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EPOKSi BOYALARI N SU V APlLARlNDA KULLANIMI 

Yazanlar Güner AGACIK ( *) 

Attila HALiLOGLU ( ** ) 

ÖZET 

Soıı yıllarda epoksi boyalarm Ülkemizde kulZammı artmıştır. Bu nedenle epok
silerin ta rihçesi, kimyasal yapılan, çeşitleri, kullanım alanları, özellikle su yapı
iarmda kullcmılmasımıı (iyi ve kötü özelikleri) avantaj ve dezavantajları hak
kında bu yazıda kısa bilgiler verilmiş, ayrıca bu konuda yapt ı.ğımız bazı çalışma 

sonuçları da bu bilgilere eklenmiş ! ir. 

Epoksiler ilk olarak 1939 yılında Almanya'da 
1. G. Farben'in Alman patent/ ile d uyulmuştur . 1943 
yılında P. Castan patent/ ile Amerika'da epoksileri 
ortaya çıkarmıştır. Fakat epoksiler üze-rindeki araş

tı rmalar harp yıl l a rı olması nedeni ile isviçre 'de 
Ciba Company'de yürütülmüştür. 1947 yılında il k 
reçine epiklorhidrin ve difenıilpropan reaksiyonu ile 
kullanılabilir duruma ge.tirilmiş, f akat piyasaya, 
1955 yılında ingiltere'de sürülmü:;tür. 

Epoksi reçineleri bisfenol ve epiklorhidrinin 
kondenzasyon ürünleridir. Epoksi reçineleri reaktif 
grup olarak bünyelerinde etil en oksit halıkası ve 
OH grupları içeren reçinelerdir. Bu reçinelere epok
si ismi, molekülün uç l a rınd a yer alan etilen oksit, 
diğer b ir deyişle oıksiron hal•kaları nedeniyl e ve
ri l mi şt ir . Genel olara·k •Bisfenol A ve epiklorhidri 
nin ıkale.vi ortamda reaksiyona sokulmasıyla elde 
edilen ürünle.rdir. 

Bisfenol A 

( * ) DSi TAKK Dai . Bş k. Kimya Yük. Müh. 
( * •ı DSI TA KI< Do i. Bşk . Kimya Mü h. 

Bisfenol ve epiklorlıidrinin birbirlerine oranı 

na, kondenznsyonda uygulanan sıcaklık ve basınca 
ve diğer bnzı faktörlere göre epoksi reçineler inin 
birçok türü vardır . Bugün ıkaplamacılı•kta ve boya 
sanayiinde genel olarak 4 değişik ticari tipi kul
lanılmaktadır . 

- Epoks i eıkivalen t değeri 175- 270 arasında 

olı:ın sıvı epoksiler : Bunlar solventsiz veya yük
sek ıkatı m3ddeli boya for-mülasyonlarında kulla
nılırlar . 

- Epoks i ekivalent değeri 450- 700 arasında 

olan katı epoksiler : ·iki ıkomponentli (bileşenli) bo
ya formülasyonlarında ıkullanılırlar. En yaygın kul
Innılan bir tiptir. 

- Epooksi ekivalent değer i 850- 1000 ar.asında 

olan tipler : Bu tip reçineler özeiJi.kle ·kuruyan ve 
kurumayan yağlarla esterleştirilerek; hava veya 

o 

1\ 
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Epiklor hid.rin 

fı nn kurumalı epCJiksi ester reçineleri eldesinde 
ku ll anılırlar . 
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- Epoksi ekivalent değer· i 1700- 3400 arasın

da olan tipler : Bu tip reçineler molekül büyük
lükleri ve fonksiyonel grup olan etilen oksit hal
kalarının çok çüzi .kalması nedeniyle. OH grupla
rıyla kimyasal reaksiyonlara iştirak ederler. Bu re
çineler epoksi- izosiyanat sistemlerinde [poliüre
tanlarda) ve fırın ·kurumalı boyalarda ku llanılırl ar. 

1 ekivalent epoıksi- oksijen içeren maddenin 
gr. miktarına epoksi miktarı denir . Epoksi ekiva
l ent değeri de 100 gr maddede kaç ekiv<ı l ent 
epoksi- oksijen bulunduğunu gösteren d eğerdir. 

100 
(Epoksi ekivalent d eğe ri = . 'k l 

Epoksı mı tarı 

Epoksi reçineleri, bazı amin veya amidlerle bir
leştiğinde soğukta kürlenen epoksi bileşikleri oluş

turur. Epoksi reçineler, bezir ya-ğı, dehidrate hint 
yağı veya soya fasülyesi tipindeki yağ asitleri ile 
epoksi esterle.ri oluşturur . Epoksi reçinesinin özel 
seçilmiş •kömür katranı karışımı ve asfaltla bi r leş 

mesi ile , kömür katranı veya asfalt epoksi elde 
edilmesi mümkündür. Bu üç tip ıkaplama malzemesi 
kullanılan epoksi reçinesinin mi•ktarına , deği ştiri

cilerin [modifier) tip ve miktarına, diğer bazı 

faktörlere göre birçok değişik formülasyanda üre 
tilebilir . 

Epoksi ester esaslı boyalar (kaplamalar) tek 
komponef\tlidir, ayrıca kürlendirici (sestleştirici) 

katılmasına gerek yoktur. Bunların adeıyon (yapış

ma), dayanıklılıık, aşınınaya direnç, esnek! iık ve par
laklık gibi özellikleri çok iyi ve ömürleri uzundur. 
Kimyasal maddelere ve neme dirençleri, alkidier
den daha iyi , % 100 ·lük fenolik ve.rnikler ile aynı , 

ancak klor •kauçuk ve vinil esaslı ıboyalardan ıyı 

değildir . 5poksi ester esaslı boyalar hafif çözücü
lerle (solventlerle) formüle edildiğinde, yüzeyi ıs 

latması ve örtücülüğü iyi özel·ikteki primer [astar) 
boyalarla ıkullanılabilir . Yüzey hazırlama, bu nedenle 
daha kuvvetli çözücüler kullanılmış tipte.ki boyalar 
kadar fazla sorun yaratmaz. Alıkali dirençleri, alkid
lerden daha iyidir, fakat .klor ıkauçuk ve vinil esaslı 
boyalardan çok daha azdır. Atmosfer ·koşullarında 

kull.anıldığında, tebeşirlenme (sadece yüzeyde) gös
terirler ve parlaklıklarını kaybederler. Al·kid esaslı 

boyalarda bu durum olmaz. Bununla birlirkte koruma 
görünüşten daha önemlidir. Kimyasal etkilerde ise 
epoksi esterler alkidiere göre daha üstündür. An
cak epoksi este.rler yağ içerdiğinden, bu tür boya
larda sabunlaşma görülür, bu nedenle devamlı su 
i·le temasta, klor kauçuk ve vinil esaslı boyalardan 
daha dayanıksızdır . 

Soğukta kürlenen epoksi bileşikleri koruyucu 
kaplama alanında çok yaygınlaşmıştır. Sınıf olarak, 
fırın boyaların direncine ulaşılmıştır. Metal, beton 
ve ahşaba çok iyi bir koruma sağlar . Epoksi esaslı 

boyaların adezyonu, aşınma ve darbe. dayanımları 
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çok iyi, çok korozif ve nemli atmosferlerde de uzun 
ömürlü oldukları bilinmektedir. Asit , baz, çözücü ve 
deterjaniara ·direnç, formülasyonlarına göre değ.i
ş ir. Özel şartlar için özel formüller geliştirilmiş
tir. Epoksi esaslı boyalar iki tkomponentli ürün ol
duklarınd a n kullanılabilme süreleri [Pot -life) sınır
lıdır . Sıcaklık, ·kürlenmeyi yavaşlatıp hızlandırma
da önemli bir rol oynar. iç polimerizasyonla kür
lendikler.inden, kendi çözücülerinde çözünmeyecek 
şekle dönü şürler. Ayrıca e.poksi esaslı boyaların 
içmesuyu tan'kiarı 'için uygun oldukları kanıtlanmış
tır . Parlaktırlar ve 'kolayca temizlenebilirler. Çözü
cü ç ıkışı nedeniyle •oluşan problemleri engellemek 
için bazıları 100 % katı maddelidir. 

Kömür katranı ve. asfalt epoksi esaslı boya
lar koruyucu ıkaplama sahasında çok belirgin ola
rak ihtiyacı karşılamaktadır. Avantaj ve dezavantaj
ları : epoksi esaslı (soğukta ıkürlenen) boyalara ya
pısal olarak benzer. Siyah rengin dikkate alınma

yacağı yerlerde ve ş i ddetli şartlarda kullanılabili r
ler. Kimyasal direnç, aşınma ve darbe direnci , kö
mür ·katranı esaslı tkaplamalara göre çok daha iyi
dir ve güneşte yumuşamaz, büyük çatlaklar (alli 
gatör) göstermez . Kömür katranı- epoksilerin for
mülasyonu •kullanılan kömür ·katranı ve epoksi re
çi nenin oranına göre değişir . Yapıları nedeniyle ve 
oldukça yüksek katı madde (uçucu olmayan mad
de) içer-di.klerinden istenilen film ıkallnlığı minimum 
kat sayısı ile elde edilebilir. Betonda ek .bir yüzey 
hazırlanması ·gere.~me-den uygulanabil-ir ve çok iyi 
yapı şma elde edilebilir . .Beton boruların iç ve dış 
yüzeylerinde, yeraltı tanklarında, kimyasal duman. 
kaçakların ve aşınmanın olduğu yerlerde. çok iyi 
sonuç verirler. Kömür katranı- epoksi esaslı boya
lar metaller üzerinde ve sulu ortamda 20 yıldan 

fazla serviste kal-abilir ve ·kolaylıtkla fırça veya 
püs•kürtme ile borulara ve muntazam şekilli olma
yan yerlere uygulanctbilir. Ancak metal yüzeyle.rde 
yüzey temizli~i çok önemlidir. Yüzey temizliğinin 

kal ites i iyi olduğunda epoksi reçinelerinin çok ·iyi 
yapışma özeliği vardır . Bu nedenle kömür katra 
nı - epoks i esaslı boyaların altında, yapışmayı ve 
daya nıklılı ğ ı arttırma k için epoksi esa s lı astar bo
ya (daha çok çinko pigmentli) uygulanması t ercih 
edil·ir. 

-Bureau of Reelamation daha iyi ıboyalar yap
mak için 1949 yılında bir barajda 20 deney boyasını 
deney ·için ıkullanmış , 1 O yıl sonra bu boyalardan 
% 32'si bozulmamış durumda kalmıştır . Bu 10 yılın 
hemen sonrasında iyi olduğu belirlenen 36 kaplama 
sistemi deney için bir projede kullanılmıştır. Bun
lardan da % 70'i 1 O yıl sonra bozulmadan kalmıştır . 

Bunlar solventli ve katalizör malzenıeli vinil, epoksi, 
fenoli k, neopren ve kömür •katranı esaslı boyalardır. 

AWWA C 21 O- 78 standardına göre kömür kat
r a nı- epoksi es as lı boya sisteminin yeraltı ve su 



altına yerleştirilmiş çeliık su borularının iç ve dış 

kısımlarında, içme suyunun da söz konusu olduğu 

yerlerde •kullanılabile.ceği belirtilmektedir. Ayrıca 

suya verdiği çözünmüş madde, renk, koku, tad ve 
bulamklık tayinleri için gerekli deneyierin yapdışı 

ve suya verdiği madde miktarı için sınır değer ve
rilmektedir. Ancak TS 5140 Nisan 1987 standardı 

aynı içer·iği taşımasına ıkarşın içmesuyu ile ı ilgili 

herhangi bir bilgi içermemektedir. Boya ile ilgili 
literatür çalışmalarımızda ıkömür katranı- epoksi 
ve poliüretan (sertleştiricisi izosiyanat olduğundan) 
esaslı boyaların içmesuyu amaçlı yerlerde kulla
nılmaması gereği vurgulanmaktadır . Laboratuvar ça
llşmalarımızda •kömür katranı- epoksi esaslı boya
larla yaptığımız deneyler sonucu birçoğunun suy.a 
koku ve çözünınüş madde verdiği belirlenmiştir . 

Bilindiği gibi kömür katranı kömürden elde edil
mekte ve fenol içerme'ktedir. Bu nedenle çözün
ınüş maddede fenol olabileceği düşüncesinden gi
dilerek, laboratuvarıınııda suya verilen fenol mi•kta
rı da belirlenmiş ve TS 266 da fenolik madde için 
verilen sınır değerin üstünde bulunmuştur. 

