, Istan
bul Elektrik idare Genel Müdürlüğünce , pahalı ol
duğu gerekçesi ile istenmemişti. Çünkü, SHahdar
ağa'daki Istanbul Elektrik Idaresinin Termik santra
lında üretilen elektrik enerjisinin kWh'ı 3 kuruş 

10 paraya mal oluyor, fakat Çatalağzından getirile
cek enerjiyi 4 kuruşa satınalmak gerekiyordu . Ara-

• IŞIK Mak. Imi . ve PAZ. A . Ş . Yönetım Kurulu Üyesi 

P ... BAÖDAnı• 

daki 1 kuruştan az fark red sebebi olabiliyordu. 
Zonguldaktan deniz yolu •lle nakledilen kömür 

ile çalışan Silahtar-ağa termik santralının 1 haf
talık stok yapabifme kapsitesinin ölduğu, bir soru 
üzerine beyan edilmiş, Karadeniz'de f4rtına olur da 
kömür nakli gecildrse tedbir nedir sorusuna tat
minkar b-ir cevap verilememlşti. 

1952 yılında Iller Bankası'nca ihale edilen 3 x 
5000 HP (10,5 MW) güçlü (başlangıçta lk·l ;ünitesi 
tesis edilen) Konya-Göksu-Yerköprü H.e.S. o gün 
Için Türkiye'nin Inşa hallndekıl en büyük Hidro
Elektrik Santralı ldl. Sonra bunu Tortum, Kovada 
1, ·Rize-lkizdere v.s. takıip etti. 

HidrO'Eiektr-lk Santrallar ve tBarajlar yapımında 
DSI'nin güçlü ol·arak devreye girmesi ile kurulu 
güçler büyümeye başladı ve bu gün ATATÜRK Ba
rajı seviyesine ulaştı. 

Seyhan Barajı ·ınşa edilmeye başladığında (Top
lam 54 MW güç), •bu enerji nerede kullanılacak, 

hani fabril<alarınız , Enerjiyi toprağa mı vereceksi
niz• lfadeli tenkıitler, aklı başında klşilerce yapıl

mıştır. Ayrıca, Seyhan Barajı toprak gövdeli ola
cakmış, barajın gövdesinde köstebek tepmesl ile 
delikler açılır, baraj yıkılır ve Adana şehri tehli
keye girer şeklinde konuşmalarda yapılal:riliyordu. 

Yine o dönemlerde şehirler ve kasabalar birbirin
den müstakil küçük küçük santrallardan üretilen 
enerj-iyi ·kullanırken, ·Elektrik kesilmesi dolayısıyle 

Endüstr-i faaliyetleri aksıyor, çocuklar akşamları 

ders çal·ışamıyor• gibi tenk.ıtler de pek duyulmazdı. 

Ancak, enerji üretilip saf yerleiline ulaştığında, 

yetersizlikde çok kısa sürede ortaya çıkıyordu. 

Konya • Göksu - Yerköprü başlangıçta Iki üni
te olarak tesis edildl (2' x 3500 kw güç). Bu güç 
uzun bir süre Için Konya'ya yetecek ve ileri bir 
t·c.r·ihte 3. cü ünite tesis edileeokti. Santralın lk
mal•inden sonra deneme çalışması sırasında Kon
ya lndiricl Istasyonu'na deneme mahiyetinde veri· 
len güç, Konya Elel<'trlk lşletmeslnce, şehir şebe
kesi tratoları arası ring kablo şebekesinin kontrolu 
lçın şebekeye bağlanmış ve birden 3500 l<w yOke 
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ulaşmış, deneme mahiyetinde verilen bu enerııyı 

kesrnek mümkün olmamıştır. Böylece Geçici Kabul 
zamanına kadar 2 ay süre ile şebekeyi müteahhit 
kendi sorumluluğunda beslemek dvrumunda kal
mıştır 

Sonradan kurulan 3. cü ünite de Konya için 
yetmemiş ve Konya ayrıca Enterkonnekte şebeke

ye bağlanmıştır. 

Yukarıda anlatılanlar, 1950'1erde elektrik !hti
yaç ve sarf·iyatında yapılan tahmin ve t-akdırlerin 

ne kadar yetersiz kaldığını göstermektedir. 

2 - Yeni Kurulan Tesislerde Yerli Mühendislik ve 
Sanayiin Rolü ; 

1952 de Konya - Göksu - Yerköprü ile başla

yan yeni H.E.S. tesisi işlerinde genellikle komple 
Anahtar rtesiimi hüviyetinde ihaleler yapılmıştır. 

Ancak, Konya - Göksu'nun takriben 100 km 
enerji nakil hattı (66 kv) ri le, Kovada 1 - Eğridir

Isparta - Akşehir'in 180 km (66 kv) enerji nakil 
hatlarının . proje ve imali ·ile tel çekimi, o sırada 

çalışmakta olduğumuz firma taratmdan yapılmıştır. 

O zamana kadar genellikle italyan firmalarınca ya
pılan enerji nakil hatları J.ıroje ve tesis işleri ilk 
defa Türk mühendislerince gerçekleşt-irilmiş ve son
ra devam etmiştir. Buna mukabil Göksu Yerköprü ' 
de 2 m çap ve takriben 80 m düşü için projelen
diriien cebriborular mamul olarak Voest firmasın
dan ithal edilmiş (1957) ve dahilden güçlükle te
min edilen 4-5 kaynakcı ile monte edilmiştir. 

Sonraları, Ankara'da Çubuk ll Barajının tesisi 
sırasında (1962 - 63) işi yürüten DSI sorumlula
r.nın teşviki He, Çubuk ll Barajının cebriboru ve 
vanaları projelendirmiş, imal ve tesis edilmiştir. 

Bunun bu konuda ilk Türk mühendisliği 'hizmeti ol
duğunu sanıyorum. 

1960 başında, başlayan ortak faaliyetler, gerek 
DSi'den, gerekse DSi müteahhitlerinden gelen hiz- . 
met talepleri, bu yönde teçhiz olunmayı gerektirdJ 
ve Çubuk ll Barajı ile başlayan baraj teçhizatı imal 
ve projelendirme faaliyetleri; Kayaş-Bayındır Barajı 

Daimi Teçhizatı, Van·Engil Hidro-Eiektr.ik Santralı 

Cebr·iboruları v.s. teferruatı, Doğankent H.E.S. Ceb
riboruları-Denge'bacası ve teferruatı , Hasan Uğurlu 

Barajı ve H.E.S. Cebriboruları, bir kısım kapakları, 

Aslantaş Barajı ve H.E.S. Cebriboruları, bütün ka
pakları, santral vi nci ve halen çalışmalar· ı devam 
eden ATATÜRK Barajı ve H.E.S.'nın bütün kapakları 
ve vinçleri ile Derbent Barajı ve HJE.S.'nın Cebri
ben ları, bütü nkapakları ve vinçleri Işlerinin imal 
ve tesisi seviyesine ulaştı. 

Hidro-Eiektr·ik santralların bir kısım daimi teç
hizatını yerli piyasa'ya arzetmek suretiyle (rilk defa 
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Van•Engil H.E:S. Cebriboruları, lzgaraları v.s.) DSi'
nin yaptığı öncülük şayanı şükrandır. 

Bu konuda, yatırımlarda yerl·i malı kullanılması 

konusunda 1960'1ardan sonra Sanayi Bakanlığının 

ısrarl ve takipci gayretleri önemli bir rol oyna
mıştır. Bugüri Türkiye'de, küçüklü-bOyüklü 40'dan 
fazla sulama ve enerji barajı yaparak, büyük ölçüde 
tecrübe birikimine sahip firmalar vardır. işlerin bu 
yönde gel işmesi firmaları yeni ortaklarla takviye ol
may, ve mühendislik güçlerini arttırmay.ı gerektir
mıştir. Yetenekli yeni elemanların iltihakı ile güç
lenen firma!· r taahhütlerini kendil eri projelendire
rek imalata geçebilmekte ve değerli bir arşiv bi
rikimi sağlıyabilmektedirler. 

Bu yöndeki gelişmeler sonucu olarak bu gün, 
H.E.S. konusunda (bu gün için dışardan ithalt za
ruri Türbin-Generatör ve Elektrik ekipmanları dı

şında) sair daimi teçhizatı ve vinçleri projelendire
cek, imal ve tesis edecek seviyeye ulaşılmıştır . 

Bu sahada verilen hizmetlerden Doğankent H.E.S . 
19 seneden beri, Hasan Uğurlu Barajı ve H.E.S. 9 
seneden beri, Aslantaş H.E.S. da 4 seneden beri 
hizmet vermektedir. 

Diğer taraftan vinçler konusunda da güçlü bir 
ihtisas müessesesi haline gelinmiş ve her cinste 
ve tonajda vinçleri projelendirmek, ·imal ve tesis 
etmek potansiyeline ulaşılmıştır. Bu neviden ha
len büyüklü küçüklü 1500 civarında imalatımız 

nıemleketimiz:in muhtelif yerlerinde hizmet vermek
tedir. 

F.rmaların bir kısmı zaman zaman komple te
sisler taahhüdü işleride yapmakta ve hizmet ver
mektedirler. 

2 - Tecrübenin Bedeli, Tecrübe Birikimi ve ihti· 

saslaşma : 

Bütün bu faaliyetleri esnasında zaman zaman 
muhatap idarelerin yanında yabancı müşavirlerle 
de karşılaşılmaktadır. -Bunlar temsil ettikler·i f·ir
maların tecrübelerini Muhatap ldareye aktaracak ve 
bir nevi öğretici de olacaktır . Bunlara ödenen be
del d~ bu öğrenmenin bedelidir. 

Ancak, müşavir seçiminde her zaman en isa
betli firmayı seçtiğimizi ve en bilgili müşavirleri 

temin ettiğimizi söylemek de mümkün değildir. Ko
nusunda en iyi olan ihtisas elemanları dünyanın 

her yerinde çok sayıda değ·ildir. Bu elemanları bir 

işe uzun süre tahsis etmek de mümkün değildir . 

Bu durumda çoğunlukça, söyleyecek çok şeyi ol

mayan yabancı müşavirler ile muhatap olunmakta
dır. 



Kıymetli meslektaşımız merhum Ortıan Işık ta
rafından nakledilmiş olan ve bir seminerde konu
şan yabancı bir profesörün şu cümlesi ·ibret verl
cidir; 

Bu profesör •Geri kalmış memleketlel"in geri 
k&lmışlığının arkasında yabancı müşavirl·ik müesse
sele~i yatar. Yabancı müşavirden kurtulamayan mem
leketler geri kalmışlıktan kurtulamazlar• demiştir. 

Bunun Iki yönde iz·a'hı mümkündür; 

- Yabancı müşaviri iyi seçecek, çalıştıracak ve işi 

bitince göndereceğ·iz. Ama, bu sürede bedelini 
ödediğ·imiz bllgiy·l alma, öğrenme ve kendimize 
maletme konusunda da çok uyanık olacağız. Ay
nı konuda bir daha müşavire ihtiyacımız olma
yacak. 

-Yabancı müşavir bizim bilmed iğimiz konuyu bil-
mekte ve bu bilgi dolayısıyla da geçinmektedir. 
Kend:sindeki bilgiyi aktardığı her kişi onun ha
yat sahasını daraltır . Insanın zaafı çok defa ken
dindeki bilgi birikimini başkasına aktarmakta 
hasis davranmaya veya nadiren de olsa, yanlış 

yönlendirmeye .ıter . 

Sonuç olarak ; Bilmediğimiz , tecrübesine s·ahip 
almadığımız konularda öğrenmenin bedelini ödeye
cek. müşavir kullanacağız. Ama. ondaki bilgiyi ken
dimize maledecek ve kendi müş~virlerimlzl yetiş

tirecek, bir daha yabancıya muhtaç olmayacağıl . Bu
rada meydana gelecek tecrübe birikimi , şu müesse
senin, bu müessesenin, A veya B firmasının veya 
k·işilerin birikimi değil, Türkiye'nin birikrmidir ve 
olla bir milli potansiyel olarak sahip çı ·kıimalıdır . 

Bizde çok defa bir işte tecrübe kazanan bir 
elemanın meslek hayatını hep o konuda sürdürebil
me şansı azdır. Bunda, ya .ilgili 'konuda •iş arzı azlığı 

veya işin sürekliliğinin olmayışı etkili olmaktadır. 

.Sir konuyu iyi bilen ihtisas adamları çok kıy

metlidir ve onlar mill·i potansiyelin önemli unsurla-
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rıdır. Memleketimiz kendi problemlerini en iyi şe

kilde, konusuna ha·kım kendi evlatları ile çözebilir. 

Takip edilecek iş polttikamızda kendi evlatları

mıza güvenmek en sağlıklı yoldur. Çünkü, Millet 
olarak zaman zaman yalnız kaldığımız olmuştur. Bu 
gibi durumlarda kendi milli potansıelimize dayana
rak problemlerimizi yabancılarl·a olduğundan daha iyi 
çözebiliriz. 

2 - Gelişmeleri Takip : 

Yüksek seviyeli araştırmalar ve tekrtik gelişme
meler birçok konuda yeni uygulama usulleri, me
todları, sahalar· ı ge·tirm·iştir. 

içinde bulunduğumuz rekabet dünyasında, güçlü 
yaşayacak veya daha iyi yaşayacak , güçsüz tabi ola
caktır. 

Güçlü olabilmek için yenilikleri yakinen takip 
etmek, imkanlarımız ölçüsünde geliştirmek ve uy
gulamaya aktarmak mecburi rotamızdır. llerleımenin 
başka yolu yoktur. 

Bazı firmalar, kendi sahasındak·i tecrübe biriki
mini yeni ve gelişmiş imkanlarla takviye ederek 
önemli atılımlar içine girmişlerdir. Halert projelen
dirmede sürat ve asgari hatanın yanında optimum'u 
bulma şansı getiren bilgisayar, proje çalışmalarına 
soktılmuş ve sonuçları uygulamaya aktarılmaya baş
lanmıştır. 

Bu konuya firmalarımızda tutkunluk derecesin
de düşkün genç arkadaşlarımız ıbulunmakta ve 
bunl·ar bilgisayarla proje çalışmalarını tekniğin ge
rektirdiği titizlikte yürütmektedirler. 

Teknolojinin bu anlamda memleketimizde gün
celleşmesi ve buna büyük kuruluşiarımızın yakın 
'ilgi ve teşvi·kler.i. ·konu ·ile uğraşanları başarıya 
ulaştırmakta en öneml·i amil olacaktır ve bu son 
derece şayanı şükran bir durumdur. 

5 





BILGISAVAR DESTEKLi SON TEKNOLOJININ, 
MÜHENDISLIK VE iMALATA UYGULANMASI 

Türkiye Cumtıurlyetıinde 1009 yılında Çubuk 1 
Bara}ı ile başlayan baraj olayı, günümüze kadar pek
çok barajın yer~l ve yabancı lmal8tçı·lar tarafından 
yapımı ile gelmiştir. Bunun en çarpıcı ve ülkemiz 
açısından da önemi büyük olan örneği şu anda ya
pımı devam etmekte olan ATATÜRK Barajıdır. 

Bu barajların yapımı, bu lronu lle ilgil.i başta 

Devlet Su ·Işleri Genel Müdürlüğü olmak üzere dev
let kuruluşlal'l, 'lle şirketlerimizde büyük bir bilgi 

'birikiminin oluşmas.ni sağlamıştır . 8u aşamada 
önemli olan, bu bilgi biri.kimin·i çağdaş anlamda de
ğerlendirmek ve kullanmaktır. Sizlere, özell·i·kle ba
raj hidromek:ani·k ek•ipmanlarının ıt:asarımında bu 
biri'kimler ışığında geldiğimiz yeri göstermek isti
yorum; ve özelll·kle vurgulayacağım konu, baraj hid
romekani:k ek·ipmanları tasarım ve jmABnde bilgisa
yar destekli mühendisl·iktlr. Burada altını çizerek 
belirttiğlm bilgisayar destek!~ mühendlsl'ik olgusu, 
sanıyorliiTl Türk Mühendisliğinin gelecekte uluslar
arası anfamda rekabet edebilmesi yöoonden de üze
rinde ö.nemle durulması gereken konudur. 

Bilgisayar destekl·i mütıendls~l·k başlığı altında 

üzerinde durulacak konular. bilgisayar destekli ta
sarım, ·imalat ve bilglsayar deste·kli Qizlmdir. 

Bilgisayar destekli tasarım anlamındaki çalış

malar, bHgı:sayarların Tü~lye'de yaygınlaşması lle 
başlamıştır. Bunun baraj hidromekanik ek·lpmanları 

tasarımında uygulamaları çok değiŞ'ik konularda ol
muştur ve başlıca şu başlıklar altında toplanabilir : 

- Bilglsayar destekli mukavemet hesaplarıı 
(statik ve dinamik yapılar Için yazılım geliştirerek) 

- Bilgisayar destekl·i mukavemet hesapları 

(sonlu elemanlar v.b. yöntemler ile hazırlanmış ha
zır yazılımlar kullanarak) 

- Bilgisayar destekli karmaşı·k geometrıilerin 

tanımlanması ve bu bilgilerin imalata aktarılması 

(yazılımlar geliştirerek) 

- Bilglsayar destekli 2 boyutlu çiz·lm 

(*) ı·şıı< lMak. ltını. ve Paz. A.Ş. 'MOhendıslllc Bölümü Md. 

Fuat TINIŞ (") 

- ıBilgiBayar destekl·i 3 boyutlu çıizlm (obje mo
deilemesl) 

- Bilgisayar destekli obje modellernesinden 
direk analiz geçiş (son lu elemanlar yöntemi ile). 

Btlgluyar Destekli Mukavemet Hesaplamel•ı 
(Yazılım gell,tlrllerek) 

Birçok mukavemet hesabı, uygun sonuçlar elde 
edilineeye kadar defalarca yapılmak durumunda kal
mak·tadır. Bu hem hata olasılığını artırmakta hem 
de zaman kaybına neden olmaktadır. Bu yüzden bu 
hesaplamaların kullanıcı tarafından etkılieşimii ola
rak kullanılabilecek bir yazılırola yapılması öneml.ı 
olmaktadır. · 

Bu amaçla geliştirilen yazıl·ımlar, baraj kapak 
yapıları, kapak kaldırma düzenler!, karmaşı·k cebri 
boru yapıları ile · ıtranzisyon yapılarının çözümünde 
çok zaman tasarrufu getirmiş, etklleşimlıi kullanım
ları ile de optimuma yakın sonuçlara ulaşılmıştır . 

•Bilgisayar Oesekll Mıdc.aveınet Hesaplamaları 
(Sonlu elemanlar yöntemi v.b. yöntemler kullanıla
rak hazırlanmış hazır yazılımlar ile) 

Teor.i·k olarak mümkün, fakat pratik ol·arak uy
gulaması çok zaman 'kaybına neden olabilecek kar
maşık problemierin çözümü, yazılım geliştirrıle yön
temi ·ile uygun olmamaktadır. Su koşullarda sonlu 
elemanlar yöntemi lle hazırlanmış yazılımlar birçok 
uygulamada kullanılmıştır. Tü~klye'de tas·arlanan ba
rajlarda sonlu elemanlar yönteminin kullanıldığı ilk 
örnek Altınkaya Barajıdır. Al·tınkaya Barajı Su Alma 
Ağzı ·Kapağı Kaldırma Düzeni Şase Yapısı Hk defa 
sonlu elemanlar Yöntemi l<ullanılarıak çözülen yapı
dır. Bu örnekler daha sonra Derbent Barajı Radyal 
Kapak Kaldırma Oüzenl Şase Yapısı ve Koçköprü 
Barajı DeriYasyon Tünell Batardo Kapağı Kaldırma 

Düzeni Taşıyıcı .Kulesi uygulamaları ·ile artmıştır. 

Radya' kapak kaldırma düzenler!, gerek yapı 
gerekse de yük yön ve şiddetieMI yönünden Ilginç 
yapılardır. i·kl UQtan ankastre olan şase yapısına ge
len yük, rady.al kapağın hareketi ile yön ve şiddet 
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değiştirmektedir. Ayrıca yük her iki ankastre uçtan 
uygulanabileceği gibi , yalnız bir uçtan da uy{lulana
bilmektedir. Yükün azaldığ ı radyal kapak hareketi 
üst bölgelerinde şase ataletleri azalmaktadır. Bu 
koşulların heps<ini, ayrıca motor devrilme momenti 
etkisini de di·kkate alarak hazırlanan ·bir yazılım lle 
Derbent BaraJı Radyal Kapak Kaldırma Düzeni Şase 
yapısı girdi değerleri her konum için hazır sonlu 
elemanlar yöntemi programına verilmiş ve sonuçla
ra göre yapı belirlenmiştir. Yapının oluşturulması 

tek tek emniyetsiz elemanların bel irlenip kuvvetlen
dirilmesi ve gerilmelerin çok düşük olduğu elı;ıman
ların uygun sonuçlar elde edilineeye kadar değişti
rilmesi yoluyl·a olmaktadır. 

Bilgisayar Destekli Kanna,ık Geometrilarin Ta
nımlanması ve Bu Bilgilerin Imalata Aktarılması 
(Bilgisayar Destekli Imalat) 

ıBaraj hldrbmekanlk ekipmanları Içerisinde bazı 

yapılar, geometr.i•k olarak oldukça ~armaşık yapılar-

'/ 
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dır . Bu yapılar , cebri boru manlfoldları, su alma 
tranııisyonları , türbün emme boruları, salyangazları 

ve cebri boru branşmanlarıdır. 

ıBu yapılar oluşturulurken geometrik olarak 
doğru tanımlanma l arı yanıncja, sac plakalardan imal 
edildikleri •Için açınımların'ın' 'da doğru olarak bel ir
lenmesi gerekmektedir. Bu geometr.ilerin tanımlan
ması ve açınım eşitlikleri nin oluşturulmasından son
ra yapılan , yalnızca aynı eşitliğin binlerce defa kul
l anılıp sonuçların alınmas ı dır 

Bundan yıllarca önce yurdumuzda yalnızca basit 
hesap makinalarının kullanıldığı yıllarda .imal edilen 
Aslantaş manifold projelerinin hazırlanması yedi ay 
silre almış iken, hazırlanan bilglsayar yazılımı son
rası Altınkaya Barajı branşmanı, geometri tanımlama 
ve ııçınım hesaplama süresı onbeş güne i ndirilmiş
tir. Ayrıca bilgisayar çıktılan öyle hazırlanmıştır ki, 
sonuçlar direk olarak nümerik kontrollu sac kesme 
tezgahına ver-ilebilecek şekildedir. 