Sonuç olarak kömür katranı- e.poksi esaslı bo
ya ların içmesuyu amaçlı yerlerde kullanılmaması 

daha uygundur. Eğer söz konusu boyaların uygulan-

DSI TEK~i K BÜLTENI 1990 SAYI '10 

ması gerekiyorsa, boya yapımında ıkıilanilan .kömür 
katranının fenolden arındırı·lmış olması şartı çok 
kesin olarak belirtilmelidir. Dünyaca tanınmış bazı 

boya firmaları da kömür katranı- epoksi esaslı bo
yaları n içmesuyu amaçlı yerlerde kullanılmaması 

gereğini vurgulamakta. onun yerine hi"build (teık 

katta yüksek film ıkalınlığı verebilen) yapıda epoksi 
esaslı boya veya klor ıkauçuk, asfalt ve vinil esaslı 

boyaları önermektedir. Bu tür boyalarm EPA, FDA 
ve AWWA tarafından da kabul edildiği belirtilmek
tedir. Ancak bu boyaların içmesuyu amaçlı olma
larının yanı sıra diğer özelikleri (·kullanılabilme 

alanları. uygulanabilirliği, tek katta verdiıkieri boya 
film kalınlığı, toplam boya film ıkatsayısı. meıkanik 

d ayanıklılığı gibi) göz önünde bulundurulduğunda. 

özel olarak formüle edilmiş hi•build yapıdaki epoıksi 

esaslı boyalar tercih edilmelidir. Söz konusu ıboya-

nın altında da astar olarak. yine bu boya ile uyu

şahilen epoksi esaslı ve antiıkerozif pigment içeren 

bir boya >kullanılmalıdır . Toplam 300-400 mikron 

kuru film kalınlığında elde edilen bir boya sistemi 

söz konusu ortam için uygun bir sistemdir. Aynı za

manda yüzey temizliği de çok iyi olmalıdır. Min. 

Sa. 2 1/ 2) 
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TOPLUM SAGLIGI AÇlSlNDAN ASBEST 

A. SAM SUNLU - V. EROGLU · K. ALP · M . BORAT - M . KAVASOGULLARI ( *) 

ÖZET 

Hızlı sanayileşme ve artwı nüfusa paralel olarak ihtiyaçların artması sebe
biyle insanoğlu yeni malzeme arayışı içine girmiştir. Geçmiş asırdaki çimento
nun yapı malzemesi olarak devreye ginnesi bir misal olarak verilebilir. Giderel< 

artan insan ihtiyaçlarıyla beraber gelişen teknolojinin getirdiği yeniiliklerden bi
risi ele cı Asbest» dir. Asbest özellikle inşaat scmayiincle geniş bir kullanım sahası 
bulmuştur. Asbestli çimentodan yapılan borular, duvar ve çatı kaplama malze
meleri bir misal olarak gösterilebilir. Asbestin sanayiele kullanımı, kanser yapıcı 
özelliği dolayısıyla işçi ve toplı1111 sağlt.ğ ı açısımlaıı baz ı problemleri ele berabe
rinde getirmiş tir. 

Bu tebliğde asbesl in kullanını alanları, özelikleri üzerinde durulmuş, insan 
sağlığına etkisinden balısedilmiş tir. Asbest işleme tesislerinde, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği açısmdarı almnıası gerekli tedbirler b elirtilmiştr. 

1. GiRiŞ 

Son yıllarda inşaat sanayiinde geniş bir kulla
nım a l anı olan asbest genelde magnezyum silikat 
bil eşiıniııde ve lifli yapıya sahip tbir maddedir. As
bestin muhtelif türleri vardır. En yaygın şekilde 

kullanılan serpantin grubu ile amfibol grubudur. Ser
pantin grubu içinde bulunan krizetil 'in (beyaz as
bestin) ·bileşimi 3 MgO. 2 Si0 2 • H20 dur. Amfibol 
grubu asbest çeşi tleri krosidolit rmavi asbest). 
amozit (kahve antofillit), tremolit, aktinolit olarak 
sayılabilir . Asbest çeşitlerinin tamamı ısıya karşı 

dire;nçlidir. Lifleri mekani•k mukavemete sahiptir . 
Bu özelikleri dolayısıyle asbest, çimento, plastik 
ve reçinelerle karıştınlmak suretiyle muhtelif mal
zemelerin tın a linde kullanılmaktad ı r . Bu malzemeler 
arasında ısıdan koruma levhaları , içme ve at ıksu 

boruları , çatı ve yüzey kaplama levhaları sayılabilir . 

2. ASBESTLi Çi MENTO iLE ÜRETiM 

Asbestli çimento ile boru veya levha üretimi 
asbestin in ş aat sanayiinde ı kullanınıına en belirgin 

(*) i.T.Ü. inşaat Fakültesi , Çevre Mühendisliği Bölümü 

bir örnektir. Asbestin amozit türü özelli·kle ısıya 

karşı mukavimdir, bu yüzden yangına <karşı ıkaruyu

cu levhaların imalatında tercih edi lmektedir. 

"Krizotil • özelliıki e alkalilere ık arşı dayanıklı 

olup genellikle asbestli çimentodan ürünlerde mu
kavemeti artırıcı bir donatı malzemesi olarak >kul
l a nılmaktadır. Krosidolit mineral asitlere karşı yük
sek mukavemete sahiptir. Kimyasal madde ve gaz 
nakil işlerinde ku l lan ıl maktadır . 

Asbestli çimentodan boru ve levha üre-timinin 

ülkemizde önemli bir yeri bulunmaktadır. Asbestli 

çimento borular (AÇB) içme ve atıksu iletiminde 

uzun zamandan beri kullanılmaıktadır . Burada as

bestli çimento ile üretime bir örnek olarak boru ve 

mcınşon üretiminden kısaca ıbahsedilecektir. 

AÇB üretiminde asbest silasundan asbe.stin 

alınarak hazırlanması, çimento ile ıkarıştırma , şekil 

verm e, kurutma, havuzlarda dinlendi~me, kenar dü

ze ltnıe gibi işlemler bulunmaktadır. Böyle bir üre

timin akım şeması Şekil 2.1 de verilmiştir . 
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imalatta kullanılan asbest üretim ala nına geti· 
rilmeden önce depolardan özel hazırlama odasına 

alınnıakta burada paketler açılmaktadır. Burada as
best açma işlemi önem li olmaktadır . Asbest açma 
işleminde asbe.st torbalarının boşaltılmas ı, karıştı

rılması ve değirmenlerde liflerine ayırma işlemi 

söz ıkonusudur. Liflerine ayrılan asbest bir tan ta
raf ı ndan sağlanan hava akımı ve boru hatları ile 
hava akımından elyafların ayrılması için bir siklon 
seperatöre verilmektedir. 

3. ASBESTiN SAGLIGA ETKiSi ve SINIALA YI Cl 
DE GERLER 

Genel lik le büti:ııı asbest tiplerinin lifleri ve. toz
ları tehlikeli ve zararlı bir madde kabul edilmekte
dir. Krosidolit'in (mavi asbestin) elyafı nisbeten 
daha teh likeli kabul edilmektedir. Krosidolit, mesot
helioma adı verilen plevra (göğüs zaırı ) ve peritoıı 

(karın zarı) kanserine sebeb olduğu belirlenmiştir. 

Asbestin ıbütün çeşitleri asbestoz hastalığına ve 
bronş kanserine sebebiyet vermekted ir. 

Asbest (amyant liflerinin özellikle akciğer üze
rinde daha çol< mekanik bir etki gösterdiği bilin· 
nıektedir. Akciğerin bilhassa alt kısımlarında yay
gın fibrosis (yeni bağ dokuları) husule getirmek· 
tedir. 

Asbestoz h astalığ ının başlangıiı sinsidir; ancak 
bazı fonksiyonel belirtiler yapışkan balgamlı bir 
öksürük, bazen göğüs ağrıları ilk belirtilerdir. Bu 
safhada akciğerin alt k ı sımlarında trabeküler görü
nüş, yani örümcek ağı görünüşü meydana gelmiş

tir. Daha ileri vakalarda dögülmüş cam serpintisi 
manzaras ı görü lmektedir. 

Çevre Kanunu gereğince yürür lüğe konmuş bu
lunan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği as
besti 1. sı nıf kanserojen madde 1kabul etmiş 0.5 
g/ saat ve üzerindeki emisyon debileri için toplam 
asbest konsantrasyon l ar ı nın 0,1 mg/ m3'ü aşamıya

cağını bildirmiştir . 

Sosyal Sigorta Sağlık işlemleri Tüzüğü'ne bağlı 
listede Pnömokonyozlar ve Di ğer Mesleki Solunum 
Sistemi Hastalıklarını belirten C listesinde uasbes
toz .. h asta lı ğ ı zikredi l miş ve bu hastalık te-hli-kesi
nin bu lu nduğu başlıca işler arasında uasbestli çi
mento ürünlerin·in yapımı ve bunlarla kesme, del
me , treze lerne ve perdahiama gibi çalışma l arın ya
p ılm as ı be li rti lm iştir. 

Ülkemizde geçerli olan ve yukarıda belirtil en 
mevzuat dış ınd a dış ülkelerden ingiltere'de krosi
dolit [mavi asbest) içi n bir fa ~k lılı k mevcuttur. Kri
sotil [beyaz asbest) amosit ve elyaflı antofilik gibi 
asbest türleri için .. 2 lif/ milimetre çevre havası .. 
şeklinde geçerli olan emisyon sınırı, krosidolit 
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(mavi asbest) için 10 misli daha düşük yani, •0 .2 
lif/ mililitre = 0,2 lif/ cm3, değerinin aşılmaması is· 
tenmektedir. 

Burada lif kavramı ile boy /en oranı 2 · 5 arasın
da olan asbest elyafı kastedi lmektedir. Bu değerle r 

10 dakika lık herhangi bir süre için geçerlidir. 

Ame.rika Birleşik Devletlerinde Connecticut 
eya letinde ıkrisotil için 0.01 lif/ cm3, krosidolit için 
O,M1 lif/ cm3 değerlerinin 8 saatlik ortalama bir 
sürede aşılmaması istenmektedir. Asbestin asbes
toz, bronş kanseri ve mesothelioma (plevra ve pe
riton kanserine) sebeb olması yüzünden zararlı 

maddeler listesine alındığı literatürde belirtilmek
tedir. 

i şç i sağlığı açısından asbest işleme tesis lerin· 
de kapal ı hacimele müsaade. edilen maksimum as
best partikülü say ı sı 185,0 x 106 adetjm3'dür. 

4. TOPLUM SAGLIGI AÇlSlNDAN ALINMASI GE
REKLi TEDBiRLER 

Yukarıda belirtildiği gibi asbest lifleri sağlik 

aç ı s ından son derecede tehlikelidir. Dol ay ısıyle ta
şınmas ı , işlenmesi ve ku llanımı esnasında bazı ted
bir ler al ın malıdır. 

Asbestin Taşınması ve Depolanması Sırasında 

U} gulanacak Tedbirler : 

e Asbest torbaları üzeri kapa lı ve brandalı araç
larda taşınmalı, taşıma esnasında istenmeyen 
bir sebeble ambalaj ın parçalanmas ı halinde as
best toz l a rının etrafa yayılmadan toplanabilme
si konusunda şoförlere bilgi ve toplayıcı alet, 
edavat ve koruyucu maske verilmelidir. 

e Depolama mutl aka kapalı hacimlerde olmalı , 

ambalı:ıjların y ırtılıp parçalanmaması için itina 
gösterilmelidir, yüksek istifler yapı lmamal ı ve 
alttaki amba l aj l arın ezilip parçalanmasına en
gel olunmalıdır. 

e Depoda sigara içilmesi yasaklanmal ıdır . 

o Tahmil , tah li ye işleri eğiti lmi ş işçilerle yapıl

malı , gerekli olmadığ ı zamanlarda depo kilitli 
tutulmalıdır . 

e Depolarda amba lajı açık ve yırt ı k asbest pa
ket leri bulundurulmamalıdır. 
Asbestin işlenmesi Sırasında Alınması Gerekli 

Tedbirler. 

e Asbestin torbalarından çıka rıldığı ve ku ll anıl· 

mak üzere hazırlama i şleminin yapıldığı oda
lard a negatif bı:ısınç oluş turulmalı, bu negatif 
basınç asbest balyalarının açı lıp boşaltıldığı bir 
hazne içine doğru bütün asbest lif ve tozlarını 

9 
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enınıe.lidir . Asbest balyasının ı;ıçıldığı bu kapalı 

hacinıde çalışanlar özel asbest maskesi takmalı 
ve bütün vücudu ıkapatan .koruyucu elbise ve 
lasHk çizme giynıelidir. Bu •kapalı haciınde si
gara içilmesi yasaklanmalıdır. Lif ve toz kont
rolunun nıüessir olabilmesi için bu kısım, diğer 

bölümlerden tamamen ayrılmalıdır. 

e Çalışma sonunda elbiseler filtrelere bağlı va
kum cihaziarı ile temizlenmelidir. 

o Asbestin açılmas ı ve liflerin birbirinden ayrıl

nıası işlenıleri s ı rasında uygulanan vakumun 
atnıosfere açıldığı yerde seri halde lif ve toz 
tutucu cihazlar bulunmalıdır . Aıksi halde civar
da yaşaya nl .ar için toplum sağlığı aç ısından 
nıalızur ·doğar. 

o Asbest kullanılarak .gerçekleştirilen muhtelif 
üretim işlenıleri safhasında atnıosfere çıkabile

cek asbest toz ve liflerinin çalıŞima ortamından 
emilip uzaklaştınlmasını sağlayan muhtelif ci
haz ve ·davlunıbazlar kullanılmalı ve bunlar et
kili toz ve lif tutuculardan atnıosfere açılabil
ıııelidir . 

o Asbest ihtiva eden malzemenin imal edi ldiği 
kıncı, kesici, torna ve freze edici bütün nıaıki
nalar çok sıkı kapalı muhafazalar içinde ça lı ş
tırılnıalıdır. ıBunlar ayrıca lif ve toz eın i cilerle 
donatılnıalıdır. 

o Üretim esnasında asbest lif ve tozlarının husu
le gelmesine nıani olacak tedbirler alınmalıdır. 

o Asbest lif ve teziarına karşı mümkün nıertebe 
yaş (nemli) çalışma sistemi tatbik edilmeli ve 
tozumalara engel olunmalıdır . 

o Asbest lif ve tozlarının fazla olduğu ortamda 
çalışan işçilere taze hava soluma cihaziarı ve
rilmelidir, lif ve tozların nisbeten az olması ha
linde işçil erin filtreli ınaske ıkullanmaları sağ
lanmalıdır. 

o Üretimde asbest lif ve tozlarının fazla olduğu 
kısıml.g rda otomasyen ve nıekaniza syona ağır

lık verilmeli , böylece işçilerin o •kısımlarda 

mümkün nıertebe az ça lı şma imkanı sağlanma
lıdı r. 

o Çalışma ortaın ı ve yak ın çevredeki asbest lif
leri düzenli olarak ölçülerek kontrol edi lmeli , 
arizi durumlarda aci l tedbirler al ınm alıd ır . 

10 

ASBESTiN iŞLENMESi SONUCU OLUŞACAK 
KATI, SIVI ve AZ ATlKLARlN 

UZAKLAŞTlRlLMASI 

o Katı at ı klar için düzenli depolama veya çi
mento ve plastiklerle birleştirme usulleri tat
bik olunabilir. Düzenli de.polama yerlerinin se
çiminde çöp depolama yer seçimine esas olan 
kıstaslara uyulmalıdır. Asbest atıklarının en az 
50 om kalınlığında örtü toprağı ile üzeri ıkapa

tılıııalı ve asbestli atı'kiarın bulundukları yerler 
«ikaz, levhaları ile belirtilmeli buralarda daha 
sonr·3 hafriyat yapılmamalıdır. 

o Sıvı atıklar için fiziko- kimyasal tasfiye gerek
me•ktedir. 

o Gaz atık l arı n .kontrolu çok önemlidir. Asbest 
işleyen fabrikalarda hava ıkirlenmesi ·kaynakları, 

asbest açma işleminde, boy düzeltme ve ·ke
nar ıkesme, manşan yapımı , ham ve mamul 
madde depolama kısımları emisyon ıkaynakla

rını teşkil etmektedir. Yılda 21000 ton as
bestli çimento boru (AÇB) ve 21000 ton as
bestli çimento levha üretilen ıbir fabrikada, se
nede 35000 ton çimento ile 510Qo ton asbest 
kullan ılmaktadır. Böyle bir fabrikada yapılan 

incelemede. asıbest açma işleminde partiküler 
madde emisyonu ıkontrolsüz durumda 34 kg / 
gün boy, düzeltıne ve kenar tornalamada 90 
ton/yıl, ınanşan kesme ve tornalama işlemle

rinde 150 ton/yıl asbestli çimento emisyonu 
bel ·irlenmiştir. 

Asbestli boru ve levhaların ıkanalizasyon, su 
temini ve in~aatlardaki ıkullanımları esnasında kes
me, düzeltme ·işlemlerinden oluşacak tozların ça
lışanlar üzerinde istenmeyen etkilerinin önlenmesi 
için uygun maske ve cihazlar kullandırılmalıdır. 

NETiCE 

Asbest günümüzde yapı malzemesi olarak yay
gın olarak kullan ılmaktadır. Ancak asbest ıkansero
jen bir maddedir, bronş kanseri ile asbestoz has
talığına sebeb olduğu bilinmektedir. Üretimde as
best kullanan işletmelerin taşınması ve. depolan
ınası esnasında tedbirler alma ları gerekmektedir. 
Ayrıca asbestin işlenmesi sırasında işçi sağlığı 

açısınden bazı tedbirlerin al ınması lüzuınludur. As
bestin işlenınesi sonucu oluşacak ıkatı, sıvı ve gaz 
atıkların uzaklaştırılınasına da itina edilmelidir. 
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SiVAS iÇMESUYU PROJESi 4 i:VLÜL BARAJI VERiNDE 
MÜHENDiSLiK JEOLOJiSi ARAŞTIRMALARI 

Yazan : Dr. Mehmet H. KlliNÇ (*) 

ÖZET 

Pliyose11 yaşlı ve yatay koııwnlıı lconglonı era, kumtaşı ve kiltaşı ardalanma
sından oluşan baraj yerinde, göl 111eydana geldikt en sonra clarw - do-ıvıı peri
yotlarında duraylılık sorımiarı çıkabileceği ve bent yerinden su kaçaklarmuz ola
bileceği ortaya atılmıştır. 

Sorunlaı· üzerinde araştırmalar yapılarak sonuçlar bu raporda toplaniiilŞ ve 
;iııemli bir problem çıkınayacağı anlaşılmıştır. 

GiRiŞ 

Eski adı Pirkinik olan 4 Eylül Barajı Sivas ili'nin 

10 knı KD 'da Mismil Deresi üzerlndedir [Şekil 1) . 

Zonlu toprak dolgu tipinde ve talve.gten yüksekliği 

60 m olan proje ile, bugünkü nüfusu 200.000 olan 
Sivas .ili'nin 2005 yılına kadar içme ve kullanma su
yu ihtiyac ı karşı l nncıcakt ır . Proj enin 

• Inceleme alanı 

TOKAT 

KAYSERi 

,... .-.__.,....., ____ ( 
l 
1 

) /' 
/ 

Sivas ilinin 2005 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı 

ı•J DSI XIX . Bölge MOd. Jeotek. Hiz. ve VAS Şb. Müd. SIVA:S . 

GiRESUN 

o so 
.__ _ __.__ _ ___, K m. 
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- Bent yerinde talveg kotu 1336 m 

- Temelden yüksekliği 65 m 

- Gövde dolgu haomi 4 185 952 m3 

- Toplam depolama hacmi 85 hm3 

- Aktif hacim 80,55 hm3 

- Maksimum su seviyesi 1393,70 m dir ve 
genel yerleşim planı Şekil 2'de verilmiştir . 

Baraj yerinde ilk araştımıalar 1973 yılınd a baş
lamı ş ve bent yerinde. 14 adet temel sondaj kuyusu 
aç ıldıktan sonra u Sivas- Pirkiniık Projesi Pirkinik 
Barajı Mühendislik Jeolojisi Planlama Raporu » ya
zılmı şt ır. (Kurdo-ğlu [1 ll . 

Raporda, bent yeri ve göl al a nının tamamen 
Pliyosen yaş lı kil, marn ·kumtaşı ve konglomera ar
dalannıa sıı~ d :ı n oluştuğu, göl al anında herhangi bir 
geçirimlilik ve duraylılık sorunu olmadı ğ ı beli rtil 
miştir . An cak temel sonclaj sonuçlnrına göre ge· 
çirimli olan 4 m alüvyon ve altındaki 8 ın ana 
kayanın kaldırılması , yani vadi tabanında toplam 
12 ın ık a tof hendeği açılması ve bu hendeğin sol 
yakadn 2,5- 3 m, sağ yakada ise 9 m'ye <kadar ya· 
maç iar-a gömülmesi önerilmiştir. 

Kati proje aşamasında sol yakada bulunan de· 
ri vasyon tüneli sağ yakaya alınmış ve sol yakadaki 
dolusavak güzergahında değişiklikler olmuştur. Bu 
nedenle 1986 yılında tünel boyunca 3 adet ve do
lusavak güzergahında da 3 adet olmak üzere top
lam 6· adet ilave sondaj kuyusu açılmıştır. 1988 yı

lında baraj yeri müşavir firma Temelsu Mühendis
lik Limited Şirketi tarafından incelenmiş ve hazır

lanan raporda bir takım sorunların varlığı ortaya 
atılmıştır. Bu sorunları şöyle sıralamak mümkün
dür : 

- Yamaçların doygun haldeki duraylılık sorun
ları önemlidir. 

-Baraj yerind_eki serının çimento şerhetiyl e 

enje.ksiyonu olanaksızdır. Kimyasal maddele.rle en
jeksiyon ise çok pahalıya m al olacaıktır . Bu ne
denle yamaçlar kil ıblanket ile kaplanmalıdır. 

- Dolusavak yaklaşım ıkanalı tamamen kap
lanmalıdır ve mutlaka geçirimsiz hale getirilme
lidir. 

Derivasyon - Dipsavak tüneli çok zayıf .bir 
zeminde a ç ılacaktır . Prefabrik ıkaplama veya çeli·k 
i ks alı ve a ralıksız püs.k ürtnı e be.tonu ıkap!am <.ı lı 

aç ılma lıd ır. 

Makal enin .konusu yukarıda sözü edilen sorun· 
l c: rın a ı · a şt ı rm a sonuçlarıdır. 
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2. ÇEVRE JEOLOJiSi 

Bent yeri ve göl alanı Pliyosen yaşlı konglome· 
ı·a , kumtaşı ve kiltaşı ardalanması üzerindedir . 

B<ıraj •yerinin güneyinde oligomiyosen yaşi. 
masif jipsli seriler ve miyosen yaşlı yeşil ıkire.ç 
taşları görülürler. Kuzeyde ise hakim oluşum Pa 
leozoik yaşlı metamofik birimlerdir (mermer, se 
rişist , · kloritsiştı, mezozoik yaşlı yeşiltaşlarla bir 
li kte yüzeylenirler (Şekil 3ı . 

3. BARAJ VERi JEOLOJiSi 

[3 ent yeri ve göl alanını Pliyose.n ya şlı , yatay 
taba ka lı birimler kaplar. Karasal olan bu seri çap· 
raz tabakal anma lıdır ve serinin üst seviyelerinde 
kiltaş ı or:ını , konglomera ve kumtaşı oranına göre 
daha fazladır (Şekil 4, 5, 6ı . 

Bent yerinin geçirimlilik ve duraylılık özellikle· 
rinin aydınlanması bakımından, gövdenin oturacağı 

yerdeki biı·imle.rin fiziksel ve kimyasal özelliklerinir 
bilinmesinde yaraı- vardır . 

Kiltaşı : 

Koyu kırmı z ı renkli ve. sı·kıdır , ıkazmanın sivri 
ucuyl a ancak kazılabilmektedir . 

Laboratuvara gönderilen numune de (NN - 3ı % 

25 ,9 oranında Ca C03 olduğu tesbit edilmişti r . 

Yörede•ki kiltaşları petrografi·k olarak kiltaşı

marn sınırınd ad ırlar ve azda olsa marnlara girmek
t edirler. Bu •kabonat muhtevası •kil mineralleri ve 
d iğer detritik partiküller cırasında çimento görevi 
yapmakta ve suya karşı dayanımlarını artırmakta

dır. ( Demirev ve Anguelov (2ı ı. 

Üç adet ıkilta şı numunesi üzerinde laboratuvar 
deneyleri yapımıştır [Şekil 7, Tablo 1 . ı 

Ayrıca killerde Plastisite endisierinin 20 •ila 
60 arasında değişen yüksek değerlerde olması 

bunların erozyona karşı dayanımlarını artırdığı bi
linmektedir tAgarwal ve Joshi (3ı ı . 

Konglomera : 

Kireçtaşı , ın ermer , sileks radyolarit, serpantin 
çak ıllı ve •karbonat çimentoludur. Konglomeranın 

bağia cı gene lde zayı ftır , çekiç darbeleriyle kolayca 
u fal fln ır. Üç adet numune a lını:ırak granülometrik 
analizleri yapılmıştır (Şekil 7, Tablo 2ı. Konglome
ralar tane boyuna ~öre iyi dere cef enmiş kum- çakıllı 

kum veya ça k ıl- kumlu ça'kıllardan oluşur. NN- 1 
iri kum fazla ve ortalama çak ıl boyu 1,5 cm ; NN- 2 
de iri kum fazla ortcılama çaıkıl boyu 2 cm ; NN -7 
de ise orta - iri kum fazla, ortalama çaıkıl boyu da 1 
cm. dir. 
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EB Yatay tabaka 

O Numune yer leri 

~ j' Yamaç denge hesabı nda 
kullanı lan profiller. 

Şekil 4 - Göl Alanı Jeoloji Haritası 

s i HGELER 

• 

Şekil 5 - Baraj Aks Yeri Jeolojisi Haritası 

ALÜV YON 

YAMAÇ MOLOZU 

PL iYOSEN 

HE YE LAN 

TEME L ARAŞTIRMA S . 