~ ll ~~~ E t--
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Koçköprü Barajı, Sağ Sahil Derlvuyon Tünell Servis K..Oı Kaldırma Düzeni, On Görünüfü 
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HACIRIDIR BARAJ!, 0 1600 KELEBEK VANA KLAPESİ 

SONLU ELEMANLAR MODELİ 

(PLAKALAR VE DUCUM NOKTALAR!) 
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Bilglsayar Destekli 2 Boyutlu Çlzlm 

Günümüzde halA proje hazırlema süresinin bü
yük bölümünü, çizim süresi almaktadır. Bilgisayar 
teknolo]'is-1 ile, hem projelerin hazırlanma sürelerin
de büyük tasarruf sağlanabilmişken hem de çiziciler 
ile çinileme süreleri nerede ise sıfır zamana indi
rilmiştir. Özellikle benıer veya eş elemanların kul
lanıldığı projelerde, projelendirme süresindeki dü
şüşler çok önemli değerlere ulaşmaktadı r . 

Bu gibi işlerde kulianılan ME10 adlı yazılımi& 

çl2!ilmiş örnekler üzerinde bazı açıklamalar yapmak 
ye11inde olaca~tır. 

Iki boyutta çizimleı-in bilgisayarda hazırlanması
_nın getirdiği en büyük faydalardan biri, sıklıkla kul
lanılan standart elemanların (motorlar, dişli kutu· 
ları, trenler, kavramalar v.b.) ve detayların defa
larca yeniden çizilmesi gereğini ortadan kaldırma

sıdır. Bir defa çizilen standart elemanlar, kütüklerde 
saklanabilmektedlr. Kapak kaldırma düzenleri, vinç
Jer gibi standart elemanların sıklıkla kullanıldıkları 

yapıların çizimi için kütüklerde saklanmış standart 
elemanların yalnızca çağnlması ve belirlenmiş dü
zende bir araya getirilmesi yeterli olmaktadır. Aynı 
şekilde, datıa önceden hazırlanmış bir çl2!imdeki de· 
tay tekrar kullanılmak istenirse o çizimden yalnızca 
o detayı getirmek mümkün olmaktadır. Yapıyı oluş

turan elemanlar arasındaki Ilişki (boşluklar, gir·l
şimler v.b.) ·Istenilen yerin büyütülerek görülmesi 
yoluyla kolayca izlenebilmektedir. Çizim hazırlan

dıktan sonra boyutlandırma otomatik olmak•tadır. 

Bilglsayar Destekli 3 Boyutlu Çlzlm (Obje mo
dellemesl) : 

Sirçok taı:tarım probleminde, özellikle karmaşık 
geometrili uzaysal cisimlerde, tasarlanan geometri
nin üç boyutlu olarak görülmesi önemli olmaktadır. 

Resim 1 Dicle Barajı, Cebri Bonı Irantınanı 
Obje Modeli 

Resim 2 Dicle Barajı, DoJusavak Radyal Kapağı 
Obje Modeli 

Obje modellernesi ile, üç boyut lu olarak canlandırıl
ması, boyutlandırılması ve detayiandıniması zor olan 
geometriler, kolaylıkla elde edilebilmekte ve geo
metrlyi tanımlayan ölçüler yaratılan modelden ko
l aylıkla alınabilmekted ir. 

Obje modellernesi için kullanılan program, SDRC 

(Structural Dynamios Researoh Corporation) tara

fından hazırlanmış olan 1-DEAS yazılımıdır. Yazılım, 

Hewlett Packard 9000 serisi bilgisayarda kullanılmış

tır. 

Obje modellernesi gerçekleştikten sonra cismin 

fiziksel özellikleri (hacmi, toplam yüzey alanı, ağır

lığı, ataletl. ağırlık merkezi v.b.) yine aynı program

dan elde edilebilmektedir. 

Bilglsayar Destekli Obej Modellernesinden Doğ· 
rudan Analize Geçı, (Sonlu elemanlar yöntemi lle) 

Real._m 3 Bilglsayar Deetekll Miitıendtsllk 
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Resim 4 

Resfm 5 
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Dicle Barajı, 0 7500 Cebri Boru Eşit 
Gerilma Çizgileri 

Adıgüzel Barajı, Sürgülü Yana G6vde 
Geritme DaGıhmı 
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Karmaşı.k yapılar, geometrik olarak zor tasarian
maları yanında geııllme anallzler·lnln yapılmasında da 
tasarımcılara çoğu kez yaklaşım belirleme yönünden 
zorluk çıkarmaktadır. Daha önce de belirttiğim glbl 
bu koşullarda sonlu elemanlar yöntemi uygun ol
maktadır . f·'DEAS yazılımının obje modellemesin
den, direkt sonlu elemanlar yöntemi lle anaNze 
geçmeye uygun oluşu, tasarım& büyük kolaylık 

ge~lrmektedir. Program yük altındaki deıformasyon

ları , gerilmeleri ayrı ayrı veya birlikte göstere
bilmekted.r. Aynı yapı değişik yükleme şe~illeri 

altında aynı anda incelenebilmekredlr. Sonuçlar 
obJe modeli olarak ekrandan izlenebildlği gibi, olu
Şan databasa'den grafik olarak da elde edilebil
mektedir. Grafik sonuçlar, yapının kesme ve mo
ment diyagramları gibi detaylı bilgilerıi kapsaya
bilmek·te ve bu değerler nümerik olarak da elde 
edilebilmektedir. Tasarım kriterlerıi ne uygun olma
yan değerler, işaret ettirilebilmektedir. 

Incelenen örnek, 7,5 m çapında 32 mm kalın
lıktak-i boruya sabit basınç uygulamasıdır. Aynı 
boruya 300 mm gell'işliğinde 32 mm kalınlığında 

bir çember takviye bağlandıktan sonra aynı sabit 
basınç altındaki davranış incelenm i şti r . Ilk koşul
da maks.imum deformasyon 27,3 mm iken takvi ye
lendirildikten sonra 6,13 mm'ye düşmüş ve mak
simum gerilme de 4,23 x 1()5 mN/ mm2'den 2,27 
x 10S mN/mm2'ye düşmüştür. 

Bunlar yalnızca programın özeliklerini açıkla
mak .Jçin gösterilmiş basit iki örnekti. Aynı şekilde 
cebri bory branşmanı veya radyal •kapak gibi daha 
karmaşık yapıları da sonlu elemanlar yöntemi ile 
çözmek mümkün ola'bilmektedir. Ayrıca bu progra· 
mın özeliği olan, tasarım kriterlerine göre kesit 
optimum değerini belirleme özeliğl, çözümlerde op
timizasyon yapılmasını doğrudan obje modellernesin
den giderek yapmayı olası kılmaktadır. 



ÇAGDAŞ TORK MÜHENDiSLiGiNiN GELECEKTE ULAŞMASI 
MUHTEMEL SEViYE VE POTANSIYEL 

Batıda muhendisli'k uygulamalarında ve mühen
dislik eğitiminde önemli değlşi'kHklerin olduğu bi
linmektedir. Bunun sonucu olarak yeni bir endüs
triyel devrimden söz edilmektedir. 

Mühendisliğin dayaridığı temel bilim konuları 
ele alındığında son senelerde, bilhassa makina mü
hendisliği dalında , önemli bir buluşun varlığından 
söz edemeyiz. Newton 'kanunları eskisi gibi dünya
mııda hareket eden veya dur-an cisimlerin denge 
durumlarım belirleme'ktedir. Termodinamiğin birinci 
ve ikinci kanunlarında fıertıarrgi bir değişiklik söz 
konusu olmamıştır. Akışkanlar iç in Bernoulli denk
lemi yine aynıdır . Mühendislik dallarında değişim 
bu temel !konularda yapılan yeni b ir blıluştan kay
naklanmıştır. Muhendisliıkte gördüğümüz bu büyük 
değişiklik sadece ve sadece bilgisayarların yay
gınlaşması sonucu, muhendislerin süratli ve güve
nilir bir hesaplayıcı·ya kavuşması ile eski empirik 
yaklaşımların yerine mühendisirk hesaplarının te
mel fizik derlklemler·inin doğrudan çözümü şeklinde 
gerçekleştlrllebilmesidlr. 

70'1i yılların ortalarına dek, mühendisliğin sim
gesi şu anda tarıh otan s'ürgülü hesap cetvelleri 
idi. Bu hesap cetıvelle~inln yerine 4 ·lşlemll ve he
men sonra her rurlü bilimsel hesaplamaları yapan 
hesap makinaları -o~aya ÇPktı . 3-4 yıl içinde ger
çekleşen bu olay mUherrdlsli'kte birÇok ya'klaşım

ları değiştirdi. Artık mühenicllsler bir boyutu yak
laşık olara'k alacaklarırra ge~ek değerlerle hesap
lamalara başladılar. 80'11 yılların başında ise, 60' 1ı 

yıllar<ta ·klimalı odalarda çalıştırıl·an bilgisayarlar 
kapasitesine eşdeğer bilgisayarlar masalarımızın 
kanariarına iliştirllebildi ve 60'1ı yıllarda akademik 
olarale yapılabilen birçok hes·aplamalar günlük mü
hendislik hesaplamaları oldu. Bugün görülebilen 
bir bilglsayarın ıkapasite·sıne 70'1i yıllarda düno/ada 
çok az ıkuruluşta rastlan'~ilirdl. 

Sonuç, bllilıassa mütıendislikte çarpıcı olmuş

tur. Sayısal yöntemler lle es'klden bilinen fakat 
çözümü· özel haller dışında mUrrı'kün olmayan mü
hendislik problemleri çözülebllmiş, emplr:lk denk· 

• Gazi Üniversitesi Ö(jretlm Üyesi 

Prof. Dr. Eres SÖYLEME* 

lemler ve yaklaşık yöntemler yerine gerçeğe çok 
daha yakın çôzüm yöntemleri geliştirilmiştir. Ay
rıca, ·insanoğlunun kağıt üzerinde saklayablldiğl bil
gl , bilgisayarda sa'klanabilmiş ve bu bilgiye kolay 
ve süratll erlşilebllme olanakları ortaya çı!Jmııştır. 

Resim 6 : Adıgüzel Barajı, Sürgülü Vana G6vde 

Keslti Deformasyonu 

:Bu yeni mühen'dislik ortamını şekil 6 ile özet
leyebiliriz. rBurada odak ndkt!Kia mühendisliğin tüm 
uğraşıl'arının sonuçlarını dökümante eden, mOhen
disl@n dili sayılan te'knı·k resim bulunmaıktadır. 

Teknl·k resim •her açıdan bu s·lstemln hem başl·an

gıç hem de bitiş noktasıdır. Teknik resmin bilgl
sayar yardımı ile yapılması ile : 

1. Suratli çizim olanağına kavuŞ(Jiaca~tır. Bu 
sıralarda bu 'konunun ülkemizde yeni olması ve bu 
konu ile liglll progr.amların IngiliZ'Ce dilini bilenler 
ıç·ıon hazırlarrdığı düşünürurse, bazı zoriLiklarla .kar
şılaşılması veya .Jik sıralar'da bu yöntemin çlzlmde 
sürat kazandırmaması mümkündür. Ancak, bu zor· 
luklar geçicidir ve kı'sa bir süre Içinde çözülebll
m~kteıdir. 

2. Tekn~ resmin bilgisayarlarda yapılması ko
lay duzelıtme olanağını yaratacaktır. 81r kapak eba
dının Inşaat projesinde yapılan değlşlkl.lkle birkaç 
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santimetre değişmesi normal y'öntemlerle önemli 
problemler yaratırken, hilgi·say·ar ile yapılan çizim
lerde bu bir veya l'kl komut ile 'kolayca halledile
bilir. 

3. IBilgisayar yardımı ile te'knik resim yapıldı

ğında çlzlm has·saslyeti kullanılan çizlrrl ölçeğlne 

bağlı ·kalmaksızın ·Istenilen hassasiyet'te olabilecek
tir. Ayrıca, çizim has'saslyeti kon'strüktörün el be
cerisine bağlı kalmayacaktır. 

4. Çizim sırasında kullanılan veya oluşturulan 
bilgiler sayısal değerler ol·arak bilgi.sayar hafıza
sında bulunduğundan, teknik resim ile ilgili bilgi· 
ler, tasarımın diğer kısımlarında otomatik olarak 
kullanıl®ilecek veya hesaplamalar sonucu elde edi· 
len boyutlar otomatilk olara'k teknii< resimde kulla
nılabilecektlr. 

S. IBilgisa:yarların teknik resimde kullamlması 
ile bilgisayarlarda bir bilgi barlkası veya •kütüp
hane. oluş.turulalbilecektir. Örneğin dişli kutuları 
için hazırlanan ıbir çlzi'm arşivi bu dişli kutuların
dan birini kullanacak tüm projeler için büyük bir 
kolaylık sağlayacak, tekrar çizilmesine gerek kal
madan kullanılabilece'ktir . 

6. Teknik resimlerin bilgiS'ayar ile yapılması 
ile iler:ide yapılabilecek Istatistiki çalışmalar için 
önemli bir veri tabanı oluşturulabilecektir. 

7. ıBugün burada örne'klerini gördüğümüz gibi , 
bilgisayar destelkil teknik resim daha iyi bir görüntü 
verecektir, mühendislerin yaptıklarını daha Iyi tak' 
dim edebilmelerine ve daha Iyi Ifade edebilmele
rine olanak tanıyacaktır. 

Projenin hazırlanması sırasında klasik olarak 
tasarım veya konstrüksiyon olara'k adlandırılan par
çalar arasında Ilişkilerin belirlen·mesl, parçalara 
gelen yüklere göre veya parçanın fonksiyonuna 
göre her bir parçanın boyutlandırılması, kullanıla
cak malzemenin seçimi, ·imalat y'öntemlerinin be
lirlenmesi veya standart makina elemanlarının se
çimi gibi genellikle karmaşık ve çok değişik çö
zümlerin mümkün olabildiği uğraşılar gerekmekte
dir. Temelde firmalarda ·Know- :tı:ow. denilen bilgi 
biri•kimi burada oluşturulmaktadır. Bu tür uğraşıla
rın bil·gısayar de'stekli yapılmasına yeygın olarak 
CAD· CAM (>Bilgisayar Des-tekli Ta'sarım · ;Bilgisayar 
Oestekl.i imalat) denmektedir. Bu dalda başıkaları 
tarafından hazırlanmış paket pro'gramlar ·kullanıla
bileceği gibi, firmaların uğraşı alanlarına bağlı ola
rak özel paket programların geliştirilmesi de ge
rekli olmaktadır. Tasarım alanının oldukça geniş 
olmasııldan dolayı önceden hazırlanmış tek bir pa
·ket programın tasarım problemlerinin tümü için 
kullanılabilmesi beklenemez. Bir baraj daimi teç
hizatı lronusunda yapıl~n bilglsayar destekli tasa
rım ile ö~neğln, bir takım rtezgahı konusunda yapı
lan bilgisayar destekli tasarım arasında muhakkak 
ki çok önemli farklar olacaktır. 
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Bu tasarrm kısmının bilgls-ayar lle yapılmasın
da avantajları sıralamak ıstersek : 

1. Hesap süresi .kı·salaoaktır. Bu şekilde ta
sarım sırasında gerekli olan değişik altematiHerin 
denenmesl daha kolay olaca'ktır. 

2. Hesaplamalar'da fıas's·asiyet artacak, genel-
likle yü'ksek emniyet katsayılarının düşürülmesi 

mümkün olacaktır. 

3. Maliyet, mukavemet ve/veya imalat ko
laylığı açısından en uygun •optimum• çözOmOn 
bulunması mümkün ol-abilecektir. 

4. Hesaplamalama ve tasarımda bir standar
dizasyon mümkün olacak daha kaliteli üretim ya
pılabilecektir. 

S. Ta'sarfm •genel olarak tek bir kişinin uğra
şısı değildir. Gurup çalışmasını gerektirir. Bilgisa
yar deste'kli tasarım şekli bu gurup çalışmasını 

birinci basama·ktan !başlayarak en ·iyi bir şekilde 

götürülme'sini müm'kün kılar . Günümüzde değişik 

kişilerce arka •arkaya yapılan ve bu nedenle proje 
süresini uzatan tasarım safhaları bilgisayarlar kul
lanıldığında aynı anda yapıl·acağı"ndan proje süresi 
kısalacaktır. 

'BIIgisayarların yaygınlaşması ile hesaplamala· 
r ın daha hassas yapılması deneysel çalışmaların 

önemini azalt'mamış , aks'ine artırmıştır. Hasısas he
saplamalar ancak başlarigıç bilgilerinin hassasiyeti 
kadar hassas olabilir. Örneğin bir kapağa gelen 
yükler hassas bir şekilde bilinemiyor I'Se, hassas 
hesaplamaların sonuçta tas-arımı en Iyi yapması 

söz •konusu olamaz. Bıir örnek vermek 99rekirse, 
enerji giriş ağzı kapaklarında kapanma sırasında 

etki aden çe·kme 'kuwetinin .analitik olarak belirlen
mesi ·bilindiği kadarı ile mümkün değildir. Bu de
ğerin hassas he'saplanamaması du.rumunda, hangi 
hesap yöntemi kullanılırsa kullanılsın, yapılacak bir 
tasarım hassas olama:yacalktır. Aynı şelkilde kele
bek vanaların emniyet vanası olarak kullanılması 
sırasında oluşan kuwetlerin lbelirlenmesı de ancak 
deneysel yöntemler ile mümkün olabilmektedir. Ge
nelde, bilgisayarlarda simulasyon yapılarak deney 
sayısı azaltılabilmektedir. Ancak, bi~o'k tabiat ola• 
yının etki ettiği •karmaşık sıstemler'de deney ke
sinlikle önemini korumaktadır. Bu konuda da bil
gisayariann >kullanımı ar:tmışıt:ır . Deney sonuçları 
bilgisayarlar yaroımı ile ıstatistiki olarale değerlen
dirilmekte ve tasarım için gerekli bitgiler hassas 
bir şekilde oluşturulabilmektedlr. Yani deneyler bil
gisayar destekli tasarımın bir parçası, bir bilgi gi
riş ndktası olarak ele alınma'ktadır. 

MOhendisJi.kte bu yeni yaklaşım sırasında bel
ki en fazla genelleştirilebilen ve en yaygın bir 
şekilde kullanılabilen kısım, sonlu elemanlar yön
temı lle mUkavemet analizi olmu~r. SO'Ii yılların 
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ortalarında uçak endüstrisillde ortaya çıkan yön
tem, 60'1ı yılların ortatarında N'ASA uzay progra
mı ile hız kazanmi'Ş, 70'11 yıllarda blrQOk mühendis
lik probleminde evkill bir şekırde kullanılmıştır. 

Sonlu elemanlar yiöotemlnin temel kavramı _en 
basit olarak sürekli bir ortamda düzgün bir deği· 
şim gösteren sıcaklı'k, basınç, deplasman gibi de
ğerlerin, sınırlı sayıda elemanlar·& ayrılan bu sürek
li ortamın her bir elemanı Ozerlnde bir sürekJI fonk
siyon ile gösterilebileceği prensibinden hareket 
eder. Elemanlar değişiık şekilde olabilir, değişim 
gösteren fonksiyonlar basit olabilecağı gibi çok 
karmaşık olabilir. 

Baraj daimi teçhizatları genellikle hiperstatik 
i.ki veya üç boyutlu yapıl·ardır . Klasik yöntemlerin 
bazıları ıbelirli varsayımlar veya basitlerneler lle bu 
hiperstatik sistemlere çözüm bulmaya çalışır. Bu 
yaklaşımlar birçok durumda gerçekten oldukça 
uzaktır. Sonlu elemanl·ar bu yapıların çözümü için 
gerçekçi bir genel yöıltem olmıJ'kıtadır. Ancak, bu 
yöntemin doğru kullanılması, modeliernenin ~ru 
yapılarak sınır şartlarının doğru belirlenmesi çol< 
önemlidir. Yapılacıik küçük bir hata sooucun ta· 
mamen yanlış olmasına neden olabilir. Bu nedenle 
problemin mühendis .tarafından çok iyi anlaşılması, 

yii'kleme şantlarının çok iyi belirlenmesi sonlu ele
manlar yönteminin kullanılabilmesi Için bir ön şart
tu·. 

Çağdaş mühendlsli4<te projelendirmenin bilgi
sayarlada yapılması yayıgınlaşırken, üretiminde bil
gisayarlada denetleilmesi söz konusu olmaktadır. 

Sayısal denetimil teııgahlar ve rolb'otlar üretim yön
temierini değiştirmektedir. Ayrıca bu yeni gelişme, 

var olan imalatçı mühendislik ile tasarımcı m!İıen
dislik ayırımını kaldırmaya başlamı~tır. Mütıendis, 

tasarım sırasında ·Imalat safhalarını da planlamak 
durumunda kalmaktadır. Bir ömek verme'k gerekir
se, baraj daimi teçhlzatlarırlda oldulcça sık rastlanı

lan tranzisyonların, konrk parçaların ve dirsaklarin 
açınımı çok has'Sas bir şekilde bilgfs·ayar yardımı 

ile yapılabilmeıkte, yapılmış olan bu sac planlaması 
sayısal denetimil bir tezıgalıa doğrudan aktarılabil

mekte, imalat sırasında olası hatalar en aza indl· 
rilme'ktedir. 

Sonuç olarak : 

1. Mühendisli'l~te çok kwvBt/1 bir alet elimi
ze geçmiştir. Bu alfft klş1$el bllrglsıryarlardan baş

layarak çok ~ sistemlere kadar uzanan de!)lşi'k 

boyutlarda mevcuttur. Seçllecelk olan bilglsayar 
planlanan Işlerin türüne ve mA<tarına bıijjlıdır. B.u 

. ancak yapılaesk bir flzlbllııte etüdü sonucu ortaya 
çıkabilir. 

2. Bu eıae edilmiş olan ~eni ImkAnlar ile d& 
ha iler.iye gitme'k gereklidir. Datıa önçe yapılanları 
bu yeni ~te'knolojl lle dılla Iyi ya'pmak gereldl ol
duğu kadar, şu anda yapılamıryanların yapıl~11lr ha
le getirmek kanımca ırsıl amacımız olmalıdır. Şim
diye kadar ürkarnizde proj~l veya ımalAtı yapıla
mamış olan baraj dai_ml teçh1zstları lle 1~111 kı
sımlar bulunmaktadır. Bunların da TOrk Motıendls
leri tarafııldan ger'çe'kleşflrHeblleıce!}lne Inanmamız 
gerekmektedir. 

3. !Baraj daimi teıçhlz>atları lle llıgill olarak, ka
nımızca bazı deneysel çalışmaların da yapılması 
daha doğru bir ta'Sanm lçlrı gereklidir. Bu d~ 
neysel çalışmalar yapılmaz Ise, yenı ImkAnların et
kisi fazla olamayacaktır. 

4. Baraj dalml ~teçhlzıitları lle ilgili olarak çe
şitli araştınna ve geliştirme konuları bulunmakta
dır. Ülkemizde yapılmış olan barajlada ilgili olara·k 
ı koruyucu bakım çalışmalarına girllme·sı gerekmek· 
tedir. Bu şekilde olası kazalar ve masraflı tamirat 
ların en aza lodirllmesl lllÜTnkün olııbilri. Türbın 
tasarımı, akış'kanın çelik yapıya etkisi ile oluşan 
tltreş1mlerln Incelenmesi ve kullanılan parçaların 
ömrünün uzattiması gibi llıglnç araştırma konuları 
bulunmaktadır. 

5. Bu yeni yöntemler, dlih_a Iyi yetişmiş ve 
daha kaliteli Insan gücüne ltıtlyaç gösterecektir. 

Ayrıca yeni sistemler bir ekip çalışmasını da ge

rektirir. eu nedenle bilgisayarlara yapılan yatırım

lardan daha fazla, insana yapılan yatırımın önemli 

olduğu unutulmamalı, bu konUda çalışan motıendis
lerimiz teşvik edilmelidir. 

17 





YE RAL Tl V APlLARlNlN DEPREM 
ETKILERINE KARŞI HESABI 

Prof. Dr. Polat GÜLKAN* 

ÖZET 

Toplumların deprem zararlarından korunmalarının bir yanı da toprak yüzeyi
nin altında inşa edilmiş yapılarta ilgilidir. Bu tür yapılara örnek olarak tünel· 
leri, enerji boru hatlarını, hidroelektrik barajlardaki santralları ve tehlikeli atık 
maddelerin uzun zaman saklanması için inşa edilen depolama galerilerini saya· 
biliriz. Deprem hareketini meydana getiren dalgaların denklemlerine bir bakış

tan sonra yerdeğiştirme ifadeleri ve gerilmeler çıkartılmaktadır. Teorik bilgiler 
yeraltı yapılarının yerüstündekilere oranla daha az gerilmelere maruz kaldığını 
göstermektedir. Eldeki ölçüm ve gözlemler de bu yöndedir. Yeraltı yapısıyla 

zemin arasındaki karşılıklı etkileşme gerilmelerin azalmasına yol açmaktadır. 

GENEL BAKlŞ 

Toprakaltında gerçekleştirilen yapılar muhen
dislik uygulamalarında önemli bir yer tutar. He
men akla gelen örneklerin arasında tünelleri, ma
den galerini , boru hatlarını , diğer türdeki enerji 
nakil hatlarını ve metroları sayabil iriz. Datıa sey
rek karşılaşılan durumlar Ise savunma tesislerin
de, hidroelektrik güç ~antrallarında ve tehlikeli 
atık maddelerin (radyoaktif, toksik v .b.) konulduğu 

depolarda ortaya çıkar. Henüz inşa ed i lmiş ömek
lerıl bulunmamasına rağmen nükleer santralların 

tEmamen yeraltında konumlandırılabileceği görüşü 

ortaya atılmış ve teknik ~iZ'ibil·lte çalışmaları ya
pılmıştır (1, "· 3). 

Şekli :ı DBP"em Dalgalarının Y'ayılmesı 

• OOTO ln,aat MOhıtndısııoı soıOnıU Ooretım Oyes ı 

inşa amacı ne olursa olsun yeraltında inşa 
edilmiş bütün mü+ıendi , lik yapılarının hizmet ömür
leri Içinde ortaya çıkabilecek bütün tesirlere , ve 
bu arada deprem tesirlerine, karşı koyabıilecek 

tarzda hesaplanmaları şarttır . Yeraltı yapıları ile 
yerüstü yapılarının deprem davranışı arasında önem
li fa11klar bulunur. Bunlardan H~i yeraltı yapılarında 

hareketin salınım türünde olmamasıdır. Bu yapılar 

içinde bulundukları jeolojik ortamın maruz kaldığı 

dalga hareketlerinin yarattığı yer değişt·irmeleri ay
nen veya çok az bir farkla tekrarlar. Sönüm ancak 
radyasyon sönümü türündedir ve bundan ötürü per.i
yodik hareketlerde dahi rezonans sonucu bir genlik 
büyümesi söz konusu değildir. 

Çok sert ve dayanıklı kaya içinde inşa edilen 
}apılar hariç yeraltında bulunan diğer bütün yap'llar 
destek duvarlarına sahiptir. Bu duvarlar betonarme 
veya çel·ik profillerden olabilir. Duvarların arnniyetle 
boyırtlandırılabilmeleri için bunlardaki gerilmelerin 

hesaplanması gereklidir. Ger·ilmeler ise jeolojik or

tamda yayılan sismik dalgalar tarafından yaratıldı

ğından başlangıçta dalgaların mekaniğine kısa bir 

gi~iş yapmak l.cıçımlmaz olmaktadır. Yazımııda ilk 

olarak bas~tleştiirlmiş hal·iyle dalga denklemlerine 

bakacağız . Bu.i-nceleme sonucu çeşitl.i dalgalardan 

meydana gelen geriimalerin çı·karılması mümkün 

olacaktır. Daha sonra çıkarılan denklemlerin uygula

maları örnekler yardımıyla gösterilecektir. 

19 
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Sıkışma Sekil Deg işt irmemi ş 

~ l Uzama ' ~--ğ!~~k- ı 
r===----'-~-D=o.:a:.::l"-.:g •bo_r~ ~ 

P Da lgası S Dalgas ı 

(a) Ci s im Dalgaları 

Rayleigh Dalgası (b) Yüzey Dalga l arı Love Dalgası 

Şekli 2 : Deprem Dalgalannın Vanıttı§ı $eldi De§l,tınneler (5) 

SERBEST ORTAMDA DALGA YER HAREKmEftl 

Y.azımızı bir 91smolojl kitabı haHne getinnekten 
kaçınmalda blrUkıte sonrald kavramları yerine otur· 
tablimeie iQin bazı temel çıkarılışları yapmak zorun· 
dayız. önce Şekil 1'de şematik olarak tarifienan 
deprem ortaya çıkışını ele alalım. Tektordk kaynaklı 
depremler arz 1C:abu!)undaki şek.JI değişmelerden do
layı vücuda gelen gerilmeLel"'n kayaların taşıyabile· 
ceklerı s.nıriarı aşmasıyla olur. Bu sınır aşıldığında 
şekil deOiştfrme ener}l&l olarak boyutları kıllometre· 
lere varan kaya formasyonlarında toplanan ener]'l 
açığa çPkar ve odalctan uzağa doğru yayılır. Enerji , 
dalgalar vasıtasıyla uzakhtra gôtürüiOr ve yeryüzOn· 
de veya onun yakınlarında zeminin tltreŞ'Imleri sonu· 
cu yapıları etkisi altına alır. Dalga hareketleri 19 
ncu yüzyılda Nevler tarafı.ndan aşağıdaki gibi çıkar
tılmıştır. (Ornek olarak Bkz. (4)). 

()2 U ı 
p ""3f2= G u1,11 + ()., + G) u1,11 (1) 

Vlrgüllel'lo türevleri gösterdiği Denklem (1) dek4 
Işaretler şunlardır : 

., = kütle yoğunluj)u 

u1, u2, U:ı = u, v, w 
= dalga hareketınin bileşenleri 

k, G = Lame eabitLen 

e,. 
k=------

(1+1') (1--2ıı) 

20 

E 
G=---

2(1+,) 

E = Elastlsolte modülü 

11 = Poisson oranı 

Denki1Hll (1) •1 daha açık ve bilinen fakat uzun şek· 
llyle yazmak ıstersek bunun ·Jikıi olarak 

i)2 u i)2 u i)2 u ()2 u 
--- G--+-- + --

P ot2 - ôx2 ;ıyı ôz2 

il2u a:ıv 'iJ2w 
+ (k+ G)--+ -- + -- (1a) 

ilx2 &y ôz 

yazılabillr. Burada u dalga hareketine paralel yöndeki 
yerdeğlştlrmey.ı, v, dalga hareketine dl<k düzlerndaki 
yatay hareketı, w be dalga hareketine dik düzlem· 
deki düşey hareketi göstermektedir. Şimdi Denklem 
(1) in çözümü olarak bazı fonksiyonları deneyellm. 
lik olarak A nın hareketin genliğini gösterdiği 

2'11' 
u = A sin - (x ± ep t) ; V = O; w = o (2) 

L 

çilzümüne bakalım . Bu Ifadeler Denklem (1) de ye
rine koyduğumuzda 

p Cp2 = A + 2G (3) 

veya 

ep= Vx +P 2G (4) 

bulunur. Demek ki Denklem (2) ile denenen hare· 
ket dalga denklemini saOI-amaktadr ve bir çözüm 



olabllmektedJ.r. O halde C, hızı lle yayılan bir dal
ga sırasında tıı;reket dalga yayılma yönündedlr, ve 
(x ± C,tl sabıt kaldığı sGrece Denklem (2) de 
sabit "kalmaktadır. ·Bu dalga türüne basınç (veya P) 
dalgası adı verilir. Lam6 sabitleri l9in el88t~9lte 

modülü E ve Polseon oranı " yerlerine konulduğun
da 

Lo =a/ _____ E __ (1 ____ v_) __ __ 

V (1 + v) (1 - 2u) p (4a) 

bulunur. 

•lk!lncl olarak 

2'11' 
u = O; v = A sin - ·(x ± C,t); w = O 

L 
(5) 

takımının bir çözüm olup olmayacağın-a bakalım . 

Bunlar da Denkl&m (1) de yel'Ine konulup gerekli 
sadeleşti~llmeler yapılırsa 

c, = v ~ {6) 

=v 2·(1 ! u) p (6a) 

olmak kaydıyla buııun da geçerli bir çözüm olabile
ceğini görürüz. Denklem (4a) ve (6a) dan 

~ = , j 2(1- u) 

C, 'V 1 - 2v (7) 

oranı da bulunur. l)emek ki V = 0.25 riçln C.,/C, = 
1.73 tür. Denklem (5) te dalga x yönünde yayıl
makta, buna karşılık ortam parçacıkları buna dik 
olan bir düzlem ·içinde yatay yönde hareket etmek
tedir. Aynı şekilde 

2'17' 
u = O; V = O; w = A sin - L-

(X ± C,t) (8) 

üçlüsü de dik düzlemde düşey hareket yapan dalga 
hareketlerini belirlemektedir. Denklem (5) ve (8) 

kayma (veya sı dalgası adınır taşır ve genellikle 
SH ve SV diye anılır. Basınç ve kayma dalgaianna 
düzlem dal.;aiar da denilir çünkü her birisi belirli 
bir düz'lem içinde hareketi belirler. 

Eğer iki boyutlu bir ortamda 

u = A e·by exp [rH< (x - CRıt) 1 

v = B e·bv exp [i•k (x - CRt)) (9) 

w = o 
Çözüm olup olmayacağını inceleyecek olursak 

bunun da yüzeye yakın lc:esimlerde belirli bir etk~ 
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alanı olan dalga hareketini be~lrlediğlnl görürüz. 
Oenlclem (9) R-aylelgtı (ıR) dalgasının ifadeıJidir ve 
v = 0.25 için 

~ = 0.92 
C5 (1~ 

okır. Yüzey dalgaları grubuna ·giren bir de Love 
dalgaları vardır; bundakıl yer deOlştlnneleri SH dal
gası gibidir. Farklı dalga hareketle.rinln yayılması 

sırasında zernillin şekıli değiştınneleri Şeldl 2 de 
göst&ı~llmektedJ.r · (5). 

YER DECtşı'IRMEI..EIÜN BIRIM DEFORMASYONLA
RA DONOşrOROLMEst 

Denklem (2), (5) , (8) ve (9) un ortak yanları 
her bir·inin 

U; r(X, t) = f (X ± C<!:) (11) 

biçimiilde çözümlere dayanmasıdır. Ş.imdl bu basit 
•ııfadenin zeminin veya onun •Içinde gömülü olup ta 
aynı hareketleri yapmaya maruz bırakılan bir yapı
nın deforrnasyonlarla ·llişkılsine bakalım. Türevler 
vasıtasıyla 

~ = f' (x ± 
cx 

ô2 u. 
C t) · --' = f" (X ± C t) 

' cx2 

(12) 

± C f ' (X ± C t ) ; 

c2 f" (x ± c tl (13) 

yazabilir-iz. Artı veya elc:sl işaretierin dalganın ya
yıldığı yönü gösterdiğini ve hareketlerin genliğine 

bir etki yapmadığını hatırlayacak olursak 

ôu. _ _ , = --~ 
ox c at (14) 

(15) 

ifadeleri çıkar. Demek ki birim şekil de!}lştirme 

parçacık hızının dalga hızına bölünmesiyle, eğrilik 

ise parçacık Ivmesinin dalga hızının karesine bö
lünmesiyle elde edilmektedir (6) . Ayrıca, farklı dal
ga türlerinin yarattığı maksimlHll tesirler Denklem 
(14) ve (15) ·n maksimum değerlerinin i ncelenme
si}le bulunabill·r (7, 8) . Dik!kati çekmek i stediğimiz 

bir diğer nokta dalga yayılma hızı c arttıkça birim 
deformasyon veya eğriliğin gittikçe azalmasıdır. Ya
ni aynı maksimum yer hızı veya ·lvme&l .ıçin daha 
•Sert• (yani E ve G değerleri büyük) zeminler daha 
küçük şekli deği~l·nneye maruz kalmaktadır. Örnek 
olarak parçacı·k hareketi lle dalga yayılım hareketinin 
aynı yönde olduğu P dalgası için boyuna blr.fm şekil 
d~iştlnne 

21 
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(14a) 

ve bir s dalgası •için maksimum eğriloi<k 

(15a) 

olur. Bu denklemler dalgaların yayılma yönündeki 
maksimum tesirleri göstermektedir. Genelde ise 
toprağın içinde bulunan bir yapı dalga yayılım yö
nünden baŞ'ka bir doğrultuda olabilir. O hal için 
Şekil 3 de gösterilen hali ·inceleyelim. Sadece uzun
luk boyutuna sahip olduğunu düşünebileceğ·imiz bo
ru biçim;ndeki yapı için itibari dalga yayılma hızı 

c/cos9 olacaktır. Bir P dalgasının hareketinin boru 
doğrultusundaki bileşeninin cos9, dik olanının sin9 
ile çarpılması gerekttiğinden hareketle 

22 

(V)maks COS9 

C0 /cos 9 

(V) maks 
cos2 fJ 

Yapı. 

----w-
Geliş Açısı. ' 

- - Dalga Yayılma Yönü 

/1 P Dalgalarında 
~--- P.ı:ı:rça Hareket i 

{;

7 ~--;:> S Oalgalarıncl~ 
/ Parça Hareket ı 

/ 

Şekit 4 

Şekli 3 Veraltı yapısı 

Yapı • Zemin Etkll~lml Için 
Basit Model 

(16) 

( ~) moks 

(a)meks sin fJ 

= (Cofco;-;}2 

(·a) 
=~sin fJ cos2 fJ 

C20 (17) 

bulunabilir. Aynı şekilde dalganın türüne göre hare

ketin bileşenlerinin yazılması ve gerekli türevlerıin 

alınması sonucu Tablo 1'de verilen Ifadeler çı.kartı

labllir. Bu tabloda verilen bilgllerin değeri büyüktür 

çürrkü yer ·ile aynı hareketi yaptığı varsayılabilen 

boru, metro tünel i v.b. bir elemanda meydana gele

bllecek maksimum tesirler doğrudan o nokıtada ol

ması beklenen maksimum yer hızı ve ivmesine bağlı 

olarak çı·kartılabilmektedir. Yer ile aynı hareketi 

yapmayan rijit veya boyutları büyük elsimler ise ayrı 

bir şekilde ele alınır . Bu işlemleri daha sonra gös

tereceğiz. 

GERILMELER 

Gerek ortamdaki gerekse o ortama gömülü 

nesnedeki ge9ilmeler elastislte teorisi yardımıyla 

bulunabiNr. Örnek olarak 

= "'D E [(1 - v) ( ) 
(1 + v) (1 - 2v) e, + •v + e, ] 

(18) 

ve 

'Txv = G Yxv (19) 

yardımıyla bir p dalgasının fJ = o· durumunda yol

açtığı 

( e, )ma ks 

ve fJ = 45• iken 

(V) maks 

lV) moks 

2C
0 

hatırianacak olursa 

(1- v) E 

(1 + v) (1 - 2 v) 

't xv = G 

o 

bulunur. S dalgaları için benzer bir şekilde gerilme

leri çıkartmak mümkündür ve bu sonuçlar Tablo 2 

de özetlenmektedir. 



1\) 
(,) 

R 
a 
y 
ı 

e 
i 
g 
h 

Tablo 1. Dalga Türlerinin Yarattı~ı Maksimum Birim Şekil De~iştirme,Egrilik ifadeleri (8) 

Dalga Birim Şekil Degiştirme 
Türü Egrilik 

Boyuna Yön Dik Yön Kayma 

(V) k 2 (V)maks . 2e 
(V) (a) k ') ma s mak s sine cose ma s sine cos"'-e p cas e s ın 

c2 c c c ı p p p p ! 

! 

(V)maks (V)maks (V) k (a) k ı 

sine cos8 sine cos8 ma s 2 ma s 3,., s cas e 
c2 

cas ;:: 
c c c 

s s s s 
--

Boyuna (V) k 'V) (V)maks (a) 2 ~ maks . 2e mak s " ma s sin8 cosL-:: Bileşen cas e s ın sin e cose 
cı CR CR CR R 

Kesme (V) k (V)maks (a) k 
Bi leşeni 

ma s sine co se 
ma s 2 - cas e 

CR CR 
c2 
R 

- - ··--

~ 

i 
;ıı: 

dı 

i 
i 
~ 
~ 

il 
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TABLO 2. Sonsuz Bir Ortameliiki Mllkalmum Gerll 
meler 

Normal Gerilme Kayma Gerilmesi 

(1- v)E (V)maks (V)maks 
1!' Dalgası G 

(l+v)(l- 2v ) c 2 c 
p p 

E (V)maks (V)maks 
S Dalgası -- G 

(1 +V) (l- 2V) 2 c 
s 

c 
s 

Tablo 2 de verilen gerilmeler ortamdaki geril
melerdir. Eğer basit klriş teorisi yardımıyla gömülü 
yaıdakl geprilmelerl bulmak ıistersek o halde Tablo 
1 dek·i ifadeleri mukavemet teoris-Inden bli'lnen 
denklemlere yerleştirmek yeterl·idir. Bir eksenli 
ger~lme durumu Için S dalgası gözönüne alındığın 

da boyuna yönde 

(V) 
E maks (eksenel şekil değiştirme etki&iJ 

2 c. 
E R (a) 

(Jxx = moks teğllme etkisi) 
C/ 

yezılabiJ.ir . Burada R ·tarafsız eksenden olan uzaklı·k
tır. ıBu iki etki aynı anda çıkmamakla beraber he· 
sapta emniyeti! tarafta olabilmek ~çin 