YATAY TABAKA 
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Şekil 7 - Gn:nülometrik Analiz 

Kumtaş ı : 

l(onglomer<ıy l a aynı özell i•klere haizdir. A ncak 
kumtaşları n ın bağiac ı daha iyidi r. Bu nedenle ya
maçlarda daha faz la mostra verdiği için seride ha· 
kim birim görünümündedir. 

Bir adet numune (NN- 5) üzerinde yap ıl an gra
nülometrik ana lize göre numune % 19 oranı nda 

200 ono.' lu elek a l t ın da n , % 75 ora nında kumdan ve 
geri kalan k ı sm ı çakıldan oluşmaktadır. ince ve 
orta taneli kum fra.ks i yoııu fazladır, ortalama tane. 
boyu 0,5 mm dir . 

TABLO 

NN-3 NN - 4 NN - 5 

Sınıfı CL CH CL 
ince % si 85 81 83 
Numunenin 
Kum % si 9 14 8 
Çakıl % si 6 5 9 
LL % si 49,3 50,4 46,5 
PL 26 ,3 23 ,9 23,8 
Pl % 23 26 ,5 22,7 
c (kohezyon 
kg /cmı ı 0,56 0,3 
o (içsel sürtünme 
açısı ) 22° 20 ° 

TABLO 2 

NN - 1 NN-2 NN-3 

Numunenin sın ı fı GW GW s w 
ince % si 6 4 4 

Kum % si 38 16 66 

Ça kıl % si 56 80 30 

Ayrıca numune üzerinde tek eksenl i bas ın ç de
neyi yapı l mı ş ve 1kumtaşını n kesme direnci Ou = 
46 ,5 kg/cnıı bu l unmuştur. 

4. BARAJ VERiNiN JEOTEKNiK ÖZELLiKLERi 

Bu •böl ümde baraj yeri nde va rlı ğ ı iler i sü rü
len soru nl arın tart ı şmas ı ya pıl acaktır. 

4.1 . Yamaçların Doygun Haldeki Duraylılık So
runları 

Bitki Örtüsü 

4 Eylül Baraj ı bent yeri ve göl a l a nı bitki ör
tüsünden tamamen yoksundur. Halbuki dünyada ko
nu üzeri nde ça lı şan araştırmacıların fik i rbir liği için
de olmama l arına rağmen, bitık i örtüsünün yamaç 
d u ray l ıl ı ğ ını sağ l ayıcı b ir etık isinin olduğu söyle
nebi l ir (Cotecchia (4) ) . 
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Yağışlar 

Kısa süreli fakat sağanak şeklindeki yağışların 
yamaçları harekete geçirdiği dünyanın çeşitli yöre
lerindeki örneklerle ıspatlanmıştır (Colas, Payany 
ve Blondeau tS); Cotecoh·ia (4)) . Bu yörede de 
sağanak yağışlar olmaktadır : 

1937 Yılı Kasım ayında günde 40,3 mm 

1945 » Ekim 52,1 mm 

1968 . Mayıs 41,6 mm 

1980 . Mayıs 39,6 mm 

1981 . 5kim 47,5 mm 

yağış düşmüştür. Halbuki yöredeki 15 yıllık aylı k 

yağış ortalamaları 3,1 mm (Ağustos) ile 70 ,3 mm 
(Nisan) arasında değişmektedir. Bu aylık yağı ş 

ortalamaları ·ile yukarıdaki günlük sağanak yağış 
miktarları mukayese edildiğinde sağanak yağışların 
şiddetini anlamak mümkündür. 

Yörede hüküm süren iklim şartları nedeniyle 
kar yağışlarıda çok fazla olmaktadır. Örneğin 1988-
1989 kış mevsiminde ·ilk ve önemli miktarda •kar 
yağışı 1'0.11.1988 tarihinde olmuş ve ıkar örtüsü 10 
gün kadar kaldıktan sonra erimiştir . İkinci •kar yağışı 
29.12.1988 tarihinde olmuş ve Mart ayının ilk haf
tasında kalkmıştır. 

Şev Kritik Yüksekliği 

4 Eylül Barajı yamaçlarının sadece ıkiltaşından 

meydana 9eldiği .kabul edilerek, Fellenius yöntemi 
ve Taylor grafiği ıkullanılarak şev ıkritik yüksekliği 

tesbit edilmeye çalışılmıştır (Erguvanlı (6)). 

1 
H = - -

cr SN 
c 

'Y 

H,, = Şev bitiık yüksekliği 

SN - St.abilite sayısı 

C - 'Kohezyon 

y - Birim hacim ağırlığı 

Yamaç şevlerinin ortalama değeri 20° dir. Bu 
değerde şev •kritik yüksekliği 55 m civarında çık-

mıştır. Yani 4 Eylül ıBarajı yamaçları sadece, özel

liklerinden yukarıda sözü edilen , kiltaşlarından oluş-

Yamaç Dengesi Hesabı 

Laboratuvar sonuçlarının elverdiği ölçüde ve 4 
Eylül Barajı şevlerinin sadece ıkumtaşından oluş

tuğu kabul edilerek ve dönme yoluyla göçmeye 
eğiliml.i yamaçlar yöntemiyle y.apılmıştır (Mirata 
(7)) . Bunun ·için 3 adet yamaç profili üzerinden 
çeşitli yarıçaplarda daireler geçirilerek ve : 

F, 
R . Qu . L_ 
w .x 

F, - Kaymaya karşı güvenlik sayısı 

R - Dairenin yartçapı 

Ou - Birimin kayma dayanımı 

L - Kayma yüzeyi uzunluğu 

W - Kayan kütlenin ağırlığı 

X - Kayan kütle ağırlık me~kezinin daire 
merkezinden yatay uzaklığı formülü kullanılarak ya
pılmıştır (Şekil 8) . 

1400 

1350 
1300 ..__ ________ __ı 

1450 

1400 

1350 

1:x:ıo 

1250 ..__ ___________ __J 

o' 

Ölçek 
Q.___J_,OO . m 

D 

muş olsa 55 m yüksekliğinde ve 20 ° eğimli şevler 1450 

kendini tutabilecektir. Baraj yerinde aynı eğimde 1L.OO 
80 m yüksekliğinde denge halinde şevler vardır . 1350 .ı-------=::__ __ ___,~-
Dolayısıyla, serideki ıkonglomera ve kumtaşı sevi- 1300..._ ______________ _) 

yelerinin, zayıf bağlaçlı olsalarda, yamaç stabilite-

sini artırıcı etkileri olduğu söylenebilir. Şekil 8 - Yamaç Dengesi Hesabı Profilleri 
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F, de9erleri genelde 20 civarında bulunmuştur. 

Güvenlik sayısının bu kadar yüksek çı·kmasının se
bebi kumtaşlarının diğer birimlere -göre daha .iy·i 
Çfmentolu olmasından yani , kesme mukavemetinin 
yüksek o~masındandır. 

Sonuç olarak, 4 Eylül Barajı yerinin bitki örtü
sünden yoksun olmasına rağmen, şiddetli sağanak, 

kar yağışları ve yağmurlar zemini doygun hale ge
tirdiği halde yamaçlarda herhangi bir hareketliHk 
gözlenmemiştir. Yamaç duraylılığını etıkileyecek 

en önemli !birim kiltaşlarıdır. Bunlar fiziksel ve 
kimyasal özellikleri itibariyle suya karşı dayanıklı 

ve şevlerde kendilerini tutabilecek niteliktedirler. 
Nitekim baraj ekseni üzerinde Mismil Deresi kil 
taşları üzerinde akmakta ve lbu birimde hiçbir aşın
ma gözlenmemektedir. Bu müşahade yukarıdaki de
ğerlendirmeleri doğrular niteliktedir. 

4.2. Bent Verinin Geçirimlilik Sorunları 

Bent yerinde açılmış olan temel sondaj •kuyu
larında yapılan su deneylerine göre 4 m kalınlı 
ğındaki alüvyon ve altındaki 8 m'lik ana kaya geçi
rfmlidir. K ıo-ı ile 10·4 cm/s arasındadır. Bu ne
denle Mühendislik Jeolojisi Planlama Raporu'nda 
vadi tabanında 12 m'ye kadar ·katof hendeği açıl
ması ve bu hendeğin yamaçlara gömülmesi öneril
miştir. 

Ancak, kati projede bu öneriye itibar edilme
miş ve katof hendeği 2 m derinliğinde düşünül
müştür. Fakat ·geçi~imliliği önlemek için •iki ayrı 
tedbir alınmıştır (Şekil 9). 

- Baraj gövdesi memba şevi altında ve gövde 
tabanında, •kil çekirdeğe bağlanmış ve gövde mem
ba şevi eteğine •kadar uzanan bir kil blanket 'kon
muştur. 

DSI TEKNIIK BÜLTEt-.11 1990 SAYI 70 

Kati projede gövdenin enine. 7 adet seri ıkesiti 

verilmiştir . Bu kesitlerde'ki kil çekirdek taban ~e

nişli·ği, blanket uzunluğu, ıblanket kalınlığı ve bı.ı 

kesitierin geçtiği yerleroeki su yükü aşağıda çıka

rılmıştır . (Tablo 3.) 

- Ayrıca ıkatof hendeği tabanından 1 sıra per
de ve 2 sıra •kapak enje•ksiyonu yapılacaıktır. Ka
pak enjeksiyonu delik aralıkları 3 m, derinlikleri 
ise 5 m'dir. Perde enjeksiyonu delik aralıkları yine 
3 m derinlikleri ise su yükünün en fazla olduğu 

kısımlarda 40 m'dir; su yükünün azalmasıyla de
rinliklerde tedrici olarak düşmekte ve sol yakada 
2S m, sağ yakada 21 m olmaktadır. Enjeksiyona 
dolusavak tabanında da devam edilmekte ve 22 m 
derinliğinde enjeksiyon yapılmaktadır. Enjeksiyon 
kret uelarında yelpaze şekHnde son bulacak ve bu 
amaçla sol yakada 5 adet 30 ar m, sağ yakada ise 
7 adet 22 şer m derinliğinde radyal enjeks·iyon de
liği açılacaktır . 1973 yılında açılmış olan 14 adet 
temel sondaj kuyusu karotları incelendiğinde 10 om 
ve daha uzun karot miktarının çok az olduğu gö
rü ~müştür . Bu nedenle genelde ROD değerleri ·Sı

fırdır , bazı seviyelerde ise 5 ile 31 arasında de
ği şme•ktedir . 

1986 yılında açılmış olan 3 adet dolusavak son
dajında ROD değerleri S •ile 8S arasında değişmek
tedir, ortalama değe.r 42 dir. Hu rakamlar 1973 son· 
dajlarına rağmen daha yüksektir, ancak kaya ,kali· 
tesi yinede fenadır. 

Geçirimlilik yönünden hedef birim esas itiba· 

riyle • konglomeradır . Bu birimin ortalama çakıl !boyu 

2 cm ve ROD değerlerinin gösterdi·ği gibi bağ

lacıda zayıftır. Bu fiziksel özelliklere sahip bir ıbi 

rimin çimento şerbetiyle enje•kte edilmesinin 'im· 

ıkansız olduğu fikrine katılmak mümkün değildir. 

TABLO : 3 

Kesit No. 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

Çekrdek 
Taban 

Genişliği 

(m) 

60 

80 

90 

110 

95 

85 

60 

Blanket 
Uzunluğu 

(m) 

70 

85 

110 

120 

140 

145 

80 

B lanket 
Kalınlığı 

(m) Su Yükü (m) 

2 28,70 

3 38,70 Sağ 

4 45,70 Vaka 

4 57,70 

4 57,70 Talveg 

3 57,70 Sol 

2 31,70 Vaka 
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Mümkün değil ama diyelim ki enjeksiyon işle

mi hiç başarılı olamadı bu durumda gövde altın

dan, yani vadi tabanından ve yamaçlardan kaça
cr.k w miktmını ıb ilme·k gerekir. Geçirimlilik he
saplarında aşağıdaki formül (Mallet ve Pacquant 
(8) kullanılmıştır. 

h 
O = K.--.E 

L 

O - l<aç.ak debisi (m3j s) 

1< - Geçirim lili k .katsayısı (m/ s) 

h - Su yükü [m) 

E - Geçirimli taba-ka kalınlığı (m) 

L - Sızma boyu [m) 

4.2.1. Vadi Tabanından Kaçacak Su Miktarı 

Alüvyon ve altında-ki ayrışmış .ana kayanın ge
çirimliliğini en •kötümser ·değer olan K= 1.10-2 cm/s 
ve ka lınlığını 15 m (Raporda 12 m) •kabul eder
sek, obeher metre alüvyon ve ayrışmış ana ıkayadan : 

O = 0,37 Litre / s su kaçağı olacaktır. B-araj 
ekseninde alüvyon genişliği 140 m olduğuna göre 
toplam kaçak : 

O = 51 ,80 Litre/s olaca-ktır. 