( ) = E ( (V)moks + R (a)meKs ) (20) 
~~~ 2C C2 

s s 

kullanılabilir . Tablo 2 de gizli olan ıll9i çekici bi r 
gerçek te Poisson oranı u nın 0.19 dan büyük ol
ması halinde hem maks·Jmum normal gerilmanin 
hem de maksimum kayma gerilmesinin kayma dal
gaları tarafından yaratıldığıdır. 

ZEMINL:E AYNI HAREKETI YAPMAYAt.l TÜNEL TIPI 
YAPILAR 

Buraya kadarki denklemlerde bir tünel lle ör
neklediğlmiz gömülü yaırlPın zeminin tıareketlel"ini 

aynen tekrarladığını düşünd'iik . Bunun gerçekleşme
me hallnde ise yapı ile zemin arasında bel'irl·i bir 
etkileşim ortaya çıkacaktır. Zemine kısmen veya ta
mamen gömülü yapıların zemin etkileşimi son 15 · 
20 yılın en çok ·ilgi çeken konusu olmuş (9) ve bu 
Işi hesaplamaya yarayan çok sayıda ·komputer prog
raml;,.ı geliştirilmiştir (10). Biz burada klaiı:Jk bil-
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gllerln yardımıyla yere gömülü narin yapıların ön
hesab. ·için geçerli bir yaklaşım serglleyeceğ l z . Şe

kil 4 te gösterilen ve ekseni yatay yönde olan tü
nele bir SH dalgası geldlğlol düşünel·im . Dalga bo
yu l dır. Dalganın yolaçtığı yerdeğlştııımelerin har
monrk bi r açılıma sahip olduğunu düşünürsek bile
şenlerini dl:k yönde ve eksen yönünde 

( 2 'IT X ) (21) Uv = A COS<fı sin 
l/cos <fı 

( 2 'IT X ) (22) u, = A sin <fı sin 
l/cos <fı 

olarak yazabiliriz. ilk ıifadenin türevlerini almak su
retıi ·yle 

i)2 u 
M=Ef--Y 

ôx2 

= ( 2:) 2 ( 
2 'IT X ) cosJ 4> EIA sin / 

l cos <fı 
(23) 

ô M 
V-

ô x 

. ( 2 'IT ) Cl = -l- cos4 qı E 1 A sin --- (24) 
( 

2 'IT X ) 

L/cos .p 

ô V 
p=~ 

=( \'IT ) 
4 

coss qı E 1 A sin ( l~:s x.p) (25) 

= - - sin .p cos ep E Ac A cos (26) (
2'11') (2'1TX) 

l ~cos qı 

s.rasıyla moment, kesme kuweti, yaygııı yük ve 
aksenel ·kuwetl bulabillriz. Oenklem (23} - (26) da 
1, kesitin momentin·! E, tünelin elastik modülünü Ac 
Ise ·kesit alanını göstermektedir. Su denklemler de 
tıpkı Tablo 2 dekiler gibi tüneldn zemin ·ile tam bir 
ahenk içinde harekeıt edebileceğini varsaymırktadır. 

Eğer bir ahengin hulunmadığı durumu incelemek 
i·stersek tünelin uv dan farklı bir yer değiştirmesi 
olduğunu, buna karşılık zeminin tüneli sarmalayan 
bir elastik yatak gibi çalıştığını gözönüne almak 
zorunda kalırız. Elastlk yatağın yatay yöndeki kat
sayısını kh lle gösterecek olursak 

ô4o 
E 1 -- = ·kh (uv - u) 

ôx4 

bulunur. Şimdi 

u = A' cos .p S'in 
( 

2 'IT X ) 

l/cos ~ 

(27) 

(28) 



tahmin'Ini yapalım . Denklem (27) den 

A 
A' 

+ ~( 2'1T tp)~ 
kh L/cos 

(29) 

bulunur. Demek ki hareketin genliği A yerine Denk
lelll (29) tarafından verilen (ve A dan küçük) de
ğere •inmektedi•r. O halde Denklem (23) - (25] i ta
dil edebiliriz . 

M' 
(-

2L'IT) 2 cosJ tp 

--'-E-1.:..(.,..-2-'IT-X---:-)-~-E 1 A sin(L/~o: tp) 

+ ı;:- L/cos tl> (23al 

(24a) 

(25a) 

Benzer şekilde tünel ekseni doğrultusunda da k, 
ile gösterilen bir yataklanmayı gözönüne alacak 
olursak eksenel .kuvvet N için de azaltılmış şu lfa-
deyi bulabiliriz : 

(-T-) sin tp cos 4> 

( ) 

E Ac A 

1 + \~c L/:0: tp 2 

N' 

co s 
( 

2 'IT X ) 

L/ cos tp (26a) 

Denklem (23a) - (26a) tarafından verilen ıi.fadele

rin hangi şartlar altında en büyük değerlerine ulaş
tığını inceleebilmek ·için önce yatak katsayılarını 

hesaplamak gerekir. Sinüsel bir yüke maruz son
suz bir ortamın hem yatay hem de eksenel yön
deki yatak katsayıları 

k = k = 16 'IT G (1 - u) d 
h • (3- 4 v) L (30) 

tarafından verilir (8) . Burada G kayma modiiiOnü, v 
Poisson katsayısını, d tünel·io genişliğini, L ise ya
taklanmanın meydana geldiği dalga boyunu göster
mektedir. Bu denklemi 
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2 'IT 
kh =k,=-- c 

L 

C = 8(1- u) G d 
3-4 V 

şeklinde de ifade edebiliriz. 

(31) 

Şimdi Oenklem (23a) ile verilen momentin 
ekstrem değerini arayalım . Bunun en büyük olması 
iQ'n tp = o· 

sin ( 
2 

7r x ) = 1 gerekir. Öyleyse 
L/ cos tp 

(~r 
------:--'--.,--- EIA 

1 + ~(~)4 
·kh L 

(M) maks 

(32) 

tarafındc.n veri lir. En son değişkenler kh ile L dir. 
Eğer Denklem (30) Denklem (32) de yerine ko
nulur ve ô (Ml maks/ôl = O yazılırsa 

(l) l)laks = 2 7T( ~ ) 
1
/3 

= 2 'IT (-E_I ) 1/4 

2kh 

(M) = - 1
- ( (4 E 1 C 2) 1/3 A ) maks 

3 

= V
3 

2 
( (•E 1 kh) 1/2 A ) 

Bu yaklaşıma benzer bir şekilde 

(V) maks = C A 

(P)maks = +( :ı4 ) 

1

/3 A 

(33) 

(33a) 

(34) 

(34a) 

(35) 

(36) 

(N) maks = C A (37) 

Eğer gözönüne alınan genliği B olan bir SV dalgası 
olsaydı düşey yöndeki yatak katsayısı kv 

k= 2'1TG d 
v (1 - v) L 

2 'IT 
=-- 'B 

L 

Gd 
B=---

1-u 

(36) 

(39) 

(Ml k = - 1
- ( (4 E 1 B2) 1/3 A ) ma s 3 (40) 

(V)m&ks BA 

(P) maks _4_ (~) 1/ 3 

s e ı 

(N)ma ks = CA 

A 

(41) 

(42) 

(37) 
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Yatay hareket veren SH dalgası için bulunan 
genlik A lle SV tarafından yaratılan genl,lk genel
likle aynı değildir ve düşey genliğin yataya oranı

nın 0.67 alınabileceği deprem mühendisliği uygula
malarında kabul edilmiştir. P dalgalarının hareket 
genl+kleri her ·i·ki türdeki S dalgalarına göre küçük 
olduğundan hesaplamaların sadece kayma dalge
larına göre yapılması yeterlidir. 

Buraya kadarki teori·k bilgileri gözden geç-ire
cek olursak, sonsuz boydaki bir narin yapının için
de gömülü olduğu zeminde deprem yer hareketin
den meydana gelen maksimum geriimalere maruz 
kalacağını söyleyebiliriz. Hareket genliği A ~le mak
simum tıız veya ivme arasında belirli bir ilişki bu
lunur; bu ıilişki daha sonraki uygulama örneğinde 

gösterilecektir. Denklem (23) - (26) veya (23a) -
(26a) yapı-zemin karşılıklı etkisinin bulunmama ve
ya bulunma durumuna göre klasik ·kiriş teorisi yar
dımıyla aynı bilgilerin elde edilmesine yarayan iliş

kilerdir. 

VERALTI YAPILARININ DEPREMLERDE GÖZLENEN 
DAVRANlŞI 

Bundan önceki bölümlerde gel:iştirilen bilgile~in 
uygulamasına geçmeden önce bu konudaki ampiıik, 
yani ölçüm ve gözlemlere dayanan, veri tabanını 

incelemek yerinde olacaktır Tünel ve galeriler ye
rin sadece titreşimler sırasında ortaya çıkardığı 

geri lmalerden değil, bazı özel hallerde tay yer de
ğiştirmeler·inden de· etkilenebilirler. au gibi fay kı

rığının belirgin olarak görüldüğü hallerde tünelin 
başka bir yerde inşası en kolay çözüm olmakla be
raber ·iç içe yerleştirilmiş ;ki tünel kabuğunun da 
tayların geçilmesinde düşünüleblleceği ortaya atıl

mıştır (12). 

Fay zonlar.nı aşan tüneller,i özel durumlar ola
rak bir •kenara bırakacak olursak ger.i kalan haller
de tünellerde gözlenen hasarları şöyledir (13, 14): 

1. Yalnızca yer sarsıntıları etk·isiyle tünellerin çök
mesi ancak çok ender hallerde gözlenmiştir. 

Yüzeyde alınan kay.tlara göre maksimum iv
menin 0.2 g olduğu hallerde gerek destekli ge
rekse desteksiz tünellerde hiçbir hasar mey
dana gelmemektedir. Ivmenin 025 g limitine 
kc.dar önemsiz hasar olabilmektedir. 0.~.40 

1 sınırları arasında gevşek oturan kayaların 

düşmesi, betonarme veya tuğla tünel duvarla
rında çatlamalar çoğunluktadır. 

2. 0.40 g üzeri yüzey ivmelerinde gözlenen hasar 
kısmi göçmeler şeklinoo olmuşsa da bunlann 
tünel giriş/çıkışlarındak· i portallarda olması dik
kat çekmektedir. 

3. Referans (13) ıte A.B.D. ve Japonya'da çapları 

2-6 m arası değişen 71 adet runelin magnitiid-
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leri 5.6-8.3 arasında değişen 13 ayrı deprem
deki hasarları belgelenmlştlr. Bu bilgiler Şe
ıkil 5 te özeıtlenmektedlr. 

Şekil 5. Tünellerdeki Hasar ile Hareket Arasındaki 
ilişki (13) 

4. Zayıf zemin veya kaya ·içinde inşa edilmiş tü
neller sağlam kayada Inşa edilenlere oranla 
çok. daha fazla hasar görme şansına sahiptir. 

5. Tünelin derinliği arttıkça gözlenen hasarda be
l.rgin azalma görülmektedir. 

Bu sonuçlar başka araştırmacılar. tarafından da 
teyit edilmiştir . Ömek olarak, Tamura v.d. (15) 
1963 - 68 yılları arasında Tokyo'nun 150 km kuze
yinde bulunan bir barajın 67 m derinde inşa edi
len santral binası 'ile yüzeydeki yer .ivmelerini ölç
müşlerdir. Şekil 6 da ·B ile gösterilen noktada öl
çülen ivmeler ile yüzeydeki A noktasında ölçülen 
ivmeler arasında 1:2 gibi bir oran mevcuttur. Söz 
konusu depremierin magnitüdleri 3.7-7.5 arasında , 

odak derinli·kleri 1().8() km, me~kezüstü uzaklıkları 

ise 50-250 km arasında bulunmaktaydı. Benzer bir 
gözlem 1976 FriuM depreminde yapılmıştır (16). Şe
kil 7 de D olarak adlandırılan nokta, Somplago hid
roe ektrik santralının 300 m dolomit-1-k granit altın

da bulunan galerisinde, E ise aynı seviyede fakat 
servis galerisinin çıkışına çok yakınında bulunmak
taydı. Esas deprem sırasında her iki noktada da 
bulunan ivme '<aydetme cihaziarı çalışmamakla be
raber 16 Eylül 1976 tarihinde 5.1 magnitüdiinde bir 
art deprem sırasında ·kaydedilen ivmeler Şekil 7 
de görüldüğü gibi dalga biçimi açısından birbirle
rine henzemekle beraber açığa yakın E noktasın
daki maksimum ivme derindekinin yaklaşı 'k 2 misli 
olmuştur. Odak derıinliği ve merkezüstü uzaklıkların 
her ikisi de 10 km nı~rtebesinde bulunmaktaydı. 

Burada kısaca dokunulan gözlemleri ö7etleye
cek olursak, deprem hareketinin genliği derinilkle 
birlikte azalmakta, buna karşılık dalgaların yayılma 



A Nokt .ıund:ıki 

lv.e (ı::aıfl2) 

ıot---

10 50 

ŞekH 6. Mabimum Ivmenin DeriniNde Değişmesi 
(15) 

hızları artmaktadır . Şiddet skalasında VIII merte
besinde lıir depremde yerüstünde önemli derecede 
hasar meydana gelebiJirken yeraltı tünellerinde pek 
önemsiz hasar görülmektedir. Sağlam kayalarda in
şa edilmiş tünel ve galeriler çürük veya yumuşak 
zemindekilere oranla çok datıa emoiyetlldir. Son 
olarak, tamamen göçme veya ancak aktif fay kı

rığını kesen tıüneller ·için s·öz konusudur. Öyleyse, 
bütün yanıltıcı psikolojik ön yargılar& rağmen, şid

detli bir deprem sırasında 50 m yeraltında bulun
mak, 50 m yerden yukarıda olmağa tercih olunma
lıdır! 

~ .'.: ,_ .~"'" 
~r~~--~------------

'~ ..... 
''''·" ' ' 1~\.H·;.'"".~ ~ , ı • • • ,_,,, " 

Şekil 7. Somplago Hidroelektrik Santralında Yapı 
lan Ölçmeler (1 () 

UYGULAMA 

Bu yazıda geliştirilen teo~iyi ş·imdi örnek bir 
problemin çözümünde kullanalım. Örnek ola
rak Şekil 8 de gösterilen kutu kesitli metro ıtüne

linin g~rilmelerin·i bir proje önhesabı çıkarılacaktır. 

Şekilden görüleceği gibi soodaj ve diğer ]eo
teknik metotlardan elde edilen zemin kayma modülü, 
z'nin m cinsinden derinliği göstermesi ile 
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G (z-) = (6 + 0.4 z) 1()4 kN/m2 

ile verilmektedir. Zeminin birim ağırlığı 20 kN/mJ 
olarak öiQülmDştür. Gerekli diğer bilgiler aşağıda 

ver-i lmektedir. 

r---"'C!.2"'-m"---

~ x 

. z 

Elostil( z"min 

'E!)' G(z):(G+0.4z)10' kN/m
2 . 

. 

. 

. 

Şekil 8. Ömek Problem Şeması 

Betona~e tüp 

Ec 3 X 107 kN/m2 

Ac 18.9 m2 

(lc) x = 117.6 m~ ; •(lc)z = 202 .0 m4 

(•Ec lc)x = 3.53 X 109 kN.IT):; (Ec 1,), = 6.06 X 1()6 

kN.m2 

Elastik zemin 

G (23.2 m) 1.33 x 1()5 kN/m2 

V= 0.48 

Sismik ortam 

Metronun -inşa edileceği bölgedeki maksimum 
yer ivmesının 0.30 g (g = 9.81 m/s2). hakim sis
mi-k dalgaların ·ise 4 Hz frekansında kayma dalga
larının olacağı anal-ize esas girdiler olarak verilmek
tedir. 

Çözüm 

Önce lastik zemindeki basınç ve :kayma dalga
larının hızlarını bulalım . Hesaplarda tünel ekseni 
düzeyindeki değerlerin kullanılması yeterince kesin 
sonuçlar ver-Ir. 

c. =v ~ 
• / ı .33 x 1os =v 20/9.-81 

= 255 m/s 

(Denklem (6)) 
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c = c v 2 (1- ll) 
n s 

1- 2 V 

= 255 • 1 2 (1 - 0.48) 

V 1 - 2 X 0.48 

= 1 300 m/s 

(Denklem (7)) 

Verilen bilgilerden maksimum yer hızının yaklaşık 

olarak 

(V) m· 

= 

(a) maks 

2 7T f 

(0.3) (9.81) 

2 7T (4) 

= 0.12 m/ s 

bulunması mümkündür. Yer hızının bağımsız hesap
lardan bulunması •için başka yollar mevcuttur an
cak burada bunla~a girilmeyecektlr. ıf<esit dikdört
gen olduğu için emniyeti! tarafta olmak amacıyla 
karşılı,klı etkileşimi gözönüne almadan Oenkjem 
(20) de R = 4.6 m kullanılaoillr . 

( 
0.12 41.6 (0.3 X 9.81)) 

(u xx ) moks = 3 X 107 2 X 256 + 2552 

= 13'134 kN/m2 (,..., 13 N/mm2) 

'Eğ.er ıkesitin zemini eolan etkileşimini gözönü
ne alacak olursak zemin yer değişt<irmeslnln genllği 
A ile dalga boyu L yi hesaplamamız gerekecektir. 
Dalgaların hepsini 4 Hz lik harmonik dalga olarırk 
düşündüğümüz takdirde 

A = _..;.(a_)_,rn-""akO!.s_ 

(2 7T f)2 

dCvl .ıı. ı> 
= cur6l (t"O) 

= 4.7 x 10"3 m 

bulunur. Diğer tarafıtan 

255 m/s 
4/s 

64m 

SH Dalgası 

8 (1 - v) Gd c=--'-----
3-411 

8 (1 - 0.48) 

3-4 X 0.48 

= 3.28 X 1()11 .kN/m 

(Denklem (31)) 

(1 .33 X 1()5) (6.4) 

(M)moks = 
3 

(4 E 1 C2) 1/3 A 

(z ekseni) (<Denklem (34)) 
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1 
=- (4 X 6.06 X 109 X 1.08 X 1013)1/3 (4.7 X 11)-3) 

3 

= 8.36 x 104 ıkN.m 

(V) rnaks = C A (<Denklem (35)) 

= 32& X 106 X 4.7 X 10·3 

= 1.54 X 104 kN 

(p) moks = -4-(~)ı;:ı A (Denklem (36)) 
5 •E 1 

= 
4 

5 ( 
4 X (3.28 X 106)~ )1 /3 

6.06 X 109 4.7 X 10·3 

= 1'110 kN/m 

N moks = C A (1Denklem (37)) 

= 3.28 X 1()!> X 4.7 X 10-3 

= 15'420 kN 

SV Dalgası (Hareket genllği SH nin 2/3 ü, yani 
3.13 x 10·3 m dir) 

Gd 
(Denklem (39)) B=---

1- ll 

1.33 x 105 x 9.2 
= 1- .48 

= 2.35 x 106 I<N/m 

1 
(M) =- (4 E 1 ·82)1/3 A (Denklem (40)) moks 3 

1 
=- (4 X 3.53 X 109 X (2.35 X 106)2) 1/3 

3 
X 3.13 X 10"3 

= 7360 kN.m 

(V)moks = B A ~Denklem (41)) 

= 2.35 X 1()11 X 3.13 X 10-'J 

= 7360 kiN 

= ~ ( 4 s~ )1/3 A 
(p)moks 5 E 1 (!Denklem (42)) 

_4_ ( 4 X (2.35 X 1()11)~ )1/3 X 3.13 X 10"3 
5 3.53 X 109 

= 816 kN/m 

(N)maks = C A 

= 15'420 kN 

Hesapta kullanılacak değerler ise her iki yön· 
del<'! değerlerin brelerinin toplamının karekôkii ola
rak bulunabilir : 



8.36 )( ,104 
= 202/4.6 

= 1-'904 kN/m2 

Sv ( ) 
(M)moks 

U maks = _..;._~!::!--
S. 

4.46 X 1()4 
= 

111.6/3.2 

= 1'214 I<N/m2 

(u).a;ıme = V 1'9042 + 1'2142 

= 2'260 kN/m2 

15420 
{p).ıc:~enel = 

18.9 

= 816 kN/m2 

(u) Hesoo = 3' 076 kN/m2 

Bu örnekten göııüldüğü gibi zeminin elastik ol
ması sonucu gel"ilmelerde önemli azalmalar olması 
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muhtemeldir. Tünelin •içinde ıinşa edildiği zemin yu

n;ıuşak olai"Bk oltelenebilir, ayrıca hareketin 4 Hz 
. frekansta harmoni k bir dalga olmadıOı da hatırla· 
nacak olursa genl'iğ·ln 4.7 mm yerine daha büyük 
bir değere sahip oln:ıası beklenebiHr. Sonuçta gerll
meler.in 11lt ve üst sınırlarının 3-13 N/mm2 oldu
ğunu sıöyleyebilirıiz. 

SONUÇLAR 

Su yazının amacı bilinen mekanik denklemlerin· 
den hareketle zemine gömülü yaprların depremler 
sırasında maruz kaldığı şekil değiştirme ve gerii
rnelerin hesabı için bir miihendisl·ik hesap yakla
şımı sergilemek olmuştur. Altını çizmekte fayda 
gördüğümüz husus yöntemin ancak önhesaplar Için 
yeterli olacağı, kesin dizayn ·için teknolojinin da
ha ileri bilgilerinden gidilmesi gerektiğidir Ayrıca 
yeraltı tünel veya borularının dirsekierde olduğu 

gl'bi yön değiştirdiği veya başka eğim veya masif 
yapılara .irtlbatlandığı noktalardaki gerilmeler için 
ayrı yaklaşımlar vardır (17, 18, 19) ve bunların kul
lanılması gerekl'idir. Gerek gözlemler gerekse teo
~ik hesaplamalar ekstrem haller dışında yeraltı ya
pılarında beklenebilecek gerilmele~in aşırı olma
dığını göstermektedir. 
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DAMLA SULAMASI 

A- Tanıtım: 

'Damlatma sulaması büyilk ölçüde geliştirilmiş 

çok yönlü bir ,tarımsal uygulamadı r ve bu uygulama 
çok büyük potansiyel imkanlar arzeder. Damlatma 
sulaması, bıigüne kadar bilinen sulırma metodları 
içinde sadece herhallgi biri değildir . Btı metod, bit· 
kilere su sağlanmasında sadece diğer bir uygula· 
ma da değildir. Bu metod ge,.e'IGten, su ve gübre 
uygulamaları, bitki tepkisinin özel önemini haiz tuz
luluk ve bulaşıcı hastalık koıltrolü, ürunlerin za
manlaması, bitkilerin kalitesi ve şeker içeriği ve 
diğer özel hususlar gibi :karakteristiklerin dikte edil· 
masinin yüksek mertebede kontrolü altında büyü
yen- bitkilere, diğer veya ek bir tarımsal teknik 
ya'klaşımıdır. Diğer bir tablrle, damlatma sulaması 
ilk olar~k. bitkilerin ger~kslnimleri ile ilgili de· 
vamlı beslenme, optimum büyüme ve maksrmum 
ürün şartlarının oluşturulması lm'kamnı sağlar. 

B - Sistemin Avantajları : 

'Damlatma sulamasının avantajları aşağıda su· 
nulmuştur : 

1) Bu metodla sulama·:ıa her bitki, münferit 
olarak gereksinimi olan gerçek su miktarı ·ile be
sin macfdelerin:i alır . 

2) Bitkiye su ve besin maddeleri uygulaması 

kısa aralıklarla yapılır ve böylece uygulama pratik 
olarak sabittir. Bu nedenle, bitkide asl·a elksik su 
ve besin alınması durumu olmaz ve sonuç olarak 
bi·tki büyümesi ve gelişmesi için su ve diğer cev
herleri emmek ü:z;ere ek enerji ihtiyacı doğmaz. 

3) IDamlatma sulamasında, su ve besin mad
delerinin uygulandığı toprak alanı nispeten küçük· 
tür ve genelli'kle sadece bitkinin kök bölgesine te
·kabül eder. Bu nedenle, ıbitki beslenmesinin etki 
seviyesi dikkate değer merrt:elbeıde yi.i~sektir. So
nuç olara'k, eşdeğer bir birki !büyümesi elde etmek 
üzere, daha az su, gübre ve mineraller gerektirir. 

4) Su ve besin maddeleri , ayniyle ve kolay