4.2.2. Sol Vakadan Kaçacak Su Miktarı 

K için deney sonuçlarına göre en kötümser 
değer olan 1.1 o-3 cm/s a lınmıştır . Su yükü 31 ,70 m, 
sızma boyu 140 m dir ve geçirimli tabaka ka lınlı-ğ ı 

olarak, bu su yükünden itibaren vadi tabanına ka
dar olar. yı::m:ıcın tamamı ve tabandan itibare-n alta 
doğru 1'0 m lik kıs ımda geçirimli olduğu ıkabul 

edilmiş ve E = 36 m al ınmı ştı r. Böylece : 

O = 0,07 litre / s her metreden •kaçak olacak
tır . Sol ycıka uzunluğunu 200 m kabu l edersek top
l Lı m kaçak 14 litre / s dir. 

4.2.3. Sağ Vakadan Kaçacak Su Miktarı 

Burada yine K = 1.1 o·3 cm / s, Su yükü 38,70 

nı , sızma boyu 165 m ve geçirimli tabaka kalınlığı 

29 m al ınmıştır. Her metre için : 

O = 0,07 litre/ s dir. Sağ yaka uzunluğunu 250 

m kabul edersek toplam kaçak 17,5 litre/ s olacak
tır . 

Bütün ·bu değerlerden an l aşılan odur ki, göv
denin oturacağı zeminden önemli miktarlarda su 
kaçakları· olmayacaktır ve enjeksiyonun • kısmen dahi 
başarılı olmı;ısı halinde •kaçakl ar büyük bir olası 

lıkla tamamen duracaktır . Kaldı ki her iki yamaç· 

22 

ta kilta şı oranının fazla oluşu ve tabakalannıadaki 

süreksizlikler (çapraz tabaıkalanma) geçirimsizliği 

<: rtırıcı unsurlar olarak görülmektedir. 

4.2.4 . Dolusavaktan Olabilecek Kaçaklar 

Sol yakadaki dolusavak, yaklaşım kanalı dahil , 
tamamen ıbetonla ıkaplanarak geçirimsiz ık ılınmalı 

dır . 

Dolusavak altında 22 m derinliğinde perde en
jeks iyonunun gerçekleştirilmesi •kaçak sorununu ön
leyecektir. 

4.3. Derivasyon - Dipsavak Tüneli Açım Sorun
ları 

Derivasyon tüneli sağ yamaçtadır. Tünelin gi
riş kotu 1338 (invert betonu). çıkış -kotu 1335,50 

dir. Hafri yat çapı 3,90 m, ç çap 3 m, uzunluğu 

474,56 m, eğimi % 0,5 ve maksimum et kal ınlığı 

ise 36 m dir. 

1986 yılında 3 adet temel sondaj kuyusu açıl

mış ve kaya kalitesi tesbit edilmeye çalışılmıştır. 

ROD d eğeı-leri O ile 82 arasında değişmektedir , or
talama değer 29 ve •kaya ıkalitesi fenadır . Bu du
rumda zemin , tünel kazısı Terzaghi 'kayaç sınıflan

dırm:ısında 6. veya 7. sınıfa girmektedir, tünel açı

lırken gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. 

Tünel yeraltısu tablasının altında açılacaktır. 

Ancak, önemli bir su gelişi beklenmemektedir. Çün
kü akifer olan konglomeraların arasında egçirim
siz kiltaşı bantları vardır , zaten yatay konumlu 
olan konglomeralarda su depolanması sözkonusu 
değildir . 

5. SONUÇLAR 

4 Eylül Baraj yerini oluşturan Pliyosen yaş lı 

ardc.!rr.ma şsk linde k i kong lomera, kumtaşı ve kil

taşı birimlerinin fiziko- ·kimyas:ıl özellikleri nede

niyle baraj gölünün dolmasından sonra yamaçların 

doygun hale ge lmesiyl e hiçbir duraylılık sorunu ol

mayacağı an laşılmı ştır. Ayrıca tab akaların yatay 

ko:-ıum l u ve az kırıklı - çatiakiı olmaları nedeniyl e 

draw- down periyotl ar ında da önemli durayl ılık so

runları çıkmayacaktır. 

Baraj gövdesi nin altındaki, toplam 590 nı uzun

luğundaki, vad i tabanı sol ve sağ yamaçlardan top

lam 83,3 litre/ s kaçak ol acağ ı hesaplanmıştır . Bu 

k '•çakl <ı r esas itibariyl e zayıf ·karbonat bağlaçlı kong

lomera lardan olacaktır. Ya pılacak olan kapak ve 

perde enjeks·iyonlarıyla geçirinılilik büyük oranda 

önlenmiş olacaktır. 
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ÖZET 

Bilgisayar teknolojisindeki ilerlem e/ere paralel olarak bilgisayar destekli plan
lama çalışmalarıda mii11eııclislik alanma girmektedir. Bir baraj yerinin yerleştiril
nıesi, taş ocağı yerinin belirlenmesi bugiin bu teknoloji ile mümkün olmaktadır. 

1. GiRiŞ 

Bu bildiri Arpheus projesinin hir bölümü ·ile il
gili, 1987 sonbaharında bilgisayarda yapılan çalış

maları içermektedir. Orpheus projesinin amacı; 

illinois eyaletinde bir araştırma ve geliştirme te
sisini şekillendirıne ve yerleştirme amacıyla çeşitli 

yazılım programlarını birleştirme.ktir. Yazılım paket
leri , coğrafi bilgi sistemi, yüzey model ve haritası, 

algılama , bilgisayar destekli çizim , mimari dizayn 
ve inşaat mühendisliğini içine alan altı uygulama 
bölgesinde •kullanılmıştır. Bu yazı bir model üze
rinde yer seçimi uygulamalarına değinmektedir . 

Son on yılda çok sayıda insan artan gereksi

nim çeşitlerine cevap bulmak için kompüterize edil 

miş yer işlem araçlarının değerini fa rketmiştir. Bi

lindiği gibi , 1970 lerin sonlarında Harward bilgi

sayar konferanslarında il·k defa ortaya atılan coğrafi 

bilgi sisteim lGI S), günümüzde, ticari yazılım sis

temlerinde, coğrafi ıbilgi tabanında ve. bütün endüst

ride uygulama alanı bulmaktadır. 

Kullanıcıların, geniş bölgelerde denedikleri yer

sel araçlar üzerindeki deneyimlerinin artması so

nucu, onların gereksinimleri doğrultusunda yazılım 
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sistemlerine çok büyük talep olmaktadır . Bu yüzden 
yazılım programları geniş bir bölgeye ait özel fonk
siyonel bir bölge üzerinde çalışmaya yönelmiştir. 

Kullanıcı şekil ve. poligon işlemlerinin bütününü 
istediğinde büyük bir olasılıkla iki fanklı satıcıdan 

i•ki yazılını paketi ile işini çözünıleyecektir. Benzer 
ş ekilde, kullanıcı mimarı tasanın ve :ka~nak model 
ve haritalama işinin tanı bir paketini istediğinde de 
farklı kaynaklardan farklı sistenılerle işini çözüm
lemesi gerekecektir. 

Bu durum kullanıcıyı yersel sistemler oluştur

maya, birinden diğerine bilgi transferi yollarını bul
ınaya veya bilgi giriş yollarını değiştirmeye zorla
mıştır . Bir başta ıkonu ise yersel •işlem yazılım 

alanında şu anda f.azla sayılmayacak standartiara 
sahip oluşuınuzdur . Sadece, sayısal kartoğrafik bil
gi standartları ·konusunda ulusal komite tarafından 
bazı çalışmalar yapılmaktadır. Yazılım satıcılarıda 
bu soruna ciddi bir şekilde eğilenlerdendir . 

2. PROJE 

Başlangıçta , Orpheus projesının amaçlarından 
biri çeşitli yersel •işlem ve grafik programlarının 
birlikte nasıl çalışabileceğini göstermekti. Proje 
deneme araştırmasını ve Şikago'nun dışında bir 
tesis kuran ıbüyük bir şir.ket için yer seçimi ve 
tesis tasarınıını içerecek şekilde oluşturuldu . Te
sis tasarını gereksinimleri mimar ve •inşaat mü
hendisliğinin yazılım progralmannca karşılanmak
taydı. Yer seçimi için gere•ksinim ·duyulanlara ise 
yer işlem yazılım programları cevap verecekti. 
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Yer seçimi ile ilgili sorunlar Orpheus proje 
ek ibi , daha açık söylemek gerekirse illinois ve 
Harward üniversitelerinden ık işil e r tarafınd an çözül
müştür . Yer seçimi sorunlannın ilk değerlendirme

le r i, daha önce bahsed ildiğ i gibi GIS (coğrafi bilgi 
sistemi) , şekil, işl em ve yüzey modeli ile harita 
sistem i gibi çeş itli yazılım sistemlerinin yeter li
liklerine ihtiyaç duyan projeler:i 'kapsamıştır. 

3. VER iŞLEM ARAÇLARI 

Orpheus ekibince kullanılan Hardware (Dona· 
n ım) bir ana 9955 bilgisayar ve çeşitli tektr-onıx 

grafik terminallerden oluşmaktadır . Kullanılan ya
zılım progranıları ESAI 'ye ait (Environmental sys
tem Research) ARC/ INFO (Şekil işlem sistemi) 
ve Dynamic Grafics'e ait ISM '·dir. 

ISM -Hkil eş imli yüzey modeli- bilimsel yer 
verileri bulunan arcızi çalışmaları içi n ·genel amaçlı 
bi r sistemdir. ISM veri girişi, yo?.zınıı, •işlenmesi ve 
gösterim i için oldukça uygundur. 

Yüzey modeli , bir yüzeyi n rrıatenıatioksel mode
linin , bilinen x, y, z ve ri nokt aları boyunca tanım

l anrr:a sını gerektirir . Yayg ın model teknikleri; ağı r

lıklı ortalama, harmcn:'k olmayan eş iWkler , üçgen
leme , eşyüksekli ·klerden yararlanarak ıkarelere ayır

ma, ar.;ızi doneleri ve poligonlaınadır . Orpheus pro· 
jesinde, gerekli bilimsel yüzey verilerin fiziksel 
modelinin türü nedeniyle biharmonik eşitlik her bir 
yüzeyin eş grid kütüklerini birleştirmek için kulla
nılmı ştır . 

Orpheus e·kiıb inin kullanomeıyı düşündüğü göste· 
rinı sistemi ve yüzey modelinin diBer özelli·kleri , 
geçiş bölgeleri , düşey ve düşey olmayan hata kul
lanımı , nıetrajlar, çift diyagraml a rı , e tıki leşim li gra· 
fik yüzey yazılımı ve jeoloji•k devir çalışmalarını 

içermektedir. Diğer gereksinimler ver inin fa ııklı 

yaz ılıml ar ara sı nda ,özellikle ARC / INFO ve. ISM 
cıras ır,da tr2nsferini sağlayan bütünden oluşmak

tad ır . 

4. UYGULAMA 

Orpheus projesinin ıbaşlangıçtaki planlama 
adı mları sırasındaki sorunlarının bir ıkısmı . harita· 
lama sistemi ve yüzey modelierne yeteneklerini 
içermes i şe·k linde tan ımlanmı şt ır . Bunlar grafik gö
rünüm ve ana litik fon ks i yo nlardır . Orpheus yer se
çim faali yeti iç inde , arazi model ve haritasının , ara
zi tasnifi, yeraltı su modeli, taşkın etüdleri, ıkaya 

araştırın aları ve jeolojik ana li zler için kullanılması 
düşünülmüştür . 

Çalışmak için gerekli veri tür leri topoğrafya , 
nehirler, gö ll er, ye r a ltısul a rının derin li ği, yer 'kim
yas ı il e ilgili örnekler ve kuyu l og l ar ı idi . Çalı şın&-
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ya konu ol<m sorunlar yer seç im ekibince elenince 
ik i özel sorunun model sistemi marifetiyle çözü
l ebi lece ği görülmüştür . Bu ik•i sorun rezervuarın 

yer ve dizay nı ile taş ocağının yerinin belirlennıe

siydi. 

5. REZERVUAR 

Rezervuarın yeri iki aşamada belirlenmiştir. ilk 
aşama rezervuarın muhtemel yeri için aday .böl
geyi tayin amacıyla ARC/ INFO kullanılarak gerçek
leştirili nken, ikinci aşamada, baraj yeri ve rezervuar 
aday bölgedeki ıkesin yer seçiminde arazi analizi 
yapmak amacıyla !SM kullanılmıştır. 

Muhtemel bölge yaklaşıık 9 ile 12 km ıkare bo
yutunda ıbir açılı pencere tanımlanması ile çalışma 
bölgesinden seçilmiştir . Bu bölge tesis için çeşitli 
aday yerlere belli .bir mesafe içindeydi. Başk.a ıkul

l 8ı~ı lmar için geliştirme po,tansiyeline sahip bölge
lerden maktı ve bazı ilginç topoğrafik özelliklere 
sahipN. Hu aday bölge ARC/ INFO yardımıyla poli
gc:-ıl<:·:ııp x, y .koordi n atl a rı ASCII kütüğünde de.po 
edi lerek bun l.ar doğruda n ISM'de okunmuştur . 