lıkla emilecekleri bitki klök bölgesine doğrudan 
doğruya uygulanır. 

5)' ıDamla sulaması kullanıldığında, buharlaş . 

ma, sızma ve toprak yüzeyinden akış nedeniyle 
olan kayıplar hemen hemen tamamen elimine edili r. 

• Gizbllı .Mühendislik Ltd . Başkan ı 

Dr. Müh. Muzaffer GIZBILI* 

6) Damla sulaması kullanıldığında, bitki sıra

ları arasındaki aralık sulama süresince kuru kalır 
ve dolayısiyle yabani otlar büyümeleri yönünden 
daha az uygun bir ortamda kalırlar. 

7) Damla sulaması kullanıldığında, toprağın iş

lenmesi sulamayı aksatma{jan yapılabilir. Diğer bir 
tabirle, damla sulama henhangi bir şekilde zirai 
faaliyeti, toprağm · sürülmesini, ilaçlanmasını, ha· 
sadı veya diğer her türlü zirai i şletmeyi engelle · 
m ez. 

8) ~yi projelendirilmiş bir damla sulama sis· 
temi kullanıldığında, sulama suyu ve besin madde
leri, bit'ki kök bölgesine yakın toprak yüzeyi sevi
yesine uygulanır. Böylece yaprak has1:alı'kları, aşa· 

ğıda verilen nedenlerle minimum seviyeye indirllir. 

a) Normcıl olarak, .bitki yaprakları kurudur ve 
yağmur yağmaz veya yağmurlama sulaması yoksa, 
tıavadıiki nem içeri ği nispeten düşüktür ve hasta· 
lıkların gelişmesi yönünden daha az istenen şart

lar ortaya koyar. 

b) !Mücadele ilaçları uygulamasından sonra, 
sulamanın üstten yağmurla·ma ile yapılmasının ak· 
sine kimyasal macMeler bitki yapraklarımn üzerin· 
de kalır ve devamlı olarak yıkanmaz . Sonuç olarak, 
bu durumda daha az yaprak hastalığı oluşur ve 
ilaçlama giderleri önemi l mertebede azalır. 

9) Damla sulama sistemlerıi, tam teşekküllü 

herihangi bir modern sist~mden dMıa ucuzdur. 
Damla sulama sisteminin gerçek yatırım gider-i, 
yarı· taşınabilir olanı dahil her'hangi bir yağmurla
ma sistemiriden çok daha azdır . 

10) !Damla sulama sisteminin diğer bir avan
tajı işçilik giderlerinin azaltılmasıdır. 

'Bugün tarım işçil iği gün geçtikçe pa:halılaş . 

maktadır ve dünyada bir Ç'Ok memleke'tte büyük 
ölçüde çiftçi personel sıkıntısı vardır. Sonuç ola
rcık, son zamanlarda daha kapsamlı ve sabit yağ· 

murlama sistemleri tesı·s edilmektedir. Bu tesis· 
ler çok pahalı olma'kla beraber, minimum l şçilikle 

veya çiftçinin kendisince işl~tllebilmek1:edir . Ben
zer sistem, damla sulaması Için de yapılabilir ve 
böylece hektar başına çok daha az yatırım ile ay
nı zamanda çok yüksek sulama ra'ndıman ı elde 
ediiır. 

31 



DSI TEKN.IK 'BÜLTENi 1989 SAYI 69 

FHtrelerin, basınç regülatörlerinin ve akım kont
rol vanaları takımının kontrolü dışında, damla sula
ma sistemi için işçilik gere~mez ve aynı zamanda 
tam kapsamlı bir sistemdir. Zaman zaman, "bütün 
emicilerin çalıştığından ve bitki kok bölgesine doğ
ru milctıarda su verildiğinden emin olmak üzere 
arazide gece yürüyüşü önerilir. 

11) Emicilerin sabit ve duyarlı veriminden ve 
sistemde'ki düşük -işletme basıncından ötürü, dam
la sulaması kolaylıkla otc>mıttrk işletmeye uy.gula
nabilir . .Su türlü tesisler için nispeten basit kont
rol teçhizatı kullanılabilir . Sistemlerin otomatik ça
lışması, toprak ııem ölçerleri, ısı kontrol ·cıhazları 

vs. girdileri lle Yönetilir. 

C - Dünyada Damla Sulaması Uygulama 
Sonuçları : 

Damla sulaması tica~i mahiyette .A'lustralya, 
Amerika ve lsrail'de bundan 20 yıl önce başla
mıştır. O günden beri ~BD, Avustralya- ve Güney 
Afrika'da bu sulama ile alınan sonuçlar yayınlan

maya başlamıştır . Aşağıdaki Tabfo : 1 a ve b de, 
alınan sonuçlardan örnekler verilme'ktedir. 

TABLO : 1 ıa 
DAMLATMA, YAGMURLAMA VE KARIK 

SULAMALARlNDA FARKU BITKI 
VERIMLERINiN MUf<AYESESI 

Bitki 
Uygulanan 
Sulama Suyu Verimler Kg/Dekar 
Miktarı 

mm Damlatma Yagmurıama Karık 

Domates 983 6 420 3 850 
Kokulu Kavun 655 4 250 2 370 2 370 
Biber 1417 940 470 
Tatlı. !-!ısır 676 ı 210 520 

Bütün Avustralya'daki deneme çi·ftlikleri % 
70'e kadar su tasarrufu ve ekse~iya bt.t'ki verimin· 
de % 25 artış vermiştir . 

C.1. Şaraplık Üzümlerde Sonuçlar : 

Great Western, Vic'toria, Avustralya'da şaraplık 
üzümlerde damlatma sulaması ile alırran deney sa
hası bilgileri, % 30 fazla meyve sonucu vermiştir. 

Bağ araştırm asahasında üretilen üzümler, daha 
yuksek şeiker içerikli ve asit seviyesi de cüz'~ ola
rak biraz daha yü'kse'kçe olmuştur. 

Damla sulaması ile elde e'dilen ziraı - teknik 
avantajlar şunlardır : 
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TABLO : 1 b 
JJIMON IÇIN ıDAMLATMA VE 

KARIK SISTEMLERjNIN MUKA YESESI 

Limon Bahçeleri Karık Sulaması Damlatma Sulaması 

Su Kullanı.ml 9 1 

Sulama !şçisi 
(Gider/Ha) $ 20 $ 1.25 

İşleme Sayısı 5 2 

GU.br e 

(Kg N/Ha) 600 150 

(Bedel/Ha) t 160 t 55 

Ver im 

(3 Yaşında ~aç) 

Kg LimoniMa 300 700 

1) OOşü<k badelli tesisler, 

2) Ücretler ~oplamındaki diiş<üş (genel mas
raflar itibar-iyle en az % 50 ve karık sulamasına 

kıyasen % 75), 

3) ıSakım masrafları çok d\işuk, 

4) Sadece bağ sahası sulanır, 

5) ıBağ işleme işleri , sulama yapılırken dahi 
devam eder, 

6) Y-apraıklar üzerinde su kalmayacak, bağ has
talıkları ri·skini azaltır. 

C.2. Elma Ziraatinde Sonuçlar : 

Güney Afrika'da bir kısım kalite özelliği çalış

maları yapılmıştır. Bunların arasında, çürüklü'k ve 
boy\11: sıralaması da vardır. Damla sulaması ile sa
dece % 15 küçuk boyutlu elma üretilmiş'ken, yağ
murlama sulaması:nda bu oran % SO olmuştur. Çü
rüklük gelişmesi kontrolü için, bir mi'ktar elma san
dığı .bir kaç ha!ftalık süre için soğıık hava depo
sunda muhafaza edilmiştir. Damla sulaması ile su
lananlarda çürüklü'k oranı % 8 iken, yağmurlama 

sulamasında bu oran % 26 ila % 35 arasında de
ğişmiştir. Damla sulaması hallnde bafıçe, taşırma 

sulaması halinde olan daha evveHci sulamaya na
zararı % 81.8 daha fazla ürün (sıralamadan önceki 
toplam ürün) verilmiştir . 

C.3. Sofralık Üzümler : 

Güney Afrika\la sofrairk üzümlerde, yağmur

l·ama ve damla suramaları arasındaki mıikayese lle 
aşağıda'ki sonuçlar elde edilmiştir . 

Damla sulaması bl·oğunda'ki birim saha için 'kul
lanılan toplam su hacmi, yağmurlama sulama blo
ğundakinden OJo 35 daha az olmuştur. Yağmurlama 
sulamalı bldk sıra başına 51 sandık (1 sandık 
üzüm 4.5 Kg) üzüm üretirken, damla sulaması 83 



sandik ihraç üzüm verimi sağlamıştı r. Buna göre 
damla sulama·sı ile ürün artışı % 62 .6 'dır . Bu verim 
artışı, salkım fiyatları kadar salkımların tümünün 
daha iyi gelişimi lle elde edilmi ştir ve meyve bo
yutu ile reng·i de dikkate alınm ıştır . Paketierne sı

rasında, uygun gelişme nedeniyle daha az meyve 
seyreltimi gerekmiştir . Meyve renk ve boyutunun 
iyi gelişmesi nedeniyle, damla sulaması bl'dkların
da hasat operasyonu bir hafta daha er'ken başla 
yabilmekte ve beş hafta daha erken tamamlana
bilmektedir. Ürünün erken alınmasının, pazarda da
ha iyi fiyat ve iyi bir gövde olgunlaşması için uza
tılmış bir hasat periyodu sağlanması anlamına gel
diği bir gerçe•ktir. Bu durum daha iyi, gürbüz ve 
ertesi yıl hatta daha iyi ürün vermeye yetenekl i 
bir bitki sağlanma'sına neden olur. Damla sulaması 
ile büyiiyen ihraç ürünleri Için her halukarda pa
ketleme işlemleri, bitki daha ünifomı ve az geliş
miş durumda daha az meyıvenin traşlanması gereği 
itibariyle kolaylaştırılmıştır. Bir defaya mahsus ola
rak alınan kayıtlar, yağmurlama sulaması ile yetiş
me halinde aynı eklple günde 1600 sandık paket
lenebilir'ken, damlatma sulaması durumunda 2100 
sandık paketlenmiştir . Bu, işçilik giderlerinde % 30 
tasarruf anlamına gelmektedir. 

D - Damla Sulama Sistemi : 

Bu sistem, aşağıdaki elemanlardan oluşur 

1 l Özel bir filtre ci hazını içeren bir • kontrol 
başlığı•, akım kontrol cihazı, basınç regülatörü, 
hacim ayar vanaları, manometreler, adeptörler ve 
gübre enjeksiyon _cihazı için bağlantılar. 

2) 'Bitki su gereksinimleri, sulanacak satıh 
ve pompa istasyonu ve bi~kl yetiştirme sahası ara
sındaki uzaklığa göre, far'klı çaplardaki ana ve tali 
besleme hatları. 

3) Emicileri içeren küçük çaplı yedek hatla~ 
(13 x 16 mm 0). 

4) Sabit ve hatfta düş:ii'k uygulama oranı (dam
la damla) veren dört münferıt kallbreli damla su
lama emielleri 

5) Merkezi kontrol başlığına doğrudan bağlı 
bir gübre enjeksiyon crhazı. Bu g'ilbre uygulama 
cihazından, toplam sulama suyunun yaklaşık % 30'u 
geçer ve gitbre eriyiğini taşır . 

•Genelde, kontrol başlığı lle gü'bre enjeksiyon 
ekipmanı hariç, sistemin bü-tün elemanları yüksek 
kalitede plastik malzemeden imal edilmiştir. 

E - Dört Çıkışlı Damlatma Sistemi : 

'Damla sulaması emicilerl, meyve bahçeleri ve 
ağaçlıklar, .bağlar, lşlen'memlş bitikiler ve sebzeler
den, ev bahçeleri, par'klar ve hanA çevre yollarına 

kadar her'hangi bir bitki yetiştirilme'sinde kullanıla
bilir. 
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En etkili ve randımanlı sulama sistemi ve su 
tasarrufu ile sulama ma·sraflarının azaltılması 

önemle gere1ktlğlnde, yeni bir proje veya mevcut 
bir sulama sisteminin tadiiinin planlama ve proje· 
lendirllmeslnde, damla sulama sistemi dikkate alın

malıdır. 

Halihazırda kuiJ.anılan es'ki sulama metodlarına 
nazaran daha az su kullanımı, fazla su kulisrtımı
nın önlenme'sl dışında, damla sulaması bi'fki büyü
mesini arttırır ve dinçleştirir ve bir gübreleme 
programı ile birlikte uygun tarım pratiği ile ürün 
·artması Hrtimallnl artırır. 

Emlciler, tek sayılı e'kim aralı•klarının sulaması 
dahil değişik ve ıslah edilmiş dağıtım paterni hali 
için uygulanalbllir. Bazı tesislerde, ünltelerin kısmi 
olarak '!jOmülmesi veya kavraması ve emici hortum
larının tam olarak kavraması önerilmektedir. sıstem 
satıh altır/da oli:luğu kadar iistte de eşlrt: derecede 
·Iş göı\ir. Damlatma ·kontrollü akım sistemin pro
jelendlrilme·sı ve uygulama şuuru alçak basıncın ve 
düşük akı'mlı sulama elverişliliğinin en etkin siste
minf ve esas hidrolik kurallarının uygulanmasını 
sağlar. Sistemin tesisi 'kolaydır ve çok· az bir bakım 
·ile lşl·etlllr. 

F - Damla Sulama Sisteminin Tıkanınası : 
'Tıkanma nedenlerı aşağıda verildiği şeklide sınıf· 

landırılabllir : 

( 1) As'kı halin'de katı zerreler nedeniyle tıl<an'ma . 

(2) Daml'atıcıda 'kimyasal çijkelme ile tıkanma. 

Bütün damla sulama sı·stemleri tııkanınaya kar
şı duyarlıdır. Duyarlılık dereçesi, aşağıdaki Tablo : 
3'ten görüleceği veÇhlle başlıca, damlatıcıdaki su 
akıtan enine •kesit çapına bağlıdır. 

TABLO: 3 
DAMLATICILARDA TlKANMAYA DUYARLILIK 

DE<lERLERI 

Su AkJJD. TJ.kanma,ya Karşı 
Grup Enine Kesiti Duyarlılık Derecesi 

""" 
ı < 0.5 Çok duyarlı 

2 o.s - ı. o Orta derecede duyarı.ı. 

3 > ı.oo DUşUk mertebede duyarlı 

Ticari imalatta damla sulama sistemi teçhiza
tında ve tiplerinde farklılıklar olmaktadır. Konunun 
daha açık ve kesin .ifadelere dayandırılması için 
LAR-ID ımalAtı değerlerinden faydalanılmıştır. Buna 
alt örnekler Ş~ ll : 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'da verilmek
tedir. 
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4 Öl~ekli Çıkıtlı Damla..
Sulaması Emicileri 

Su ve Gübre Ekonomisi 
% 30 veya Daha Fazladır. 

Seki 1 : 1 

Damlatma Sulamasının Diğer Atetede Sulama Metodları 

iıe Mukayesesi 

Bitki Kök Bölgesinin 
Yersel ve Duyarlı Su 
Uygulaması 

YaGmurlama Sulaması 

Büyük Sulama Yüzeyi 
itibariyle Buharlotmo 
ile Su Koyıpları Vardır. 
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Yüzey veya Karık Sulaması 

Yüzeyden Buharlaşma ve 
Kök Bölgesi Altına Sızma 
ile Büyük Sulama Suyu 
Kayıpları Vardır . 
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Şekil: 2 

Bir Meyva Bahçesinin Damla!IIG- Sulaması Sistemi 
Genel Durum Plônı 

Emicili 4 Kofibreli Çıkı§lor 

Mikrofiltre Sistemi ___ _ 

ve Suloma Bölgeteri ~ 

Sistemin Kontrol Bo§lıöı Cihazı 
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AOaç Çapı 
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Sekil : 3 

Kaysı Aöoçlorı Dikili Bir Bahçede Damlot~ Suloma 

Sisteminin Detaylı Vaziyet Plônı 

Tali- Besleme Hatları (Gömülü) _.__ __ . --- . _ __._ 

Bir Ünite ile 
Sulanan Saha 

\ 

o 
4 Ölçekli Çıkıflı 
Emiciler 
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Şekil: 4 

Bir Oomlot~ Suloma Sisteminde Su Dağıtımının 
Kontrolu 

Emicilere Ait 
Çıkıflor 

Ntmlendirilmi! ANtti 

Cı va lı 
Tansiyometre 

/ Toprak Seviyesi 
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larld tipinde bir damlatıcı, 1.1 mm çapında bir 
akım en kesit çapına sahiptir. Buna göre larid Ima
Jatı 3. gruba girmektedir. Bu nedenle, katı zerre
ler-In hemarııgi bir ttkama imkanını önlemek üzere 
bir filtre kullanılmalıdır . 

G - CaC03 Çökelmesi Olu,umu 

Örneğin lsrall'de sulama sularının çoğunluğu 
kalsiyum ve bikartıonat yönünden, orijinieri kıs

men karbonatça zengin jeoi'Ojlk tabakalar olduğun

dan, zerligindir. 

Yağmurlama sisteminöe, konsantra·syon, PH, 
akım hızı ısısı değişimleri gibi değişikliklerin yer
alması sonucu CaC03 , boru ve damlatıcıda birikir 
ve tı ·kar . Karbonat sistemden asit kullanılarak çok 
kolay bir şeklide atılır . Damlatıcı hatlarına 10 daki· 
kalı'k süre ve 1 m'lik bir cazibe basıncı ile % O.S'Iik 
konsantrasyonda bir hldroklorrk asit uygul'liması kar
bonatın atılması için yeterlidir ve damla sulama sis
temindeki tıkanmayı açar. 

H - Türkiye'de Damla Sulaması Sistemi Kullanımı 

Için Önerller : 

·Damla sisteminin buraya ·kadar sayılan sayısız 

faydaları Jtfbartyie kullanımının Tüı'klye'de büyük öl-

40 

çekte gerçel•keştirllmesi zamanının artıl< geldiği inan

cı hakim olmaktadır. Örneğin Urfa- Harran, A'kça

kale yeraltı sulamasında, sulamadan artan suların 

tekrar yeraltına döneceği ön{JÖıi.ilmüş bulunduğu 

halde gerçekte, aküfer lle yüzey arasındaki zemi

nin permeabilitesinin çok düşük olması ve kulla

nılan sulama metodları nedeniyle taban suyu yük

selmiştir ve tarla içi derin drenajını gerektirmek

tedir. Oysa 'ki damla sulaması, su tablasını yük

seltecek bir artık su meydana getirmez ve çok 

pahalı tarla derin drenaj sistemi gereksinimini or

tadan kaldırır. 

Ayrıca , bu mıntıkada deneyler sonucu, rü:z.ga

r ı n güçlü ve fazla, çok sıcak ve kuru iklim dola

yısiıyle buharlaşmanın çdk fazla ve iliiçiarın yaprak

lardan yıkanması nedenleri ile yağmurlama sula

ması yüzeysel metodlardan dahi daha kötü sonuç 

vermektedir. 

Yu'karıda'kl nedenlerle, bu ve benzer mıntıka· 

larda damla sulama sisteminin kullanımı çok uygun 
olacaktır. 



IÇME SUYUNUN HIDROJEN ILE ARITILMASI 

YaZ'81llar : Hans Jasper a.tırs• 
Paul Rutten•• 
Gerhard Schnoor** • 

Çeviren All Om ran Sönmez••• • 

ÖZET 

Azot bileşiklerinin yüzey ve yeraltı sularından uzaklaştırılması son yıllarda 
su arıtımında üzerinde durulan konulardandır. Sulzer Firması bu amaçla Denit· 
ropur adlı bir yöntem geliştirmiş olup, bununla suyun içindeki nitrat iyonlarının 
hidrojen yardımı ile giderilmesi amaçlanmıştır. Makalede yöntemin çalışma tarzı 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

1. GIRIŞ 

Azot bileşiklerinin yüzey ve yeraltı sularından 
uzaklaştırılması son yıllarda önem kazanmaktadır. 

Amonyum iyonları (NH ; ) öncelikle doğal dengeyi 

bozar ve bunun sonucunda oksijen tüketimini art

tırır. Nitratlar (NO -; ) Jnsanın fizyolojik davranış

larında önemli rol oynarlar, fakat insan organiz

ması onları NitrH:'e (NO -; ) dörıOştürdüğiinden 

kendi başlarına etki'de bulunamazlar. Bu biyolojik 
etkinleştiriimiş metabolik blo'klar kan tarafın'dan ok
sijen absorbsiyonunu önler (mor bebek sendromu) 
vfYfa <kan'sorojen nitro aminler lle reakısiyonda bu
lunabilir. Almanya'da yeni iÇ'mesuyu' şartnamesi 
nitrat Için ·maksimum limitin 90 mig/I'den 50 mg/1' 
ye düşür'ülmesini şart kıoşmuştur. 

Karşılaştırıldığında yıllardır yeraltı suyunda nit
rat ;konsantrasyonunun gittikçe arttığı gözlenmek
tedir. Buna özellikle .tarlalarda'k:i yoğun tarımsal üre
tim neden olmaktadır. Örneğin toplam su tüketirni
nin % 63'iinün yeraltı suyu ve düŞ'Ok miktarda nit
rat karışmış su ile karşılan·masına karşın , önerilen 

(*) Head of the R&O Oepartment for ındustriaı Gases 
Apllcatlons 

(* •ı Department manager at the city woıi<s of Moocheng 
ladbach. Gennany 

(** •ı Technlcal Sal es Manager of the Sulzer Company, 
8utzbach, Germany 

(••••J l inş . MOh., D~ ll. 'Bölge Müdürlüğü . ıiZMiR 

Ç8'Virl : WAT€R&SEWAGE INTCR~ATION-Al Aprll -1988 S. 35-39 

liml1:e yaklaşmak qit'ti'kçe zorlaşır. Şu sıralarda Fe
deral Teknoı·oJi ve Araştırma Ofisi (8MFT) nitrat 
reaksiyon .işlemini araştıran birçok projfJI!i destek· 
lemekıt:e ayrıca fiziksel, kimyasal olanaklar (ters 
osmos, iyon değişimi gibi) ve biyolojik metotlar 
da araştırılmaktadır. 

2. SU ARITIMININ BIYOLOJIK IŞLEMI 

Biyolojik su arıtımının etkisi tüm doğal çevre
de Çok fa~la çeşitleri bulunan karı~ı'k mikroorganiz
malarının metabolik- ·işlevi lle gerçekleştirilir. Suda 
Çözünmeyen kirletici un·surlar, kısmen kendi hücre 
gelişmelerini ve kısmen de kendi enerji gereksi
nimlerini sürdüren mikroorganizmalar tarafır.dan 

kullanılmak suretiyle yoık edilirler. 

Çok sayıda mrkro~rganizma değişik karakfer
lerine göre çeşitlendlrilebilmlştir . Sınıt;andırmanın 
bugün hidrojen sağlayan ve oksijen ka)'naklar· gll-ıl 

değişik be'sin maddesi kaynaklarına dayaodırılır.ası 
'benimsenmiştir. 'Bazı önemli seçilmiş terimler aşiı
ğıda verilmiştir. 

- Autotropıhic ve Hetrotrophic (ıf<anbon kay
nağı) 