Kuzey_ Balı daki liarn i. v•r: 

Topoğrafik veri kaynağı olarak bir DMA teyp 
kullanılm ı şt ır . Ad ay bölgede tesviye hattını ISM 
görüntü l ediğ inde olabilecek hata lar önce burada, 
daha sonra büyük ölçekli haritaların ·gözle k ont
rolünde belirlenmiş ve bu h cıtalar ISM'nin muka
yese li grafik tesviye hattı yaz ılını özellikleri kul

l anıl arak düzeltilmiştir. 

i 1 k baraj yer i , rezervuarı 232 m (760 fe et) ko
tu nda çevreleyen v.adi nin güney ucunda belirlendi. 
Aks topoğrafik kütüğe yerleştirilmiş, 760 feet kat
lu t osv iye h att ı .kaydedi lmiş ve rezervuarın üst 
yüzeyi için lbir düz plan oluşturularak rezervuar 
su hacmi h esap l anmıştır. Ancak bu hacmin ge· 
reksinimin ya rısı olduğu görülünce rezervuarın ge
niş l eti l mesi yo luna gidilmiştir. 



Suyun 233 ın (770 fe et) kotunda 3 ın ( 1 O fe et) 
dalı3 yüksekten sınırlanmak istenınesi rezervuarın 

~33 ın (764 fe zt) 'kotunda•ki dar sırttan vadinin di
ğer tarafına aşınasına neden o l muştur . Böylece 235 

ın [770 feet) -kotu n uıı altındaki vadinin doğusu bo
yunca uzun ve al-;:<. !< bir dolgu inşaa edilmiş ve 
bund3n sonra yeni rezervuar hacmi 3.4 x 1 Qb m3 
( 119 000 000 feet3) olara·!< bulunmuştur. 

Rezervuarın genişletilmesi ve baraj gövdesinin 
y C;k seltilnıesiyle yapılan değişiklikler a raştırma - ge
liştirme tesisinin son yerinin analizinde ·kullanıl

mak üzere !SM den tekrar ARCi lNFO'ya transfer 
edilmiştir. 

Baraj ye.rini kapsaya-n veya kapsanı ayan bütün 
topoğrafik bilgi kütükleri barajın dizayn ve mühen
disliği için inşaat mühendisliği sistemine gönder il 
miştir. Daha sonra ISM rezervuarı n , rezervuar dı

şındaki sahanın ve farklı baraj ve rezervuar alter
natiflerinin perspektif görünüşlerin i s ağl amıştır . 

T aş oc agı kes ı t d ıyagram ı 

6. TAŞ OCAGI 

ilk ta ş ocağı yeri ARC/ INFO'-nun poligon iş 
lem yetenekleri ile jeoloji ve diğer parametrele-re 
ait 2 - D harita ları kullanılara k ta nımlanmıştır . il k 
uygun ta ş ocağı yeri açılı bir pencere ile s ınırla-
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narak, daha doğru sondaj kuyu verileri ile jeoloji 

3- D modeli için ARC/ INFO'dari ISM'ye transfer 

edilmiştir . 

ISM modeli ile. !başlangıçta tesbit edilen taş 

ocağının ıkullanılabilir kayayı içermedi-ği, daha uy

gun bir taş ocağının 1 - 1.5 km kuzeyde bulunduğu 

görülmüştür. 

Genel durum p l anı 

Yeni taş ocağının belirlenmesiyle yüzey topra

ğının en ince ve kayanın en kalın olduğu alanları 

tesbit için ıbir yeraltı modeli oluşturulmuştur. Yer

altı modeli 4 farklı veri bütGnünden tek tek yü

zeylerin hesaplanınası ile ve ·daha sonra bu yüzey

lerin düzenli ilişkilerini biçinıl endirnıek amacıyla 

kesit ve. tabakalar serisi oluşturularak yapılmıştır. 

Ta ş ocağının 1.5 x 1.5 km boyutundaki kesitleriyle 

23 nı 3 (800 feet3) kayanın çıkarılacağı hesaplan

mı şt ır . K. :ı ya .kuzey - batı köşesinde 15 nı (sofeet) 
den dah :ı fazla kalınlığa sahip,ken güney - batı kö

şesinde 3 m (10 feet) den daha az ·kalınlıktaydı ve 

yüzey- üstü toprak kalınlığı kuzey- batı köşesinde 

12 nı ( 40 fe et) den güney- batı köşede 24 nı (BO 

f eet) ye k adar büyüyordu . 

ilave sondaj verilerinin kayanın üst ve alt mo

delini geliştirnıede ço-k yararı olmuştur. Ancak bu 

verinin elde edilmesi çok pahalıdır . Yüzey- üstü 

toprağı topoğrafik kütükle tanımiandı ve bu yüzeyin 

tanımı uygun büyük ölçekte topoğrafik harita kul 

l a nılara k daha iyi geliştirilebilirdi. 
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Taş ocağı lhOdt l çalısması 
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7. SONUÇ 

Orplıeus proıesının amaçlarından biri verının 
bir yer .işlem sisteminden diğerine transfer yete
neğini göstermektir. Taş ocağı yeri üzerinde ça
lı şma verinin ISM ve ARC/ INFO arasında defalar
ca gidip - gelme işlemini içermiştir . 

x, y, z veri kütükleri kolayl rkla INFO tarafından 
a lın abilir ve ISM de direk olarak okunabilir. 

Veriyi t ransfer için yeterlilfk, proje ekibi için 
son derece önemliydi ve. eğer 3- D modeli taş 
ocağ ı ıı nalizinde oluşturulmasaydı hiç bir değeri ol
mayan taş ocağı. 



TOPRAK DOLGU BARAJLARIN HiDROMEKANiK 
YÖNTEMLE V APlM ESASLARI 

Hızır ÖNSOY ( *) 

ÖZET 

Ekonomik yaşamda insan ve canlı varlıklar ıçın büyük bir öneıni haiz baraj
Iann projeleri yapılıı·ken, çok yönlü ihtiyaçlara cevap verecek şek ilde birçok ka
rakleristikler dikkate almarak çeşi tli çözümler getirilir. 

Sımulaıı yazıda, hidrolik o larcık gerçekleştirilen barajlarda su ile taşınan dolgu 
malzemesinin bir ve iki doğrultıılu genel akım denklemleri çıkarılmaya çalışılmış 
ve bu konuda geliştirilmiş bir kaç yöntem izeılı edilmiştir. Hidromekanik yöntem
lerle yapılan barajlarda malzemenin sıı ile tcışııımıı, akırrı yönünde, iri tanelerden 
incelere doğru bir yayılma ve dağılım (fraksiyon) meydana getirir. B u dağılımda 
depo edilecek malzemenin cinsi ve özellikleri, zemin oturmalanna ve barajın ya
pısal özelliklerine bağlıdır. 

Böyle bir baraj yapınımda en ekonomik çözüm, kullanılan malzemenin depo 
edilme esaslarınm, pratikteki katı madde taşınını esaslarma uygunluğu ile miim
küııdiir. Şimdiye kadar, bir çok fiziko· matematik özelliklere dayanan ve malze
m enin hidrolik taşınım ve yayılımını incelemeyi esas alan, çeşitli istatistik ve 
teorik yöntemler geliştirilmiş bulunmakla beraber, fazla miktarda faktörün varlığı 
dolayısiyle kesin çözüm belirli bir yöntem geliştirilememiştir. 

2. PROBLEMiN TANITILMASI 1. Su seviyesi yukarısındaki bölge 

2. Periyodik olarak su altında .kalan bölge 

3. .Baraj gölü bölgesi 

Başlangıçta ckohezyonsuz malzemenin, baraj yü
zeyine dökülüp yığılması, istatistik dağılımiarına 

göre gerçekleşir. Bu malzeme taneleri :baraj yü
zeyi boyunca, akımla birlikte sürüklenir:ken , boyut 
ve ckütlelerine göre., yani granülometrisi.ne uygun 
olarak depohınır. Örneğin tek doğrultulu bir akım
da, 0.1 mm. ve daha ·küçük olan, ve toplam malze
menin % 30'unu oluşturan taneler. baraj yüzeyi 
uzunluğunun, yahut da i·ki doğrultulu bir akım da 
yüzey alanının % 30'unda depolanır. 

Yapılan deneyler göstermiştir ki, yapısal özel
likler·ine bağlı olarak, dökülen malzemenin % 30- % 
60'ı birinci bölgede., % 20 - %40'ı da göl bölgesinde 
birikmektedir. 

Hidrolik taşıma ile yapılan bir barajda, malze
menin döküldüğü nokta ile !baraj gölü arasında üç 
bölge meydana gelir ; 

• Yrd. Doç. Dr., K.T.Ü. Inşaat Müh. Böl. TRABZON 

3. GENEL ÖZELLiKLER 

Hidromekani·k olarak yapılan toprak baraj pro
jelerinde ,normal dolgulara nazaran, daha değişik 
sorunlarla 'karşılaşılır; 

1. Malzemenin boşaltılması, granülometri eğ
risindeki d60/ d10 heterojenlik dereces•ine bağlı ola
rak değişiklik gösterir, 
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2. Bu depolamayla birlikte, bar.aj gövdesinde 
belirli bir malzeme dağılım ve yayılıını meydana 
gelir. Bu da, bütün baraj kesitinde malzemenin fi
ziko- mekanik özelliklerinde değişmelere yol açar, 

3. Malzemenin baraj yüzeyi nde 'boşaltılması, 

çeşitli faktörlere bağ lı -kalmaktadır . 

- Depolama teknolojisi 

- Yatay profil şekli ve uzunluğu 

- Granülometri eğrisinin cinsi 

- Depolama hızı ve yoğunluğu 

- Kullanilan makine ve aletlerin cinsi v .b. 

4. MALZEMENiN TAŞlNlMlNDA HiDROLiK 
ESASLAR 

4.1. Baraj Yüzeyindeki Akımın Genel Özellikleri : 

Malzeme su ile. birlik te basınçla akıtılırken 

meydana gelen i•ki fazlı akımdaki katı madde ta
sınım mikta rı po-atikte , bor Lı l a rd akinden daha •düşük 

~lup akımı n hızı, yüzeyin eğ imine bağlı kalarak, 
depolama devam ettikçe zamanla zayıflamakta, do
l ayısiyle bu akım hızı zayıflaması, eğimin düşme

sine ve yatak şeklinin değişmesine sebep olmak
tadır. Krit+k hız durumunda, katı madde tan -:ı cikleri 

üzerindeki hidrod inami•k kuwetlerle ağ ırlık kuv 
vetleri arasında bi r denge mevcut iken, akım hızı 

arttıkça sürükleyici kuvvetler de artar ve denge 
bozulur, tanecikler akım yönünde harekete geçerler . 

Hızın , • katı madde mi•ktar ın a göre, akış doğ

rultusunda azaldığı iki fazlı Üniform olmayan bu 
akım tlırbülanslı olup, taneciklerin hareketine bağlı 
olarak tabanda antidünler meydana getirir. Buna 
rağmen mevcut ak ım, 'katı madde miıktarı aza ldı k

ça sakin bir hale dönüşür; fakat bu hareketle bir
likte, zamanla yatak şekli değiştiğinden , permenan
lık özelliğini kaybeder, dolayısiyle olayı belirli bir 
formülle açıklamak olanaksız hale gelir. 

4.2. Katı Madde Taneciklerinin Harekete Ge
çişi : 

Akım özellikleriyle birlikte hidrodinamik kuv
vetler, sürtünme kuvvetlerinden büyük olduğu an
da, tanecikler büyüklüklerine göre, taşınım yolu 
boyunca hareket ederler. Hareketin başlangıcı , ta
necik üzerindeki bileşıkesi F, taneciğin ağır lı ğı G 
ve sürtünme ·katsayısı ise, 

(1) 

şeklinde. ifade edilebilir. Tanecik üzerindeki kuvvet 
de, 

30 

V? .d2 

F = C.--. y 
r g n 

(2) 

dir . Burada, 

F : Katı madde taneciğine etkiyen kuvvetle
rin bileşkesi ll<g) 

Cr Reynolds (Re) sayısına bağlı direnç kat
sayısı 

d hareketi incelenen taneciğin çapı (m.) 

V nı : ak ımın ortalama hızı (m/ s) 

Vr : Ortalama hıza bağlı karışı m hızı (m / s) , 
(öyleki V = .a. V ve a < 1 dir .) 

Y, : Kar ı ş ımın yoğunluğu (Kg/ m3 ) 

Kürfese l bi r tanenin ağır lığı da, (y, ) yoğunluğu
na göre, 

-;rdJ 

G; = - 6- l y, - Yn l (3) 

olduğuna göre, (1) ve (2) denklemlerinden, 

veya 

V 2 
_nı_ (4) 
g.d 

ç ıhr. Burr.da C1 = f (y,, y
11

, Cr, ıf ) dir. (C) akım 
anında sabit kalıyorsa, bu durumda katı madde da 
ğılım ı ortalama hızın azalmasıyle gerçekleşir , yani 
malzeme baraj yüzeyi üzerinde hızın değişimiyle 

bi rlikte hareket eder ve depolanır . 