- Uto'trophic veya 01"ganotrophic (Hidrojen 
kaynağı) 

- ıAerobik ve Anaerobik (Oksijen kaynağı) 

Autotrophic mikroorganizmalar hücre gelişim

leri için lnorganl'k karbon bileşiklerinden (C02 ve
ya Kamonatlar gibi) yararlanırlarken, Hetrotrophic 
mikroorganizmalar ise gereksinimi olan karbon ve 
enerjly.ı organik karbon bileşlklerinden saQiarlar. 
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litotrop:hic bakteri inorganik hidrojen (~. Fe (OH) 2, 

NH ~ gibi) kaynakları ele geçirıiıilme özelll!tnle sa

hipken, Organotrophic olanları ise organik bileşik

lere gereksinim duyarlar. 

Enerji üretimi için (kanbon v&ya hidrojenin 
C02 veya Hp şeklinde biyokimyasal oksitlenmesi) 
Aeroblk organizmalar çözünmüş dksljeni kull·anırlar 

fakat oksijensiz durtımlarda yani Qözünm'Üş oksijen 

azlığında kalındığında nitratları (NO -; )'kullanma 

eğilimin·dedirler. 

Bundan başka •Mixotroph . terimi doğanın mü
kemmel esnekliğini belirtir. Mixotropıhic organiz
malar yaşam koşullarını dış etkilere göre ayarlar· 
lar. Organlık ya da ·inorganik •kaıi>onu kullanma du
rumuna göre çözünmemiş ya da bileşik haldeiki 
oksijeni kullanırlar. 

Şekil 1 'de su ve atık su arıtımında farklı amaç· 
lar için yararlanılan değişik metabolistik özelll•kler 
açıklanmaktadır. &zulmamı~ doğal sistemlerde bi
yolojik aktifli·k, mevcut be'Sin maddeleri ve diğer 

şartlara (örn. sudakl 0 2 ve H2 konsantrasyonu 
gibi.) bağımlı genel koŞtıllar tarafından düzenlen
mektedir. Mixotropihic orqanizmalar daima çok hızlı 
üriyecekl·er ya da dptimal koşullarla mevcut şart

lara adapte olan karışımiarı yayılacaktır. D<>aal Iş

lemlerin teknik olarak işlem kontrol olanakları ile 
is'tenilenin yapılması, biyolojik işlemlerin etkinleş· 

tirilebilmesi ve hızlandırılabilmesi ile mümkündür. 

Şe'kil 1 'de su arıtımındaki mikroorganizma'ların me· 

tabolizmaları gösterilme'kte, başlarjgrçta diğer in· 

o~ganik maddeler, örneğin : Nitrat (NO-;) ya da 

organik karbon bileşikleri ve besin ya da enerji 

kaynağı olarak yararlanılan bir takım gazlar gibi , 
bunlar su arıtımında gaz uygulamasının farklı ola· 
naklarını açıklar. 
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Şekil 1 - Biyolojik su arıtımındaki 

mikroorganizmalar 

3. DENiTRIFIKASYON 

'Biyolojik metabolizmanın genel düzen ı anaero
bik şartlarda besin kaynaklarına ve nitratları indir· 
geme özelliğine göre ayrılan iki ·tip baklterinin var
lığını gösterir. ( Şekil 2) Bunların bir tipi besin 
kaynağı olarak organrk karbon bileşiklerlne, enerji 

·kaynağı olarak da hidroka~bonla~ gereksinim du
yarken, diğer tipi sudaiki 002 ve çözünmüş hidro
jen ile yaşayabil ir . Ham besleme suyunun. içinde 
düşük oranlarda kirleticiler içeren içme suyunun 
arıtımı için ikinci tip Autolitıhotropilıic metaboliz
mayı içeren bakteri, suya yabancı organik madde
lere ihtiyaç gÖ'stermemesi -gibi önemli avantaja sa
hiptir. Bundan başka Hetrotrophic deoltrifikasyon 
ile karşılaştırıldığında arıtma işlemi gerekmez. 

Denitrifikasyon için gereken hidrojenin elde 
edilmesi aşağıdaki rea'ksiyonla aniatılmaya çalışıl

mıştır . 

5H2 + 2H + 2NO -; ---+ N /' + eHp 
Bu işlernde 100 mg NO ; 'e 9 mg H gereklidir. 

Bu eşitlik, yaklaşık 10 gr H2 nin gerçekten 100 
gr n itratı indirgediğini Işletme alanında kanıtla • 
mıştır. 

Şekil 2 - Biyolojik denltrifikasyonun 
işlem basamaklan 

4. DENITROPUR IŞLEMi 

Nitrat indirgeme i şlem i hidrojen oksitleme 
özelliği olan b~eri kullanımıyle Sulzer Firması 

tarafından Denitropur adı altında geliştirilmiştir. 

Aktifleş tirii miş bakterilerin üreme oranı bu s ı stem

de nisbeten düşüktür ve çoğalma süreleri bir iki 
saatle birkaç gün arasında değişir. Sistemde ye
terli organik madde yoğunluğunun korunması için, 
mikroorganizmalar ya sistemde devredllmel i ya da 
taşınıl an yüzeye e'kleomei'ldlr. Hidrojen yeterli ola· 
rak sağlandığmda yani en azından orantılı nitra
tın bozunma oranı ilk yoğunlıikla lineer olacaktır. 



En e1verışli yöntem en az geri ıkar1ştırmalı ·reak
tör kullanma'lctır. (Örn. kasKat düzeneği ve de iç 
karıştınnasız, yani karışık organik maddeler ol
mıyan düzenler gibi.) 

Sulzer'in paket tipi •Mellapack· özelli·kle {!ış 
yüzeyi kadar kendinin de elveriş li olduğunu kanıt
lamıştır. Başlıca özelli'kieri şöyle sıralanabilir. 

1 - Tabakalaşma (organik ma~enin kapları · 
ması) geniş yüzey gerektirir. 

2 - ·Iyi bir su dağılımı sağlar. 

3 - Biyolojik a!Gtifleşmiş katman ile yoğun 

teması vardır. 

Bunlardan başka sistemde kısa devre (geri 
karıştırma) ve ölü no'ktalardan kaçınılmalıdır. 

Litresinde 70 ile 100 mg nitrat ihtiva eden 
tipi'k hamsu, 7 ile 10 mg/1 H2 ile zenginleştirilme
lidir. Hidrojenin suda'ki çöZ~ünülürlüğü nisebten dü
şük ve nor.mal şartlar altında 1,7 mg/l'ye ulaştı
ğından, eğer gereken hidrojen miktarının tümü tek 
a~amada çözünecekse bunu 4 ile 6 Atmosferik ba
sınç altında çalıştırmak gerekecektir. Ancak biyo
reaktördeki basınç şartları da istenilmeyen hid
rojen kaçıtklarından korunulduğu tür'de seçilmeli
dir. 

BMTF'nin desteklediği projelerden Moncheng
ladbach şehir su işletmeleri ile birlikte Sulzer Fir
ma'sı geniş kapsamlı Denitrapur yöntemi kullanan 
arıtma tesisi kurmuştur. Bu işin başlıca kısımları 

şöyle sıralanabilir. 

1 - Hidrojen zenginleştirme k~emesi. .. 

2 - Dokuz kaskatı olan karışık organik mad
del i biyorealktör. 

3 - 'Havalandırma kademesi. 

4 - Yumaklanma filtreleri ve UV (Uitroviyole) 
Sterilezasyonu. 

·Basınç tankında 40 atmosfer basınçta hidrojen 
depolanmakta ve akım kontrol istasyonu üzerinden 
hidrojen doyunıcuyu beslemektedir Blyorea'ktörler 
fabrikada, çelikten yapılmış olup heri>iri yaklaşı'k 

15 m3 hacmindedir. Biyorea:kltörlerin tesis binası

nın çatısına uzanan kı'sımları işlem esnasında olu
şacak ısının etkisinden korunulması için iyice ya
lıtılmışlaroı r. 

ilave par.çalarla siste~eki birçok yerde co2 
besleme noktaları gibi fosfor (bakterilerin hücre 
gelişimi Için gerekli olan) içinde doyurucunun ters 
akım yönünde muhtelif yerleroe besleme nokta
ları oluşturulur. C02 besin madde'si gibi Iş gıörür 

ve Işlemin optıimal pH oranını sağ·lar. 
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Hidrojenin tıaşınma gere'ksinimi için Batı Al
manya yasa yetkilileri ile yakın koordinasyon sa~

lanmıştır. Tüm hidrojen stokları ve zerrglnleşıtirme 

kademeleri onlara aittir. 

·indirgeme işleminde üretilen artık organik mad
deler, sistemden ya biyorea'ktörün geri yıkılması 

il.e ayrılırlar ya da filtrasyon kademesinde tutulur 
lar. Reaktörün içindeki kaskatların düzeni, işletme 
esnasında tesisin tümünün işlemesine zarar ver
meden tesisin parçalarının ço'k e11<ill bir şekilde 

geri yıkanmasına olanak tanır. 

Tesis saatte 1000 m3, nitrat konsantrasyonu 
40 mg/l'den daha az olan içme suyu sağlamak için 
tasarlanmıştır. Tesisin indirgeme oranı 75- 80 mg/1 
ni.tratlı hamsu konsantrasyonundan günde yaklaşık 

90 kg nitrat miktarına ulaşıfmaktadır. 

5. SONUÇLAR VE iŞLETME DENEYIMI 

a) Nitrat indirgenmesi. 

Monctıengladbach'da şehir su işletmelerinin Pi
lot tesisi (Rasseln Su işleri) Şubat 1986'da res
men işletilmeye başlamış ve Mart 1986 sonunda 
garanti edilen üretim miktarına erişmiştir. 

Şekil 3'de 1986 Nisan ortasında tesisin üretim 
miktarları başlangıç safhasından itibaren grafik ola
rak verilmektedir. B-iyoreaktörden çıkan suyun nit
rat konsantrasyonunun 5 mg/l'den az olması için 
biyoreaktörde kalma süresi yaklaşık bir saattir. 

istenilen suyun kalitesi besleme suyundaki 
yumaklama konsantrasyonu ile arttırılmış ve tesi
sin işletilmesinin problemsi1 olacağı kanıtlanmış

tır. 
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Şekil 3 - Ba,langıç fazındaki nitrat Indirgenme
si ve reaktörde kalma süresi lle kon
santrasyonun ııı,kısı. 
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ıBondan baş'ka biyoreaktörlerde nitrat konsant
rasyonuna ve nitratın lndi11Jeme işleminin arasında 
nltratla birlikte aynı zamanda Indirgenmiş olan nit
rW:In konsantrasyonuna da mutlaka drld<at edilmesi 
gerekir. 

Biyoreall«örde suyun kalma süresi, işlenmiş su
daki güvenilir düzeye ılndlrıgenmlş nitrit oranına 

göre seçilmiştir. Blyoreaktörleııin tümünde mükem
mel su kalitesinin daha şlm~iden toplam dokuz 
reaktörün dördü arasındaki geçişten sonra kaza
nıldığı belli olmuştur. Bu da tesisin kapasitesinin 
tasarlanan kapasiteden daha yi.fkse'k oldtığunu gös
terir. 

b) Hidrojen kullanımının etf<ılnleştirilmesi. 

Işletim deneyimi aylardan beri hidrojen gerek
siniminin neredeyse tamamının biyolojik indTrgeme 
'i şlemi tarafından t\lketilmekte olduğunu göstermek
te, bu ise bütün işlemin ekonomik olduğu kadar 
güvenliği açısından da önemH<tlr. 

c) Hijo/enlk bakımdan. 

işlenmiş suyun hijyenik olarak değerlendiril
mesi, içmeısu.yu antım ·i şleminin tUmünün değerlen
di~ilmesi açı·s~ndan önemHdir. Bu nedenle Bochum 
kentindeki Ruhr Üniverseiıteısi H~jyenik Enstitüsü 
bu projeyi izlemekte ve kimyasal parametreler'deki 
asit (Şehir su işle'tmeleri labora'tıwarlarında belir
lenen), toplam organik karibon mikıtarı (TOC) ve 
biyorea'ktöre özgü ba'kteri sayımı ve de üretilen su 
;kaydedilmektedir. TOC- değerleri reaktörden ge
çiş esnasında organik madde üretıminin sonucu 
olarak bir ml'ktar artar. Bununla birlikt e son yu
maklama mtrelerinde zararsız ilk değerlerine in<lir· 
geniri er. 

Mikrobiyolojik ariliz, içm~suyu uzmanlarının me
toduna göre Ultroviyole radrasyonundan sonra üre
tilen sıldaki değerlerin 10 koloni/litreden daha az 
olmasıyla sonuçlanır. Hatta hiJyeml< görüş açısın

dan bu tartışılmaz bir sonuçtur. Autotroptılc orga
nlzmalarla diğer haiıtalı'k taşınuyan patOjen orga
nizmalar arasındaki Ilişki göZ'ôn\ine alınmalıdır. 

d) Işlemin fayda ve ekonomisi. 

'Kimyasal veya fizik>Sel metotlarla karşılaştırıl

dığında, biyolojrk denitı11Hkasyonun seçmeli çalış
ması ve hiç at~k madde topl·amaması gibi ü·stün
lukleri vardır. Biyolojik .fşfemler arasın'da Autolittıo
troıpih metot Içme suyunun içine hiç organik madde 
'karışmaması olgusu ile kendini ayırt eder. Bu me
tot yalnızca zararsız ~lzyoloji•k maddelerde Iş görür. 

Denitrifikasyon işlemi için Rasseln Su Işlerin
de, işletme giderler.i ve başlıca yatırım maliyeti 
olarak soyun m3'ü yaklaşık 0.9 DM olarak hesap
lanmış i-ken, gerçek işlettne sonuçları m3'ünün ma
liyetinin 0.65 DlM olduğunu g/6sterir. Bununla bir
likte bu masraflara karşın Ç'ok düşük miktarlarda 
arıtılmamış su ile karışahilen nirtrat artıkir (5 mg/1 
den az) su üretilelbilir. Pl·anlanan optimlzasyonun 
geçileceği maliyetinin daha da azalacağı beklen
mektedir. Olası optimizasyon mltktarları özellikle, 
kimyasalların (fosfor) , ·besin maddeleri (C02) ve 
hidrojen .ife ilgilidir. Güçlü bağımlılığından dolayı 

nitrat indiııgeme omnları geçi~l nitrat 'konsantras
yonunun üzerinde, suyun çeşitU (iNO· 3) içeriği 

olarak değerlendirilecektir. 

Sonuçlardan; suyun iiiiyük tesislerde nitratının 

5 mg/l'ye indirgenmes-Inin gerçe'kleşebHmesl , m3'. 
ünün 0.25 DM'a malolacağını ortaya çıkarır. 
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BElONDA AGREGA GRANOLOMETRiSiNiN DÜZENLENMESi 
VE ÖNERiLEN BiR YÖNTEM FULLER PARABOLU 

All UÖURlU (*) 

ÖZET 

Agrega; dogal, yapay ya da her iki cins yoğun mineral malzemenin, genel
likle 100 mm'ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kınlmamış ve/veya kırılmış tane· 
lerinin ·bir yıgınıdır ( 1 ). B etonun % 70 ile % 80'nini bu mineral kökenli malze
me meydana getirir. Agregalar betonun taşıyıcı iskeletini teşkil ettiklerinden do· 
layı oldukça önemlidirler. Betonun önemli bir kütlesini oluşturan agregalar ya 
malzeme ocaklarından elenrnek suretiyle doğal olarak ya da kayaların kırılıp 

elenmesi, yüksek fırın cüruf taşı, izale cürufu v.s. gibi yapay yollarla elde edi· 
lirler. Betonun işlenebilirligini, mukavemetini, sağlamlığını etkileyen bu malze· 
menin beton için uygun olup olmadığını anlamak üzere bir takım agrega deneyleri 
yapılır. Bunun yanında betona girecek olan agreganın tane dagılımının yani gra· 
nülometrisinin de düzgün olması ( derecelenmesi) beton karışım hesapları ve ka· 
liteli beton .için bir zorunluluktur. Betdn agregası hem şartnamelerde gösterilen 
sınırlara uygun hem de mevcut agrega ile elde edilebilecek en iyi dereeelenmeyi 
temsil etmelidir. Beton karışım hesaplarında agrega karışımı granülometrisi dai
ma sınırlandınlır. Bu sınırlama en sıkı doluluktaki agrega granülometrisi ile elde 
edilebilecek daha ekonomik ve daha nitelikli beton üretimine yöneliktir. Bu ça· 
lışmada egraga karışımı granülometrisi düzenlenmesi için Fuller parabolü yön
temi tartışılmıştır. 

ı - Gf'R.f'Ş : IBeton bileşimi hesaplarının ama
cı; taze betonun 'kalıba ayrışmadan ve en az boş· 
luk içerecek şeklide, en yukse'k ooluluk oranında 
sı·kışarak yerieşebilecek ve sertleştıi'kten sonra : 

a) Üzerine etki edecek kuwetler altında kı· 
rılmayacak, yani yeterl·i bir dayanıma sahip olabi· 
lecek, 

ıb) Viapımn öml'ii boyunca kai'Ş'ıiaşacağı çeşit· 

il fiziksel ve kimyasal etkilere 'karşı yeterli bir 
dayanıldılığa sahip olaıbilecelk, 

c) Gerek maruz kaldığı dış mekanik, fiziksel 
ve kimyasal etkiler altınaa, ger&kıse kendi Iç yapı· 
sında zaman Içinde meydana gelecı;fk değişiklikler

den dolayı yapacağı şekli deği'Ş'tirmeJ.er belirli sı
nırları aşımayacak, yani haCim sabitliği özelliğini 

gösterebilecek batonu yapabllmektir. (2) 

Yukarıdaki amaçların gerçekleşmesi batonun 
üretim önce'Si, üretim süreci ve üretim sonrasındaki 
'kalite kontrol ve denetimleriyle büyük ölçüde ola· 
sıdır. Üretim öncesinde beton karışımına girecek 
olan malzemeler temin eıdilerek 'bunların beton bi
leşimi için uygun olup olmadı·kları araştırılır. Üre
tim sürecinde ise önceli·kle teoriık olarak beton 
bileşim he'Sapları yapılanrk 1 m3 beton içerisine gi· 
recek olan su, bağlayıcı (çimento), agrega, hava 
yüzdesi, siamp (çökme) vs. gibi miktar ve para
metreler belirlenir. Agrega granülometrisi düzen
lemesi de .bu sırada yapılır. Daha sonra ise beton 
hazırlanır, taşınır, yerine yerleştiril'ir ve sertleş

tikten sonra ise beton kür edilerek yeterli bir da
yanıma ulaşması sağlanır. 

• Kimya MOh. TA.K.K. t>al. Başkanııjjı . 

-Görüldüğü gibi batonun üretim ve kalite kont· 
rolu üçlü bir süreci kapsama'kta'dır. Bu süreçler· 

den hertı>angi birinde yapılacak olan hata ya da 

denetimindeki eksflkllk diğer iki$lni de etkileyecek 
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ve Istenilen beton kalıtesine ulaşmak mümkün ol· 
mayacaktır. 

Beton bileşim hesapları yapılırken; ; 

a) liaze beton'da işianebilme özelliği, 

ıb) .Agrega karışımı graılülometrisi, 

cl ·Çimento dozajı, 

d) Su/çimento oranı gfbl dört değişken para· 
metre gözönüne alınır (3). Bu dört parametre bir
biriyle ya'kından Ilgilidir. Beton bileşim hesabı ön
cesinde genellikle bu değişkenlerden birkaçı bel· 
lklir. Diğer parametrelerde bunlara bağlı ol·arak he, 
sap edilir. 

ll - AGREGA KARlŞIMI GANÜLOMETRISI VE 
GRANÜLOMEliRI 'DÜZENLENMESININ 

AMACI: 

Granülometri sözcüğü bir agrega yığınının tane 
boyutlarına göre bileşimi anlamına gelir. Daha açık 
bir Ifade lle, agreıga yığını içerisinde değ·işlk tane 
boyutundaki malzemelerden ne kadar vardır soru
sunun karşılığıdır. Agreıganın ele'k analizi (granü
lometr•k bileşimi) deneyi yapılarak, agrega yığını 

içerisinde değlştk tane boyuturldaki malzemenin 
miktarını ve dağılımını tayin etımı'k mümkündür. 
Bu dağılıma .göre beton kanşımına girecek olan ag· 
rega karışımı granülometri'Si düzenlenerek sınırlan

dırılır. Bu sınırlandırma yönteml·erini , 

a) Sürekli grarlülometrl yöntemleri 

b) Kesikli granülometri yöntemleri diye iki· 
ye ayırabillriz. 

Sürekli granülometri yöntemlerinde a'grega yı

ğını en ·inceden en iri agregaya kadar bütün tane 
sınıflarını içerir. Kesikli granüiO'metri yöntemlerin
de ise .ınce agreganın en büyük tane boyutu ile 
iri agreganın en küçük tane boyutu arasında bü
yük fark ıbulunur. Bu dummda agrega Içerisinde 
orta büyuklü'kte taneler bulunmaz. 

Agrega bileşimi içertsindeki tanelerio belirli 
yüzdelerde olması, yığının en sıkı biçimde yerleşe
bilmesi Için zorunludur. Yani bir elekten geçen alt 
ıtane boyutundaki malzeme elek üzerinde kalan, bir 
derece büyük tanelerio arasını dolduracak miktar
da olmalıdır. Eğer agreganın tane boyutuna göre 
dağılımı miktar olarak bu tabioyu yansıtmıyorsa 

granülometri eğrisinin sınırlandırılarak düzenlenme
si zorunluluğu ortaya çıkar. 

Setonda agrega karışımı granülometrisinin dü
zenlenereık sınırlandırılması şu amaıçiara yönelik· 
tir : 

11.1 - En yüksek doluluk oranını sağlamak : 

Agrega düzenlemesi sonucunda taneler arasın
da kalan boşluklar en alt düzeye indirilerek en yük
ssk dolulu'k oranı sağlanmış olur. 
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-Bu durumda geriye kalan çok küçü'k çapta'ki 
boşlukları daha az ·bir çimento hamuru ile doldur
mak mümkün olabilir. Yoğun bir beton yapabilmek 
Için en yüksek doluiLik oranını sağlamak zorunlu 
'bir işlemdir. Ayrıca boşluk mi·ktarı en aza düşürül
müş bir agregayı bağl•amak için az çimento kulla
nılacağından çimento ekonomisi bakımından da 
fayda sağlar. 

1'1.2 - En az su miktarı ile kai ıba iyi yerleşe