Bu depolamada malzeme, yüzeyde normal da
ğıl ım -kanununa göre yayıl ır . Yani dağılım yoğun : uğu 

f (a ) 
(4a) 

dır . Burada 

: da ğ ılım eğrisinin max. ordinatı 

/) . : standart sapma 

Sürükleme kuvvet i, (h) bcıraj yüzeyindeki frank
siyon kal ınlı ğ ı ve li) meyil olduğ.una göre, 

F = Yn . h. i (5) 

~ek linde ifade edilir. 

Baraj yüzeyi üzerinde birim genişlikteki katı 
madde ağırl ı ğı 



G = (y,-yn). y, .K; . d (6) 

dir. (y, ) katı madde yoğunluğu, (K;l de madde mik

tarıdır. 

Benze-r şekilde , denge denklemi aşağıdaki gibi 

yazılır ; 

Yn. h. i - ıf; (y, - Yn l . Y, . K;. d 

ve 

h . i 

Burada C2 = f (y,, yn, ıf; ) dır . 

(h . il değeri, hareket başlangıcındaki maksimum 
değeriyle , b :ı raj yüzeyi sonundaki minimum değeri 

arasında değ i ş ir . Ay.nı Ş E.<kil (Cl akım anında sa
bit kalıyorsa , bu durumda (h. i) değerinin azalm a sı , 

akını aksiyon derecesini ifade eden h . i/ d ora nın a 

göre katı madde t-:ın e ciklerinin büyüklüğünün azal
masına karşılık gelir . 

5. MALZEME DAGILIM VE YAYILIMINI iFADE 
EDEN ÇEŞiTLi YÖNTEMLER 

Şimdiye kadar belirli bir yüzeyde katı madde 
dağılım ve yayılımını -genel olarBk ifade eden bir 
çok yöntem geliştirilmiş bulunmaktadır . 

5.1. istatistik Yöntemler : 

Dağılımı belirleıııe·k için kullanılan rbu yöntem
ler, bu güne kadar yapılmış barajların istatistik 
karakteristik lerine göre, enine ıkesitler alınarak ge
nel dağılıml a rının etüdünü esas alır. Bunlara örnek 
ol arak G. N. ROER ve Z. i . KONSTANTiNO yöntem
leri gösterilebilir. 

5.2. Grafik Yöntemler 

Ya klaşık değerleri içeren bu yöntemlere V. M. 
MASLOV ve P. i. GORDiENKO yöntemleri örnek ve 
rilebilir. 

5.3. Fiziko Matematik Yöntemler : 

Son yıllarda Sovyetler Bi r liği ve d i ğ e r doğu 

bloku ül ıkelerde geliştirilen teorik yönte ın le.rdir . Ör
neğin A. P. THOMiROV, i. A . SNEER , V. A . MALEN
TiEV, H. M. KOLPACHNii<OV, B. A . VOLNiN v .b. 
gösterilebilir . Bu yöntemler malzeme dağılımında 

meydana gel en fizi ık olayların matematik ifadele
r ini verirl er. 

· Katı madde miktarını yani , malzemenin ıkon

santrasyonunu , granülometrisinin ve birim debisini 
esas alan i. A . SNEER yöntemi, baraj yüzeyini sabit 
dilimler ş eklinde k abul ederek gerekli denklemleri 
ç ıkaran V. A . MELENTiEV yöntemi ve bütün diğer 
yöntemler , deneysel olmaktan ileri gidememiştir . 

Bütün bu deneysel yöntemle r , depolama ımındak i 
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deği ş iklik leri ifade eden bütün faktörleri içerdiğin· 
den, ol a yı tam olarak açıkl.ayam azlar . 

5.4. Elektronik Yöntemler : 

Son zamanlarda , bilgisayarl a rın sağladığı çe 
ş i t li o l c; n aı:<iarla, zaman çerisinde değişen bir çok 
parametreleri içeren problemierin çözümü yapıla

bilmektedir. 

6. KATI MADDE DAGILIMININ HESAP ESASLARI 

Kullanılan Parametreler : 
Kuvvet - Aksiyon Parr:metresi 

d 
E =-·-

h . i 

şek lind e ifade edilir. Burada (d) ortalama katı mad
de ç c: pı , (i) eğim ve (h) hesap derinliğini göster
mektedir . 

Dağılım (Fral<siyon) Parametresi 

</>; 
</> =--

0 r/Joi 

şek l ind e ifade edilir. Burada 

dır . 

</>; = henüz gerçekleştirilmiş zemin üzerindeki 
dağılım içeriği 

</>
0

; baş l a ng ı ç zemini üzerindeki dağılım içe
riği 

</>
0 

her bi r dağılımın rölatif içeri·ği 

M'"kavemet Parametresi 

X 
Xo = - L-

şeklinde ifade edilir . Bir çok baraj yapıınındaki de 
neyler göstermiştir ki, 

rfıo mil x f (~) f (E) 

ve 

"' = 1.4 E1/ 4 
'f'o max 

Görülüyor h her bir dağılımın (fraksiyon) diffüz
yon merkezinin ·koordinatları (E) değerine bağlı 

kalnı :ık ta dır . Burada önemli olan , boşaltım yeriyle 
bu d ağ ılı m ın merkezi a rasındaki mesafenin tahmi
nidir. 
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7. YÜZEY ÜZERiNDEKi AKIMLAR 

7.1. Genel 

Katı madde taşıyan akımdaki ortalama hız 

V = 2 C ı ; 9 [~] ı ;3 
m s r· b 

(9) 

olup 
o, 

C,=-- ve O, o f (xl O 

dır . Burada, 

c, 

o, 

o 
g 

katı madde içeriği 

kat ı madde debisi (Kg / sn) 

akışkanın debisi (Kg / sn) 

yer çekimi ivmesi lM/ sn2) 

akış.kanın yoğunluğu (Kg/ m3) 

ŞEKiL 1 la) 

Barajlar üzerinde alınan 1küçük bir kesit elema 
nının eğimi deneyler sonucunda 

olup 

dır. 
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oso 
o (11) 

0.15; c,o 
oso 
o h. o 

h = kritik derinlik (eğer akışkan ıkatı madde 
taşınmasaydı, aşınmanın başlaması anın

daki hıza <karşılık gele.n derinlik) (m) 

d50 = ortalama çap (m) 

V = kritik hız (m/ sn) 

O katı madde debisi (mJisn) 

0 50 = katı madde başlangıç debisi (m3Gsn) 

b = akışkan ın baraj yüzeyindeki genişliği 

dir. Katı madde taşıyan akışkanların ortalama hız

larını veren bir çok formül mevcut olup, yukarıdaki 
formül d/ h ıkatı madde ortalama rölatif değeri 

0.02 < d/ h < '0.3 ve C, > 0.02 için kullanılır. 

Bu formüJde Froude sayısı teşkil e-dilirse ve 

V2 
F 2 = --

r g . h 

olduğu düşünülürse, C ve F, .aras ındaki bağıntı 

(10) 

olarak bulunur. Buradan, katı madde içeren akımın 
türbülanslı bir rejimde meydana geldiği ortaya çı

kar (F,> 1; C, >0.02) 

O halde bu formülü, türbülanslı bir rejimdeki 
katı madde taş1nımı için kullanabiliriz . 

y 

(b) 

7.2. Tek Doğrultulu Akım Hali 

Belirli bir (x) mesafesindeki akışkan birim de

bisi aşağıdaki şekilde hesap edilir; 

(Şekil 2) 



Baraj yüzeyi denklemi 

y = m . x+ n m = 

dir. O halde 

n 
L 

q_x [ 

qso - q, min ı L - --- -X 
____ qso __ ., _ 

Cl,o - L 

q,x 

dir. Öyle ki, sınır koşulları 

X o için q,x q,o 

X L için Q,x q s nıin 

= 

(Şekil : 3) 

(12) 

8 

R ıı ıııblayaj şemas ı ve granülometri eğrisinden 

0.01 I: ~~o i = 1 (12 , a) 
i = l 

y3hUt 

I: 0 ,; 
i=l 

I: 0 ,; = 0 ,0 ve = 1 
i=l 0 ,0 

(12 , b) 

yaz ılabilir . Burada (0,
0

) başlangıçtaki, lO,;l de her 
h ıı ngi bir (i) dağılımındaki kat ı madde debisini 
göstermektedir. Yani, 

+ + ............ + 

ayn ı şekild e 

L 

l ı 12 
1 veya L + L+ ... ... + 

ı _ 
(12 , c) 

L 
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<Poi (il d ağ ılımındaki katı madde içeriği 

(i) d ağ ılı ·rnı a nında baraj yüzeyindeki 
uzunluğu 

L baraj yüzeyinin toplam uzunluğu 

Eğer, dağılım pcırametresi dikkate alınırsa 

c? si 
</> = - -

so ~oi 
(13) 

yaz ı la bilir . Ve X
0 

= X/ 1 mesafe parametresi ve 
(13) formü lüyle beraber (i) dağılımının uzunluğu 

Xoi == 
X; 
- = 0.01 

L 

ş eki i nde yaz ılı r. 

[ 

n· ! ] 
. L <fıoi + -~- <fıon 
ı = l 

7.3. iki Doğrultulu Akım Hali 

[14) 

Malzemenin su ile t3şınımında yüzey genişliği 

aşağıdaki şekilde değişmektedir; 

y = k X2/3 (yaklaşık formül) 

O halde 

bx k , X2/3 

B k . L2/3 

yaz ı l ı r ve buradan yüzey genişliği 

( 
X ) 2/3 

b. = -c . s (15) 

olarak b ulunabilir. Ve deneylerle bulunmuş bu ba 
ğı ntı ya•k lıışık bir değer vermektedir . Burada (B) 
yüzey sonundaki genişlik ve [Ll de bu yüzeyin 
toplam uzunluğunu gösterm ektedir. 

O halc.lo su ile taşın ım a nında toplam yüzeyin 

alan ı 

F ~ B . L (16) 

olmaktad ır . 

Bu konudaki araştırm acılardan V. A. MELENTiEV, 
yapt ı ğ ı deney lerden, (H) genişliğinin yaklaşık ola
rak (L) yüzey uzunluğuna eşit olduğunu göster 
mektedi;-. Buna göre akış yüzeyi üzerinde genel 

olarak 

bx = X2/3 . Ll /3 (17) 

yaz ıl abilir; ve yüzey alanı da 

F = 5 L2 [18) 

olarak bulunur. 
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:1 ı : J 
~- 1 ı 

1 

ı 

Uzunluk parametresini kullanarak, yani X
0 
= X/ L 

koyarak 

b, = Xa2f3 . l 

ifade edilebilir. 

(19) 

Bu taşıma olayında su sızmaları ve kayıpl a rı 

dikkate alınmayacak olursa, her hangi bir X mesa 
fesindeki suyun debisi 

olarak yazılabilir. Buna göre 

bx = X2/3 . Ll/3 

koyarak 

X2/3. Ll/3 

elde edilir. Diğer yandan 

O,x F- Fx 

olduğu bilindiğinden 

(20) 

(21) 

Fx=fr b . X=i (X2/3. l l/3). X= § XSf3. L1 /3 (22) 

çıkarılır. Burada 

Fx = (X) mesafesindeki yatay akım yüzeyi 

F = 'toplam akım yüzeyi 

dir. Buradan hareketle 

o,x = 1- [-.!-] 5/3 
O,o L 

(23) 

yazılır. işlemlere sokulursa, ıkatı madde için birim 
debi 

b [ 

LS/3- XS/3 ] . 

LS/3 

[ 

LS/3 - XS/3 ] 
----= 0 

X2!3. Ll/3 o xı;3. L2 

olarak bulunur. Ve X X
0

• L koyarakda 
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(24) 

(25) 

elde edilir. 

iki doğrultulu akınıda 
n 

n 
:E 0 ,; 

0.01 :E 'Po i 1 . ve 
i = l 

L =ı _:_ ___ = 1 (26) 
Fo 

dır . Katı maddelerin harekete başladığı yer ile (i) 
dağılınıının tfraksiyon) depolandığı yer arasındaki 

rölatif mesafe, (23) den, 

Xai = [ 0.01 i~ <!>a i r/5 (27) 

olup, bu til dağ ılımının yayılma merkezinin rölatif 
apsisi de 

X [ n l 3/ 5 
Xai = - l '- 0.01 i:l <Pai + ~ <Pan (28) 

olur. 

Malzemenin su ile taşınınıında , baraj yüzeyin 
deki akım bir katı madde debisi ile askıdaki diğer 
bir katı madde debisi içermekte olup, şimdiye ka 
dar bu debi değerlerini hesap amacıyla bir çok de
neysel ve ampirik formüller geliştirilmişse de, bü· 
tün yöntemlerin verdiği neticeler birbir·ini tutma· 
maktadır. 

(11) bağıntısını kullanarak, küçük bir elemanın 
eğimi 

6.y 

[ 
q,x ] 1/ 3 [ d50 ] 1/6 

0 .15 - . - (29) 
qx hx 

olarak yaz ılabilir . 

de bu eğim 
(20), (24) ve t29) l:ıağıntılariyle 

i = 0.15 [~': r/3 

[ 1- x0 5/3 r/3 
[::O r6 

(30) 

olur ve belirli bir (X) aralığındaki hesap derinliği 

h = 
X 

olur. V n. t. x
0
2/3 

Diğer yandan, yüzeyin ortalama genişliği de 

bmoy = (X2/3). Ll/3 = (0 .5 L)2/3 . Ll/3 = 0.6 L 

olduğundan, ortalama derinlik 

0 .6 L . V n 
olur. 