bilecek kıvamı sağlamak : 

Betonun kald>ına kolayca yerieşebilmesi pra· 
tikte betonun kıvamı ya da akıcılığı olarak bil-inir. 
Beton .k,arışımlarında su mhktar·ı, su/çimento ora
nı, çimento dozajı arıttırılarak yfrksek kı·vama sahip 
betonu yapmak mümkünse de bu olay gerek beto
nun kalitesi ve gerekse de çimento ekonomisi ba
kımı·r.dan önerilmez. Agreıga granülometrisi düzen
Ienirken betonun kalitesi ve çimento tasarrufu dü
şünülerek granülometri ayarlaması yapılır. Granü
lometri düzenlemesi yapılırken kıvamı arttırmak 

için daha çok su ve çimento miktarı yerine özgül 
yüzey alanı daha düşük olacak şekilde seçenekler 
aranmalıdır. Özgül yüzey; tane yüzeyi alanının tane 
hacmine oranıdır . -Beton karışımına girecek agrega
ların ÖZ'9'ÜI yüzey alanı arttıkça bu yüzertleri rslat· 
mak için da:ha çok suya ve bağlamak için de daha 
çok çimantoya ihtiyaç duyulacaktır. Agreganın en 
büyuk tane çapı büyüdüıkça ö~ül yüzeyi küçülür. 

11.3 - Taze betonda ayrışmayı (segregasyonu) 
önlemek ve yapıŞ'kanlığı (kdhezyonu) sağlamak : 

Taze betonun aynşmasını önlemek için granü· 
lometri sınırlanı~ken agrega içerisin'de yeteri kadar 
orta ve ince .büyüklukte malzeme kalacak şekilde 

düzenleme yapılır. Agrega içerisin'deki en küQük 
tane boyutu çok büyuk olursa bu taneler arasında 
'kalan boşlukların boyutu da olduıkça büy(Jk olur . 
1Betonun yerleştiri·lmesi sırasında çimento harcı bu 
boşluklardan geçerek esas kütleden ayrılır. Sonuç
ta iri agrega taneetkieri de çimento harcından ay
rılmış olur. 

Taze betondaki bu ayrı~mayı önlemek için gra
nülometri düzenlenir ve sınırlanırken yeteri kadar 
ince malzeme içerecek şekilde ayarlama yapılır. Be
tonda ayrışma ve yapışkanlığın azalması daha çok 
!kesikli granülometriye sahip betonlar'da görülür. 
Bu tür betonların taşınması, yerle~tirilmesi ve sı

kıştı rı lması daha zor olup eık işlemler gerektirir. 

Jıl .4 - Taze betonun iyi ve kolay yerleşmesini 
sağlamak : 

T>aze betonun kaltıpiara ve donatıların arasına 

rahat ve iyi şekilde yerieşebilmesi içirıi:le granülo
metri düzenleme'si yapılır. Bu durum agrega içeri· 
sindeki en büyük tane boyutu ile de ilgilidir. Fark-



lı türdeki yapı elemanları için en büyük tarıe bo
yutunun a labileceğ i değerler sınırlanmış ve stan· 
dartize ed i lmişti r. (4 ) En büyü'k tane büyüklüğü ; en 
dar kesitin ka l ıp genişliğinin 1 /S'·iooen döşeme de· 
ri n liğin i n 1 /3'ünden, donatılı betonda ise en küçük 
donat ı aralı ğını n 3/4'ünden küçük seçilmel idir. 

11.5 - Taze betonda terlemenin azalmas ını 

sağ lamak : 

Taze beton kalıba yer l eştirilince diğer bileşen· 

lere göre daha ağır olan agrega taneleri yavaş ya
vaş dibe oturur. Bu oturma sıras ı n<la 'karma suyu· 
nun bir kısmı da dengeyi sağlamalk üzere yukarı 

(yüzeye) doğru hareket ederek betonun yüzeyinde 
ince bir su tabakası meydana getirir. Bu olay beton 
için oldukça zararlı olup katı maddelerin karma su
yunun tümünü yüzeylerinde kararlı bir şekilde tuta
mamalarından ileri gelir. Bunun sonucunda beton 
karışırnma giren karma suyunun bir kısmı kendisi 
ile birlikte yüzeye doğru çok küçük çimento tane· 
ciklerini de taşıyarak, yüzeyde su/çimento oranı 
yüksek zayıf bir çirnento şerheti tabakası meydana 
getirir. Bu olay sonucunda yüzey mukavemeti dü
şük ve daha sonra bu yüzeye dökülecek betonla 
çok zor aderans verecek olan bir beton meydana 
gelir. iri agrega tanelerinin oturması sırasında yu· 
karıya doğru hareket edipte yüzeye ulaşamıyan 

karma suyunun bir kısmı iri agrega taneleri ve ya
tay donatı çubukları altında tutulur. Daha sonra 
bu su buharlaşarak dona karşı zayıf, geçirgenliği 
yüksek ve boşluklu bir betonun oluşmasıra r.eden 
olur 

Granülometri düzenlemesi yapılırken agrega 
içerisinde yeterli miktarda ince tane kalacak şek i:. 

de düzenleme yapılırsa. ince taneler yukarı doğru 
hareket eden bu suyu yüzeylerinde tutarak beton
da terleme olayını önleyebilirler. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü beton 
bileşim hesap l arı yapılırken agrega granülometrisi 
düzenlenmesi lbi r zorunluluk olarak ortaya çıkmakta
dır . .A;grega granülometrisi düzenlenmesi çeşitli 
yöntemlerle yapıla-gelmektedir. Biz çok eski olma
sına rağmen halen kullanılan ve oldukça pratik 
olan Fuller parabolü yöntemi üzerinde duracağız. 

lll - FULLER PARABOLÜ YÖNTEMi iLE AGRE
GA GRANÜLOMETRISi DÜZENLENMESi 

111.1 - Agrega Elek Analizi : 

Elek analizi (granülometdk bileşim analizi) in
ce ve iri agrerganın değişik boyutlarda'ki tanelerinin 
agrega yığını içerisindeki dağılımını tayin etmek 
amacıyla yapılır . Beton bileşim hesapları yapılır

ken betona gi recek olan ag reganın en sı·kı doluilik 
oranında olması istenir . .A;g reganın bu n iteliği taşı· 

yabilmesi için her elekten geçen tanelerin o elek 
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üzerinde kalan taneler arasırrda'ki boşluğu mümkün 
olduğu kadar boşluksuz doldurması gere'kir. Bu du
rum .betonun çimento ekonomisi yanın'da segregas· 
yon ve kohezyon gi'bi nitelikleri ile de yakından il· 
gilidi r. Ocaktan ç ı'karılan agrerga yığını genelde bu 
şekilde dağ ı l ı m göstermediğinden dolay ı agrega 
değişik çap ve ağırlık .olarak, değ i şik yüzdelerde 
sın ırlanacak şekilde düzenlenir . Oca'ktan gelen ag
reganın nasıl !bir granülometrik dağ ı lım gösterd i ği

ni tayin etmek amacıyl a ele'k analizi yap ı l ı r. Elek 
analizi deneyinin esası elElik ler üzerinde kalan mik· 
tar (ya da geçen miktar) esas ına dayanır. incele· 
nece'k olan agraga yıg ı nını homojen olarak temsil 
edebilecek miktarda agrega alı.narak eleık serıs ı 

üzerinde eleme işlemine tabi tutulur. Bu işl em so
nucunda her ele'k üzerinde kalan (veya geçen) 
miktar tartılarak bulunur. Bulunan bu değerler yı

ğışımlı yüzdeler olarak grafiğe geçirilerek agrega
nın dağılımı grafik ÜZ'erinde somut olarak görülür. 
Bu işlemler sonucunda agreganın en büyük ane 
çapı ve incelik modülü ·gibi özellikleri de tesbit 
edil miş olur. Laboratuvar ve şantiyelerde be'ton 
agregasının elek analizi için yuvarlaık ve kare de
li kli ele'k serileri ıkullanılır . 

111 .2 - Bir örnek ve grafik çizimi : 
Aritmetik olarak çözümün daha kolay olması 

bakımından agrega numunesini 1000 gr alıp, kurut
tuğumuzu düşünelim . Bu numune elek ma:kinasında 
elenerek. tanelerin elek serisi çapl,arına _ayrılması 

sağlanır. Elekler üzerinde ıkalan miktarlar tartıla ra·k 

tespit edilir. (Tablo 1 J 

TABLO: 

-:'oplııın lfıılan ':'oplaı:ı Geçen ~o çe~ ~ 
(c·) (G r ) (Or) 

,, LO ••o 94 - 0 

)>O 1.•72 67 -2 

"' 5<6 54.8 

~(.4 1)6 1) . 6 

97> 25 '·' 
•'ıZ O. R 

Bu tablo agreganın granülometrik dağılım ı ko
nusunda .bize bir fikir verebilir. Fa'kat bu dağılımı n 
daha somut izlenebilmesi için değerlerin bi r gra
fiğe geçi ri~mesi zorunludur. Yi ne de bu tabloya ba· 
karak; örneği n 15 mm elek karşısında % geçen 
sütününda % 67.2 olması, agreganın % 67.2'sinin 
15 mm'den daha küçük olduğunu , keza yine agre
ganın % 54.8'nin 7 mm'den küçük olduğunu göre· 
biliriz. Tablodaki bu değerler , grafikte düşey ek· 
sende geçen %'ler yatayda Ise el ek göz açık l ıkl arı 
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(mm) olma'k üzere gösterilir. Her eiei< üzerinden 

geçen yüzdeler lşaretlenerek birleştirilir ve granü

lometri eğri'SI elde edilir. Böyle bir grafik üzerin

deki eğ~iden malzemenin dağılımı ha4ckında daha 

somut bilgi eıdineıbiliriz. Gf'aoülometri eğrisinin dik· 

lik veya yataylığı bize malzemenin hangi çaplar 

arasında az ya da çok olduğunu gösterebilir. Eğ

rinin dik olduğu çaplar arasınıda malzeme fazla, 

eğik olduğu yerde ise az malzeme var demektir. 

Daha genel bir ifade ile malzeme l~i ise yatıay ek· 
sene ince ise düşey ~sene doğru yaklaştr. (Şeıkil1) 

Şekıl 1 

'lo Geun -ı.Kolor 

75 
~ 

~ 
V-" 

1 
1/ 

50 

25 

V 
o 
0,2 ı 15 30mm. 

ill.3.1 - ideal grarıülometri ve önerilen bir 
yöntem : Fuller Parabo'lü 

Setonda kullanılacak agreganın en sıkı dolu· 
lukta olup olmadığını yani granülometrisin'in ideal 
olup olmadığını tespit. edebilmek amac!yla granü
lometrfk bileşim tayini (elek analizi) yapıldığını 
biliyoruz. Kullanıfacaık agreıga öyle bir dağılım gös
termelidir ki, taneler arasında ıkal~n boşlllklar mi
numum olsun. Bu şartı taşıyan agreıga dağılımı ideal 
granülometrl .olarak tanımlanır. Ideal granülnmetri· 
nin araştırılması 'için birbirinden farklı tki tip gra
nülometri kullanılır. 

Bunlar: 

a) Sürekli Granülometrl 

b) Kesikli Grımül'ometrl 
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Bu konuda birçok araştırmacı çalışmış olup 
burada Fuller tarafın'dan ortaya atılan ve granülo
metrl tayinlll'de en çok kullanılan bir yöntem olan 
Fuller'in teorisi üzerinde durul·acaktır. Fuller: sü
rekli granülometride doluilik oranının en yüksek 
olduğu ve granülometri eğrisinin parabolik eğri 
denklemine uyduğunu göstermiştir. 

d Heriıangi'bir tane çapı 

dm Agreganın en büyük tane çapı 

y Çapı d'den küçük olan taneların karışım
daki yüzdesi ise 

y = 100 .• 1 d % 
V dm 

Bu ifadenin dm : 30 mm için verilen elek sis
temine göre ordinatlarını hesaplayacak olursak : 

d (mm) y (%) 

30 100 

15 71 

7 48 

3 32 

18 

0.2 8 

Agrega ocağından çıkarılan malzeme büyük ola
sılıkla Fuller parabolünün ideal granülometrisine uy
mayaoaktır. Verilen ag~anın Fuller parabolüne uy
ması ·Için en az iki malzemeyi (kum + ça'kıl) bir
biriyle karıştımrak gereklidir. Burada bilinmesi ge· 
reken bu Iki malzeme biı1blri ile ne oranda karış

tırılaoaktır. ·Bu oranları tesbit e'debilmek için ince· 
•lik modülü; adı vei'Jien bir kavramdan faydalanılır. 

Incelik modülü grarlülometrı deneyin'de (elek ana-

lizi deneyi), el ekler üzer.inde kalan yığışımlı yüz

delerin toplanıp 100'e bölünmesl ile elde edil'en 

bir sayıdır. Bu kavram malzemenin iriliği ya da 

inceliği hakkında bir fikir verir. Incelik modülü bü

yüdükçe malzeme ·i·rileşir, ıküçüldüğünde ise incelif'. 

111.3.2. Örnek : 

Tablo 2'den görüldüğü grbi kurnun incelik mo

dülü Fuller parabolünün'kinden küçük, çakılın ince

lik modülü ise büyüktür. 1 kg (kum + çakıl) ag
rega için a kg kum, b kg'da çakıl aldığımızı kabul 

edelim. Bu durumda: 

Granülometrisi ve Incelik ıoodülü Tablo 2'de 

verilen ıkuro ve çakıl ne oranlarda karıştırılmalıdır 

kf yeni karışım Fuller parsb'olüne uysun? 



a +h=1 

1.85 . a + 4.01 . b = 3.23 olur. 

Bu iki derıklemdıen a = 0.37, b = 0.63 bulunur. 
Bu şunu göstermektedir : Kumdan % 37 çakıldan 
da o/o 63 alınıp karıştırılıMa y~n i karışım Fuller 
pa~abolüne uyar. Tablo 2'deki bu karışımın herbir 
tane ıboyutuna ait ordinatı , ıkum için 0.37 ile çakıl 

için de 0.63 ile çarpa~ak toplaınak ·suretiyle, .herbir 
tane boyutu için ıkarışıma ait granülometri eğrisinin 
ordinatları bulunur (Tablo 3) . Çakıl ın , kurnun ve ka
rışımın eğri lerini aynı grafikte gösterecek olursak 
karışım granülometr.isi·nin Fuller parabolüne çok ya
kın olduğu görütiir (Şekil 2). 

TABLO: 2 

Klelc Çapı 
K\Jif ÇAl(!], ruı.ı.ım PARA.BOLU ,_, 

Geçen" Kalan" Geçen" ıt.hn * Geçen" Kal~ ~ 

30 100 100 ıoo 

15 98 58 42 n "" 
90 21 79 48 52 

68 32 13 87 32 68 

40 "' " 18 82 

0 . 2 17 83 100 92 

To plaııı 185 401 323 
lı:: lncd 11t 

,Jodll l U 1. 8'5 4.oı } o2) 

TABLO : 3 

F.'hk Ça pı. ıruıı ÇAKIL "J7 IMI ~ı çun. ltARIUI ,_, 
Geçen S Geçen" Geçen " Ge ç en ._ı Geç en " 

30 100 1oo 37 " 100 

15 ,. 58 " " 72 

7 90 21 " ı ' 
3 .. lJ 25 8 3J 

ı 40 7 15 4 " 
0 . 2 17 o • o • 
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111.3.3. Kesikli •Granülometri ~ 

Kesikli granülometri iri agreganın en küçük bo
yutu ile inoe agreganın en büyük boyutu arasında 

büyük fark olduğu bir dağılım gösterir. Araştır· 

malar, agrega içerisinde belli çaplar arasında mal· 
zeme olmasa da max kampasitenin elde edilebile
ceğini ortaya 1koymuştur. Eğer kesikli granülomet
rJnin incelik modülü Fuller parabolünün inceirk mo· 
dülüne eşit ve Iki eğri arasında kalan taralı 
alanın her ik·isi de yaklaşı•k olarak birb'irine eşit 

olursa en yüksek doluluk oranını elde etmek müm
kün olacaktır. Şekil 3'de ideal kesi·kll granülometrl 
tercih edilse de eldeki malzeme yüz\inden kesikli 
granülometri yukarıdaki koşullara uyulduğu takdil"' 
de kullanılabilir. 

Şekli 2 

75 

00 

•• 

lO 30mm 

Şekli 3 : 

0 ~--L---~------~L---------------~ 
0,2 1 3 .. 30mm 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 
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2 - OKTAR N. Osman- Beton Bileşimi Hesap· 
larında Prensipler.' Beton Semineri. 

'DSI TA1<!K Yayınları 1984 

3 - TROXELL, G. E., H . .E, KELlY, J. W, Compo
sition and Properties of Conorete, Second 

'Ed., Mc Graw Hill. 1968 

4 -TS 3530/Aralık 1980 
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1. Gi R iŞ 

AKiFERLERiN BOŞALIM KATSAYlLARlNA GÖRE 
GRUPLANDIRILMASI ÜZERiNE BiR ARAŞTIRMA 

Yazan : Dr. Nuri KORKMA2 

ÖZET 

Bir havzada bütün su kaynaklarının geliştirilmesi ve değişik birçok maksat
lar için kullanılmasında gerekli planlama ve proje çalışmalarında bütün yeraltı 
ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin belirlenmesi temel konuyu teşkil eder. 

Bu incelemede, akiferlerin su seviye değişimleri ile yeraltısuyu akımı (akarsu 
baz akımı veya kaynak akımı) değişimleri arasındaki paralellik belirlenmiştir. Ay· 
rıca, herhangi bir akiferin boşalım katsayısının ( a. ) . akiferin hidrodinamik davra· 
nışlarını karakterize eden bir katsayı olduğu ve bu katsayının belirli sınır değer· 
lerinin içerisinde kalan akiferlerin dinamik rezerv, su seviyesi ve yeraltısuyu akımı 
değişimlerinin aynı özellikte ve aylık, yıllık veya daha uzun süreli yağışlarla iliş· 

kili olarak değişlikleri görülmüştür. Herhangi bir akiferin hidrojeolojik özellik· 
lerini belirten bu ilişki tipi, tabii hidrolojik şartlara ait uzun süreli kuyu veya 
akım ölçümleri ile akifer besienim alanını temsil eden yağış değerlerinin regres· 
yon analizinden doğrudan doğruya belirlenir. Arazi şartlarında bu analizler için 
gerekli olan ve istenilen özelliklere sahip dökümanlar ise her havzada yeterli 
olacak şekilde belirlenememektedir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, herhangi 
bir akiferin yağış - su seviyesi ilişki tipinin uzun süreli akım veya su seviye öZ· 
çümlerine ihtiyaç duyulmadan, kısa süreli akım veya su seviye gözlemlerinden de 
kolayca belirlenebilme imkanını sağlamaktadır. 

Akiferlerin boşalım katsayısına bağlı olan bu yağış · su seviyesi ilişki tipi, bir 
havzada gerçekleştirilecek olan yeraltısuyu işletme tesisleri, baraj ve gölet gibi 
depolama tesisleri, drenaj ve sun'i beslenim tesisleri gibi değişik gayeli su yapı· 

larının en uygun boyutlandı rılmasına esas teşkil edecek güvenilir hidrolojik bil· 
gilerin elde edilmesi imkanını sağlamaktadır. 

Akifer, su tabl as ı na göre boşl uk l a r ı t amamiyie 
yera ltı suyu i le do l muş olan, bu suyu bir noktadan 
d i ğeri ne iletebilen ve bir kay·nak olarak su verme 
yeteneğ i ne sahip olan jeolojik teşekküllerd i r . 

Yera ltı suyu akım ı, gözenekl i jeolojik teşekkü l le

rin çok kompl ike yapısı i çerisinde meydana gelen 
viskoz bir sıvı a kım ı dı r . Aklterierin böyle çok 
komplike yapısı ·içerisinde belirli bir sürede ge
l i şen ve çok say ı da değişkenden etkilenen su sevi
yele~i veya dinamik rezervleri l le yeraltısuyu akımı 
boşalımları , akifer boşalım :katsayısına (a l bağlı 

olarak her akiferde farklı karakterde gel i şmekted ir. Yeraltısuları hidrolojik çevrimln bir kısmını 

teş·kil eder. Bu sebeple aklterierin hidroloj-ik çev
rim .içindeki fonks iyonları suyu depolama, suyu 
iletme ve bir kaynak olarak su vermesidir. 

• Jeolo)ı Yük. Müh. DSI Jeoteknık Hiz. ve Yeraltısuları Da l. 
Başkanlıo ı. 

Boşalım katsayısı (a ), akılterin hidrodinamik 
parametreleri ve akifer boyutlarına bağlı bir katsa
yıdır. Bir a:kiferin yeraltısuyu akımı boşalım debi
sinin (Q) , boşalım seviyesi üstünde depolanan su 
hacmine (V), (dinamik rezerv), oranından (a = 
0 / V) elde ed ili r. 
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Bu incelemede, aklterierin su seviyesi veya 
dinamik rezervleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. 

Bu sonuçlara dayanılarak, tabii hidrolojik şartlar al· 
tında bir yılın !:::, t = 6 aylık kurak bir periyodu için 
aklterlerde su seviyesi, dinamik rezerv ve akım de
ğişkenliğ i ·ile boşalım katsayısı iliş~islni karakterize 
eden ve boşalım katsayısı, a < 0.022 gün·ı olan 
bütün akiferlere uygulanabilecek standard bir de
ğişkenlik eğrisi geliştirilmiştir. Ayrıca, boşalım kat
sayısının belirli sınır değerlerine göre aklterierin 
4 grup halinde toplandığı ve her akifer grubunun 
yaklaşık olarak aynı depolama ve iletme özelikleri 
gösterdikleri tesbit edilmiştir. 

Boşalım katsayılarına göre gruplandırılan akl
ferlerin sınırlarına ait boşalım katsayıları dikkate 
alınarak her grubun /:::,1: = 6 aylık kurak bir sürede 
(Genellikle Mayıs ayı başından başlayıp Ekim ayı 

sonuna kadar devam eden süre) su seviyesi, dina
mik rezerv ve yeraltısuyu akım değişkeniiği sınır

ları değişkenlik eğrisi üzerinde belirtilmiş ve böy
lece bu eğrinin su kaynaklarının değerlendirilmesi 
alanında daha genel maksatlar için kullanılması 

sağlanmıştı r. 

2 - AKiFERLERDE SU SEVIYESI · AKIM iLiŞKiSi 

Herhangi bir akiferde, yağışlı mevsimin sonun
da başlayan ve yalnız aklterden boşalan yeraltısuyu 
akım miktarına bağlı ve zamanın fonksiyonu olarak 
gelişen su seviye ve yeraltısuyu akım değişim eğ

rileri • boşal ım eğrisi • olarak adlandırılır (Şekil. 1, 
2, 3) . Boşal ım eğrisi yağışlara bağlı olarak aklterin 
beslenmesin in sona erdiği (t0) anı ndan başlar ve 
aklterin boşalım rkatsayısının büyüklüğüne bağlı 

olarak kurak mevsim boyunca müteakip yağışlı 
mevsim başında akiferin beslenmeye başladığı ana 
kadar (tn) sürekli düşer (Şekil. 2, 3) . rBu boşalım 

eğrisinin uzantısı t ·eksenine asimtotik olarak yak
laşır. (t ekseni , boşalım seviyesi seçilmiştir.) 

Basınç:ı ve serbest aklterlerde laminer akım 

şartlarında yeraltısuyu seviyesi ve akımının değişimi 
aşağıdaki (1) ve (2) üste! tonksiyonlarıyla ifade 
edilmektedir (Şekil. 2 , 3) . 
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-at 
h = h0 e (1 ı 

Q = Qo e ·at (2) 

h0 = Boşalım eğrisi başlangıcında (!al boşa

lım seviyesine göre yeraltısuyu seviyesi 
(m). 

h (t0) anından (t) zaman sonraki boşalım 

seviyesine göre yeraltısuyu seviyesi (m) . 

0 0 = Boşalım eğrisi başlangıcındaki (!al ye
raltısuyu akımı (mJ/sn) , 

O = (t0) anından (t) zaman sonraki yeraltı

suyu akımı (m3fsn), 
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a = Ak lterin boşalım katsayısı (gün·ıı. 

Yukarıdaki (1) ve (2) üste! fonksiyonlarından 

da görüldüğü gibi aklterlerde herhangibir (l:::,t) sü· 
resi boyunca su seviyeleri akımlara paralel olarak 
geliı?ir. 

Aynı şekilde herhangi bir (!:::,t) süresinde aki· 
terin yeraltısuyu akımı şekl·indeki değişimi, dinamik 
rezerv (boşalım seviyesi üstünde depolanan su 
hacmil değişimine de paralel gelişmektedir (2). 

Herhangi bir akiferde ( !:::, t) süresi için yeraltı

suyu seviyesi ve akım değişim oranı aşağıdaki (3) 

ve (4) bağıntılarından hesaplanır; 

Burada 

(3) 

(4) 

= t
0 

anındaki yeraltısuyu akımı (m3 /sn), 

t
0 

anından (!:::,tk) zaman sonraki ye
raltı suyu akımı (m3/sn), 

= Yeral·tısuyu akım değişkenliği, 

!:::, tk süresrindaki akım değişimi (m3/ 
sn). 

t
0 

anındaki boşalım seviyesine göre 
yeraltısuyu seviyes i (m). 

t anından (!:::,tk) zaman sonraki boşa-
o • 
lım seviyesine göre yeraltısuyu sevr-
yesi (m). 

hd Yeraltısuyu seviyesi değişkenliği, 

!:::,h = !:::, tk süresindeki yeraltısuyu seviye 
değişimi (m) . 

Aklterierin boşalım sürelerinin uzunluğu (to
tn). hidrolojik ve jeolojik şartlara bağlı olarak her 
akiferde farklı olduğu gibi aynı akiferde de yıllık 
yağış miktarı ve yağışın yol boyunca zamana göre 
dağılımının ıher yıl değiş-imine bağlı olarak boşalım 
süresi uzunluğu da her yıl için farklı (tk ~ tn veya 
tk < tn) olmaktadır. Seçilen (!:::, tk) süresıinin bo
şa lım devresinden uzun olması halinde tk > tn bo· 
şalım eğrileri uzatılarak hk ve Ok değerleri tayin 
edilir (Şek-il. 2, 3) . 

Bu araştırmada yeraltısuyu seviyesi - boşalım 

rilişkisiinn tay.i ni ·için 26 a~iferin yeraltısuyu akım
ları ve 17 ekiterin yeraltısuyu seviye ölçümlerinden 
faydalanılarak !:::, tk süresi (Mayıs ayı başından Ekim 
ayı sonuna kadar geçen süre) 6 ay seçilerek bu 
aklterierin akım ve yeraltısuyu seviye değişim 
oranları hesaplanmış ve ayrıca her akiterin boşalım 
-katsayıları (1) ve (2) tormüllerindıın faydalanılarak 
ayrı ayrı hesaplanmıştır (Tablo. 1, 2). 
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Tablo 1- Deejişik ok'ıferlerin boşalım katsayısı ve 6 aylık boşalım periyotu 
için akım de(lişkenlik yüzdeleri 

S ı ro Akarsu Koy n ok 
Boşalım 

Qo veya 
katsoyısı Q tıQ Qd 

No Adı ( gün-1) (m3/sn) ( m3'fsn) ( m3/sn) (%) 

,( .Seyckşeh/r- iç~ri K If/ai:. de.roi 0.01095 o. 900 0.150 0]5tJ 83 

2 Mt7ni$et-Siml:tz-tUrmbdi:rlynqjJ o.ocu;o.tf 0.380 CJ.(80 0 , 200 53 

3 Jı;rdro h:Tyaqğ; ( Yogvshvya) 0 , 00638 C.ooo 1.9oo 4.100 GB 

4 Ponft:~-'7 ( / " 0.02/9 3'.800 0,()35 3.76S 99 

5' Elnu:TII- Kq.zqn;:>tl7ar/dr/ 0 .0059 3,500 1.300 2 .200 63 

b Elma-i/- Gd'"J,~ i::..,ynt:T,?I 0 ,00451 0. 4tJO CJ./84 0 . 216 5-<f 

r Ergme- Kot: ~?.i: oy / / 0 .00213 1?.5'40 0.360 0.180 33 

B // -k<T?Vzhr/e/trrm ,, 0.00/43 0./09 ~082 0.021 25 

9 &re:lur- Eğneağzt // 0.00/28 0.(05 0.082 0.023 22 

"" 
!3ey.r6f!,r-S.,d;t:h,c:t 1/ 0 .00/3!> o.Goo o.4-ro 0.130 22 

-ll C/hqt7bt!yl/-7enikôy / t O. OtJ/Ch~ 0,580 0.480 0 . /()0 1r 

42 Do'dy,/- Er.:zin ,, 
0.00,(34 l.-;t5() 1.400 0,350 2.0 

-13 Anla/yo -ktnl:-g(;z " 0 . 00264< 20.000 43.01)0 7. ooo 35 

-14 s~yhem JloVZISI- TCTci, 5uyv 0,00568 IJfOO 0.480 0.920 66 

15 Oeve.k- Çmar K&ry174'gl 0.00319 0.450 0 .250 CJ.2oo 44 

lG Bt~rdur- PN'CT~.zi} ~ 0.00/~4 0.205 !J./55' 0.050 24 

l;l Anf,qly~~L-Durqt?/er N 0,00134 2.340 1/120 0 .420 18 

/8 ~nft~lyq-0/vlbı?ri..i b 0_00902 iZ6.0tJO .-16.0tJO G'O.ooo 7-'7 

19 /4r-?t!frir- Sey{L // o.ooG97 0./40 o.o42 o .o9e :ro 

20 Jeifa kPynqgi (Liil>nan) tJ.0/217 19.0tJO ./.200 1?-.8/YO 94 

21 Foux de /.t? Vts K~?y/ld.it { 1:;-ern.sa) 0.0/329 /tl_ ooo o_Q5o 9.05o <11 

22 F!Prio'a -Si/v~r (f (ABD) 0.00/4'5 25.410 /9.810 5.660 22 

23 KtzJIIepe- .2-erf:p~vyv 0,00.(3? /.000 o.-rao O. 2'20 22. 

2-4 Omizk-11"/l:lbr,.f' .e.t~ynaif; O,OOPG9 lA ro /.300 o. tro -12 

25 Çh ~- G,·J:pmar (/ 0.00284 0.250 0.150 tJ.Ioo 4o 

ZG f/l11e-instJyu n'IPj'l?ra (/ 0.0/~ oJ!iO o.oot; 0 . 144 '?G 
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Tablo 2 - De~işik akiferlerin boşalım katsayısı ve 6 aylık boşalım 

periyotu için seviye de?;)işkenlik yüzdeleri 

Sıra 
Basalım 

ho h k d h h d Rasat kuyusu katsayısı( oüiiı > 
No !ml (m) (m) !%l 

1 25223~_M~niSI!1-Serr/kt2 K&?yne:nl:derr/ 0 . 00404 4.82 2.4o :2,42 50 

2 ~823 -fifqrt/tiJ-K!z;//epe 0 .00/24 G.Bo 5.41 1.39 2o 

3 F/tJricla- 51/rer- Occ;/a 0 .00131 3 .Z1 2 ,59 0.68 21 

4 N-f./u/1 ha-vz.,.s; (lng;//er~) O. 00130 3.7/ (. oo 2.11 "13 

5 Cam/o ver vacli>i (i11_g;/lue) 0.00301 5. (JO 3 ,00 2 .00 4o 
· 6 22148- 5'jx?hil/ 0 .0030/ ,/2.60 r. 62 4.98 4o 

r 7417- 5'ipah/lt" o. 00232 5.00 3 .25 1.'15 35 

B 25512-A- 0LJrcl!1!1er 0.00102 530 4.41 0.89 /"? 

9 fkt- Pan/aa (Yogv.slcrvyt?) 0. 0209 3.8CJO o.Oiflf 3.156 99 

lo 5790- C- 5'/mcrv tJ.OOo78 11.32 ./5. 52 1.80 /0 

4( 5191-B- S;maV 0.00071 8.15 7.26 0.89 /( 

12 59'10-/.lrst/2 -Oi.tlcihcm t/.()025 /5.oo 9.80 5 ,20 35 

-13 5512- Dö'.rl-yt<>/-Er.z / ""7 o. 0372 ./17o 5.80 5.9o 51 

14 ../5086- Çorvm- k Cl'rg; {),00/1 52.oo 42.20 9.80 19 

/5 8801-4-Eo'remii--Akçoy 0.00575 5 .85 2,00 3.85 66 

16 6"&08 -,4 -Eo'remil-t;;knkçt 0 .00307 5.4o 3.20 2 .40 44 
-17 7014- &rha11iye- Odi,Jeç tJ.0023 8.35 5.7"7 2.5"8 31 
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TABLO. 3 - Deği. ik Aklterierin Değlfkenllk Farle
ları 

Ak ı o !:lu :Jeviye De/lişke::li:: 1 
~=~~.:r '}'~:cym,"" i>e§i$1<en/;j;, 'll D4jifk~nliğ,~ htJ fc.rkı , C- h 1 

{\< ) (:') (\'! ) -
o.ooı 17 15 2 

0.002 31 30 ı 

---
0 . 004 50 50 o 

O. OOG 65 66 -ı 

0.008 75 77 -2 

o . oıo 84 84 o 

o.oı~ 90 ı 90 
1 

o 

0.014 9~ 93 o 

O. OlG 96 95 o 

o . oıa 97 97 o 

0.020 98 98 o --
-Boşalım katsayılarına göre gruplandırılan aklter

ler-in sınırlarına ait boşalım katsayıları dikkate alı

narak her grubun L'l t = 6 aylı k kurak bir sürede 
su seviyesi, dinamik rezerv ve akım değişkepliği 

sını-rları değişkenll-k eğrisi üzerinde bel i rtilmiş ve 
böylece bu eğriNin daha genel maksatlar için kul
lanılması sağlanmıştır (Şekil. 8) . Elde edilen bu 
eğr.lnln su ıkaynaklarının değerlendilrlmesi alanında 

sağladığı birçok prati-k taydalar şöyle özetlenebilir. 

a. Bir aklterin boşalım katsayısının (a) bilin· 
mesi hal·inde 6 aylık bir kurak periyot ·için su se
viyesi, dinami·k ·rezerv ve akım değişkenliği, bu 
parametrelerden herhangi birisinin bilinmesi halin
de ise boşalım katsayısı kolayca ta)'in edilebilmek
tedir. 

b . Tabii hidrolojik şartlarda herhangi bir yılın 

kurak mevsimine ait kısa süreli akarsu, kaynak ve/ 
veya -kuyu rasatlarından dahi aklterin su seviyesi . 
di·namik rezerv ve akım değişkeniiği hakkında bilgi 
elde edilebilmektedir. 

c . Tabii hidrolojik şartlara ait uzun süreli ve 
sıhhatli akım veya yeraltısuyu seviyesi ölçümleri
nin olmaması halinde. aynı hidroloji•k şartlara ait 
kısa süreli ölçümlerden aklterin boşalım katsayısı 

veya değişkeniiği hesaplanarak değiş·kenlik eğr-isin

den akiferin tipine direkt karar verilebilmektedir. 

Boşalım Katsayısına Göre A-kifer Tipleri : 

1. Tip Aklterler 

Boşalım ıkatsayısı, a ,.; 0.00035 gün- ı olan aki· 
terler bu gruba girmektedir (Şek·ll. 8). Bu tip akl
farlerde bir yılın •kurak mevsiminde L'1 t = 6 aylık 
bir süre için dinamik rezerv, su seviyesi ve akım 
değişkeniiği yaklaşrk olarak % 6 dan ~küçük veya 
% 6 ya eşittir (Şekil. 8). 
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Su tfp aklterlerde dinamik rezerv, su seviyesi 
ve yeraltısuyu akımı şekl'lndekl boşalımlar yıllı•k 

yağışlardan z-iyade ortalama yılirk yağıştan eklenik 
sapma d~erlerine bağlı olarak uzun devreli ve dü
zenli gelişmektedir. Yeraltısuyu akımı boşalımları 

yıllık besienimin değil dinamik rezervin et-kisinde 
kalmaktadır. 

2. Tip Aklterler 

Bu gruba boşalım katsayısı, 0.00035 gün-ı 

< a. <- 0.00175 gün·ı sınırları içerisindeki aklter
Ierin girdiği kabul edilmişt-ir (Şekil. 6) . Bu a·kifer
lerde dinamik rezerv, su seviyesi ve yeraltısuyu 

akımları ortalama yıllık yağıştan eklenik sapma eğ

risinin ·kurak ve yağışlı periyot değerleri ile ayrı 

ayrı ilişki vermekte ve bir yılın kurak mevsiminde 
L'l t = 6 aylık süre için bu parametrelerin değiş

keni i ği yaklaşık olarak % 6 - % 27 arasında değer
ler almaktadır (Şekil . 8) . 

3. Tip Akiferler 

Boşalım katsayısı , 0.00175 gün · ı ~ a. < 
0.0126 gün -ı sınırları içerisinde kalan akiferlerde 
dinamik rezerv, su sevıiyesi ve yeraltısuyu akımları 
yıllık yağışlarla ilgili beslenime bağlı olarak gel i ş· 

mektedir (Şekil. 8). Bu tip aklterlerde bir yılın 

kurak mevsiminde L'l t = 6 aylık bir süre .;ç·in dina
mik rezerv, su seviyes i ve akım değ·i şkenHği yak
laşık olarak % 27 - % 92 arası-nda değişmektedir . 

(Şek i l. 8). 

4. Tip Aklterler 

Boşalım katsayısı , a ;;ı. 0.0126 gün-ı olan yük
sek boşaltım özelliklerine sahip aklterler bu gruba 
girmek·tedir (Şekil. 8) . ileri derecede karstiHkasyo
na uğramış bulunan karstik akiferler bu özellikleri 
göstermektedir. Bu tip aklterlerde yeral-tısuyu bi
lanço denklemine giren terimierin değerleri aylık 

olarak değişir. 

Bu 4 tip akiferin -karakteristik özellikleri Tablo. 
4 de özet olarak verilmiştir . 

Değişik jeolojik, klimatolojik ve ·topoğrafik şart

lara sahip birçok sahadaki uygulamalar bu grup
landırmanın doğruluğunu ve akiferlerin büyük ço
ğunluğunun 1. tipte olduğunu göstermiştir . 

4. SONUÇLAR 

Bu ıincelemede elde edilen sonuçlar aşağıda 

özetlenmiştir. 

1. Akiıferlerin herhangi blr L'l t periyodu bo-
yunca yeraltısuyu akımının, su seviye veya dinamik 
rezerv değişimlerine par-alel olarak geliştiği belir
lenmiştir. 
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Tablo .t,- r,aşalım Katsayısına göre ald.fer tiplerinin karalrteri s tik özellikleri 
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Şekli 1 : Aklnuya bofalımlı bir aklterin 
t ::::: t.ı• t,, t, ... , t, Için IMI tablası proflllert 

Şakll 2 : Aklterin r1 raut kuyusu yereluauyu 
HYiye hidrografı 

o, 

. ... __ 

Q 0 • Konoı ıoiı • ı_, lıt f\Or 
dt,OIOfftOII v• )'lıl leyolh O mı 

Q • Yerol tttı,ıyıı aıı. om o 

o. 
o ... ., 

( Boı a ._ ı ıtı ıl 

Şekil 3 : Akaraı akım hidrografı ve blle..,.lerl 

Her al<lfer 4çln heaaplanan değişim oranı arlt· 
metl·k eşelll bir e'ksen alsteml·nde aklterin boşalım 
katsayısına, (a), göre noktalanarak yeraltısuyu se
Yiyesl ve akımı-boşalım katsayısı ilişkisi e(jr.lle ~l 

elde edllm.ştlr (ŞekıiL 4, 5). 

Bu ~rllerden de görüldü(jü gibi y&raltısuyır akı
mı ve seviye deOI~Imlerl boşalım katsayısı büyük 

olan aklterlerde kOçük olanlara nlabetle daha faz
ladır . Boşaımı 'katsayısı küçük olan aklterin su se
viye değişimlerı daha az ve dolayısıyla akımları da
ha i st-lkrarlıdır. 

Yeraltısuyu sev·iyesi ve akım rasatlarına daya
nılarak elde edilen bu eğrinin birblrler·iyle genel 
olarak çakıştığı görülmüştür. Bu çakıştırmada yapı

lan hataların mertebesl her Iki eğriden ayn ı boşa
lım katsayılarına tekabül eden yeraltısuyu seviyesi 
ve akım değişim yüzdeleri okunarak tayin edilmiş

tir (Tablo. 3). Bu tablodan da görüldüğü gibi yeral
tısuyu sev·lyesl ve akım değişim yüzde farkları 

(Od - hd) çok küçük mertebededlr. 

Elde edilen bütün bu bilg ilere dayanılarak aynı 
ölçekle çizilen bu ·Iki eğrinin birbirleriyle çakıştığı 

kabul edilmiş ve buradan aynı boşalım katsayılı 
aklferlerde, aynı uzunluktaki bir ~t periyodunda 
yeraltısuyu akımı değlşlmler·lnln , su seviyesi veya 
dinamik ·rezerv değlş.lmlerlrıe paralel olarak geliş
tiği ve tabii NldroloJik şartlarda, ~t ::::: 6 aylık ku
rak bir periyot. ·için bu Iki eğri yer·ine bir eğrın·in 

kullanılabllecelğ sonucuna varılmıştır. 

Bu sonuca dayan ı larak , tabii hldroloikj şartlar

da ~ t ::::: 6 aylık kurak bir periyot Için aklfarlerde 
su seviyesi, dinamik rezerv ve akım değlş·kenl iğl 

~ le boşalım katsayısı ·Ilişk i sin i karakterize eden ve 
boşalım katsayısı , a < 0.022 gün· ı olan bütün akl
teriere uygu lamıtYIIecek standard bir değişkenlik 
eğrisi geMştirilm i şti r (ŞekiL 6). 

3. AKIFERLERIN BOŞALIM KATSAYlSlNDAN FAY
DALANlLARAK GRUPLANDIRILMASI 

Aklterierin çok komplih yapısı lçer·lslnde hld
rojeolojl·k, ıldl matolojik, topoğrafik ve diğer birçok 
faktöre bağlı gelişen su seviyelerı ve dinamik re
z&rvlerl lle yeraltısuyu akımı boşalımları, aklter bo
şalım katsayısına (a) bağlı olarak her akiferde 
farklı karakter~e gelişmektedir. 

Tabii hidroloj ik şartlar altındak i aynı bilanço te
rimi!, fakat farklı boşalım katsayılı 43 ayrı boşalım 
katsayılı model ak·lferlerln 21 yıllık bir periyot bo
yunca gelişen dlnamtk rezervleri ve yeraltısuyu 

akımı boşalımları hesaplanmıştır. Model aklferterin 
hesaplanan dinamik rezervlerinin çeşitl i yağış bü
yüklükleri 'ile (ortalama yıllık yağıştan eklenik sap
ma, yıllık ve aylı·k yağış değerleri) Wşkllerl i statis
tik metotlarla araştırılmış ve aklterler·ln boşalım · kat
sayılarına göre 4 grup tıallnde toplandığı görülmüş-

tür (Şekıl !. 7) . Bu gruplandırma 'ç:ln Şekil. 7 den 

bel irlenen her akifer grubu sınırına alt boşalım kat

sayısı değerl&rl, kullanılan verilere de bağlı oldu

Oundan ya'ldıaşıık sınırlar olarak 'kabul edilmiştir (2) . 
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2. Düzenli ve sıhhatli ölçümleri olan 26 akl
terin yeraltısuyu akımı ölçümleri ve 17 akiferin yer
altısuyu seviye ölçümlerinden faydalanılarak b, t = 
6 aylık kurak bir periyot için, akım değ-lşkenliği

boşalım kat:ıayısı ve yera~tısuyu seviyesi değişken
IIği - boşalım katsayısı il·işkisi eğriler:i geliştirilmiş 

ve aynı ölçekle çizilen bu eğrilerin birbirleri ile 
çakıştığı görülmüştür. Buradan teorik lncelemelerle 
varılan sonuçlarda olduğu gibi aynı boş·alım katsa
yılı akiferlerde aynı uzunluktaki bir b, t periyotun
da, yeraltısuyu akımı değişimler-inin, su seviyesi ve
ya dinamik rezerv değişimlerine paralel olarak ge
liştiği ve tabii hidrolojik şartlarda, b, t = 6 aylık 

bir kurak periyot için bu ·iki eğri yerine bir eğrinin 
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

3. Elde edilen bu sonuca dayanılarak tabii 
hidrolojik şartlarda b,ıt = 6 aylık kurak bir per-iyot 
için, aklterlerde su seviyesi, dinamik rezerv ve 
akım değişkenliği ile boşalım katsayısı Ilişkisini 

karakterize eden ve- boşalım katsayısı, a < 0.022 
gün-ı olan bütün akiferlere uygulanabilecek stan
dard bir değişkenlik eğrisi geliştirilmiştir (Şekil. 6). 

4. Aklterierin boşalım katsayılarına göre 4 

gruba ayrılabileceği sonucuna varılmış ve her grup, 

bir akifer t"pi olarak belirlenmiştir (Şekil. 7, Tab
lo. 4). 

5. Boşalım katsayılarına göre gruplandırılan 

aki.ferlerin sınırlarına ait boşalım katsayıları dik
kate alınarak her grubun l::.t = 6 aylık kurak bir 
sürede su sevıiyesi, dinamik rezerv ve akım değiş
kenliği sınırları değişkenlik eğris· i üzerinde belirtil
miş (Şekil : 8) ve böylece bu eğrinin su kaynak
larının değerlendirilmesi alanında daha genel mak
satlar için kullanılması sağlanmıştır. 

6. Bu araştırmada bir akiferin boşalım katsa
yısının (a), akıiferin hidrodinamik davranışlarını ka
rak·terize eden önemli bir katsayı olduğu ve bu 
katsayının belirli sınır değerlerinin Içer-isindeki akl
ferlerin dinamik rezerv, su sev-iyesi ve yeraltısuyu 

akımı değişimlerinin aynı özeiHkte ve aylık, yıllık 

veya daha uzun sürei1 yağışlarla ilişkili olarak de
ğıştikler-i görülmüştür. Aki·ferlerin bu yağış-su sevi
yesi Ilişki tipi ve ilişkiyi belirleyen bağıntılar ise 
bir havzada gerçekleştirilecek olan yeraltısuyu iş

letme tesisleri, baraj ve gölet gibi depolama te
sisleri, drenaj ve suni beslenme' tesisleri gibi de
ğişik gayeli su yapılarının en uygun boyutlandırıl

masına esas teşkil edecek hidrolojik bilgilerin elde 
edilmesine kolaylı·klar sağladığı görülmüştür. 
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