(31) 

(32) 

(33) 



O halde, X
0 

= X/ L okyarak, ortalama eğim için 

l o ] ı /3. [ d ] ı j6 . o . c '" 50 
ı ,,.oy = . ı:J - 0- -lı--

,... x moy 

(34) 

bulunur. Eğer, (34) ve (30) bağıntıları kullanılırsa 

i = ionoy [ 1 - Xo5/ 3) ı j 3 

olarak bulunur . 

(35) 

Depolanacak malzemenin hesabı için aşağıdaki 

formül kullanılabilir, 

[ 
L - X ] " y = i,,,v. L _ L-

Burada X = X
0

• L koyarak 

Y = ionoy . L [ 1 - X0 ] " 

(36) 

[37) 

bulunur. (n) , malzemenin granülonıetrisine bağlıdır. 

Hareket halindeki •katı madde debisi için de 
UöVi- GONCAREV formülü kullanılabilir . 

q, = 0.002 [ 
v - ] 3 • r ~] 5/4 _ 

y g. d l lı 

[
1 - vv~] ~ Yp .qn (38) 

V akımın ılıızı (m/ sn) 

kritik hız [m/ sn) 

Ya tay l<esit 

Tasıma borusu 
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lı hesap yer·inde akışkanın derinliği (m) 

d so taşınan malzemenin ortalama çapı (m) 

Yn karşımın yoğunluğu (kg/ m3) 

Yp malzemenin yoğunluğu (ıkgjm3 ) 

qn .karşımın birim debisi (m3jsn) 

Askıdaki madde mi ·ktarı için de KNOROZ for 
nıülü ku ll a nıl a bilir , 

q, = 0.01 [ ~ r l+r ~: . qn (39) 

Bu form ül basınç lı akımlar ıçın geçerli olup (W) 

bir katı madde taneciğinin düşme hızını göster
nı ek tedir (m/ sn). 

Hareketin başlangıcının karşılık gelen hız [kri 
t ik hız) , 

vo = 1.4 yg . d 

ve 

1.4 v'g. d 

[ 
In _ h Jf ~·~] ıj7 

7d l d med 

d 

h 
> 60 için 

[ 
1 + 1"v 7~ J[ :::: r/7 

h 
-- < 60 için 

h 
dir. Burada 1, tabii logaritma 
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8. SONUÇ 

Yapılan bu ar.aştırmayla baraj yapımiarı için 

çeşitli hidrome.kanizasyon yöntemlerden , özellik le 

hidrolik taşımanın çok kısa bir etüdü yapıldı. Buna 

göre, 

1. Malzemenin bolşaltılma halinde, büyük ta 

nelerden küçüklere doğru bir yayılma ve depolama 

görülür. 

2. Malzemenin dağılımı (fraksiyon) bir çok 
faktörlere bağlı olduğundan , ebu faktörleri çok iyi 
etüt etmek gerekmeıkıtedir . 

3. Mevcut bütün yöntemler genel bir ıkarak

t eri haiz olup, bir. çok dene.ysel parametreleri esas 
a lırl a r ve yaklaşık çözüm verirler. 

4. Bütün bu faktörleri belirli bir sent etik for 
mül içerisinde toplamak epey zor hatta imkansız 

gözükmekte ise de, araş tı ~malarla olayı daha ke 
sin olarak belirleyebilecek yöntemler geliştirilece k
tir. 
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SULARDA AGlR METAL ANALiZi 

Yazan Dr. A. Hayri SONAER (*) 

ÖZET 

Burada, sularda ağır metal analizinde kullamlan atomik absoı·psiyon spektro
fotometresi hakkında genel bilgiler sunulmuş ve Laboratuvarda yapılan çalışmalar 
sonucu elde edilen bulgulara dayanarak, Çinko, Kurşun, Krom, Mangan, Bakır, Kad
miywn, Demir, Selenywn, Arsenik ve Antinıoıı analizi için en uygun çalışma şartlan 
ve en uygun standard konsantrasyonu ile bulunan absorbans değerleri tablolar !w
linde gösterilmiştir . Ayrıca bugüne kadar DSİ Bölgeleri11den gelen numııııelerin sa
yıları, analiz amaçları ve yüksek bulunan ağır metal konsatrasyonlaı-ı hakkında 
üz.e t bilgiler verilmiştir. 

1. GiRiŞ 

Sularda ağır metal analizlerinde atomik absorp
siyon spektroskopisi yönte.mini·n tatbikatı, gözlene
bilme sınırının düşüklüğü ve analizin ·çabukluğu 

nedeniyle çok kullanılır hale gelmiştir . Laboratu
varımııda da sularda ağır metal analizi bu yöntem
le yapılmaktadır. 

Laboratuvarımııda su ve atı·k sularda, çinko, 
kurşun, krom, mangan, bakır. ·kadmiyum , demir, se
lenyum, arsenik ve antiman Pye Unicam 2900 Model 
Alevii Atomik Absorpsiyon Spekrofotometresi ile 
civa ise Perkin Elnıer MAS- 50 A Model Alevsiz 
Atomik Absorpsiyon Spe'ktrofotomet·resi ile tayin 
edilınekitedir. 

Atomik absorpsiyon spektroskopisi, bir elemen
tin senbest atomlarının bu element için spesifik 
dalga boyunda ışığı .absorplamasına ıbağlı olan ıbir 

işlemdir. Kuantum teorisine ·göre, bir ışın elemeıı

tiıı atomları tarafından absorplanırsa, atomun •ka
rarlı temel seviyedeki de.ğerlik elektronu uyarılır 

ve enerjisi daha -büyük olan <kararsız uyarılmış se 
viyeye geçer. Absorpsiyondan sonra geri ·ka lan 
ışığın şiddeti, 

[•) Kınıyo Yük. Mülı. DSi Tekıük •Araş tırıno ve l< ı; ı l tc Kontrol 
Kontro l Daires i Başkani ı ij ı. 

( 1 ı 

formülü ile verilir . 

Burada; 

Absorpsiyondan sonra geri kalan ışığın 

şiddeti 

1
0 

Gelen ışığın şiddeti 

k, : ,. frekansta~i absorpsiyon ıkatsayısı 

Absorpsiyon ortamı uzunluğudur. 

(1) 
ı 

Eşitliği AA = log _o = 0.4343 ikv 1 (2) 
ı 

şeklinde düzenlenir ve AA'ya absorbans denir. (2) 
eşitliğinden .görüldüğü gibi absorbans, absorpsiyon 
katsayısı ile orantılıdır . Absorpsiyon katsayısı ise, 
absorpsiyon ortamında bulunan elementi-n atom 
konsantrasyonu ile orantılı olduğundan absonbans 
ölçümü ile element ·konsantrasyonunu bulmak müm
kündür. Absorıbans ölçümü ·için ıkul.anılan alete. 
Atomik Absorls·iyon Spektrofotometresi denir. 

1.1. Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi 

Atomik absorpsiyon spektı-ofotoınetre 

ana parçadan oluşur . (Şekil : 1) . 
dört 
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Şekil : 1 - Atomik Absorpsiyon 
Spektrofotometresinin Şematik Gösterilişi 

1. I ş ık kaynağı 

2. Atomlaştın cı 

3. Monokrcmatör 

4. Alıcı 

I şık kaynağı, tayin elementinin atom buharl a
rının absorplayacağ ı dalga boyunda ı ş ık yayınlar . 

Her element için fa rk lı bir oyuk- katot l a mbas ı 

kull a nılır . 

Atoml aşt ırı c ı , tayin ed ilecek elementin atom 
bulıarlarına dönüşmesini sağ l ar . Atoml aştın c ı ola
rak ge nelliıkle alev ku ll an ılı r . Analiz çöze ltisi basınçlı 
yakıcı gaz ile aleve sevkedilir. Yüksek sıcaklı-kta, 

analiz elementin i içeren bileşik atom buharlarına 

dönüşür . Alevlerin tayin elementine olan etkilerine 
göre değişik yan ı cı yak ı c ı gaz ·karış ıml ar ı .k ull a nı

lır . Şekil : 2'de Atom ik Absorpsiyonla tayin edi 
lebilen elementler ve bunlar için gerekli yanıcı- ya
kıcı gaz sisteml eri gösterilm işt ir. 

Monokromatör, ı ş ı ğ ı dalga boylarına ay ıran k ı · 

sımdır ve dalga boyu ska l as ı istenilen dalga boyu

na getirilerek analiz elementini n rezonans h attına 

karşıt olan dalga boyundaki ı ş ığın alıc ı ya düşme

sini t emin eder. 

Alı c ı , monokromatörden ge len ı ş ı k enerjisini 

elektrik akımına çeviren foto hücrelerdir. Bu elektrik 

akımı elektronik devrelerle sayısa l olarak veya 

yazıcıda pik olarak ölçülür. 

2. LABORATUVARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Su ve atık su numunelerindeki ağ ır metal ana

lizlerinde çinko, kurşun , kroın, mangan, bakır, kad

miyum, demir, selenyum, arsenik ve antiınan ana

lizleri için, atomik absorpsiyon spektrofotoınetre

sindeki en uygun çalışma şartları ve en uygun 

standart konsantrasyonları ile bulunıın absorbans 

değerleri aşağ ı d a ki tablol arJa ve rilmiştir. 
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Tablo - Çinko Analizi 

Çinko 
Standardı 

Konsant-
rasyonu 

Çalışma Şartları (mg/ 1) Absorbans 

Dalga Boyu : 213.9 n m 0.2 0.033 

Lamba Akımı 9 mA 0.6 0.100 

Bandpass 0.2 nın 1.0 0.157 

Asetilen Hız ı : 1.1 i/ dak. 1.5 0.227 

Hava Hı zı : 4.5 i/ dak. 3.0 0.397 

Tablo 2 - Kurşun Analizi 

Kurşun 

Standardı 

Konsant-
rasyonu 

Çalışma Şartları (mg/ 1) Absorbans 

Dalgı:ı Boyu : 217 nın 0.2 0.009 
Lamba Ak ımı 5 mA 0.4 0.017 
Bandpass : 0.4 nrn 1.0 0.038 
Asetilen Hızı : 1.2 i/ dak. 2.0 0.065 
Hava H ız ı : 4.5 i/ dak. 

Tablo 3 - Krom Analizi 

!{rom 
Standardı 

Konsant-
rasyon u 

Çal ışma Şartları (mg/ 1) Absorba n s 

Dalga Boyu : 357.9 n m 0.4 0.023 
Lamba Akımı : 9 ımA 1.0 0.050 
Bandpass : Ö.2 nm 2.0 0.082 
Aseti len Hı z ı : 2.0 i / dak. 4.0 0.149 
Hava Hızı : 4.5 1/ dak. 

Tablo 4 - Mangan Analizi 

Mangan 
Standardı 

Konsant-
rasyonu 

Çalışma Şartları (mg/ i) Absorbans 

Dalga Boyu : 279.5 n m 0.2 0.022 
Lamba Akımı :1 1 mA 0.4 0.046 
Bandpass : 0.2 nın 1.0 0.118 
Asetilen Hızı : 1.4 i/ dak. 2.0 0.227 
Hava Hızı : 4.5 i/ dak. 



Tablo 5 - Bakır Analizi 

Bakır 

Standardı 

Konsant-
rasyon u 

Çalışma Şartları (mg/1) 

Dalga Boyu : 324.8 n m 0.2 
Lamba Akımı : 4 mA U.4 
Bandpass : J.2 nm 1.0 
Asetilen Hızı : 1.2 1/ dak. 2.0 
Hava Hızı : 4.5 1/ dak. 

Tablo 6 - Kadmiyum Analizi 

Kadmiyum 
Standardı 

Konsant-
rasyonu 

Çalışma Şartları (mg/ 1) 

Dalga Boyu 228.8 n m 0.2 
Lamba Akımı 5 mA 0.4 

Bandpass 0.4 n m 1.0 

Asetilen Hızı 1.1 1/ dak. 2.0 

Hava Hızı : 4.5 1/ dak. 

Tablo 7 - Demir Analizi 

Demir 
Standardı 

Konsant-
rasyonu 

Çalışma Şartları (mg/ ll 

Dalga Boyu 248.3 nın 0.2 

Lamba Akımı 13 mA 0.4 

Bandpass 0.2 n m 1.0 
Asetilen Hızı 1.5 1/ dak . 3.0 

Hava Hızı 4.5 1/ dak. 

Tablo 8 - Selenyum Analizi 

Selenyum 
Standardı 

Konsant
rasyonu 

Absorbans 

U.013 
0.028 
0.073 
0.149 

Absorba n s 

0.027 
0.051 
0.116 
0.208 

Absorba n s 

0.016 
0.032 
0.068 
U.197 

Çalışma Şartları (mg/ 1) Absorbans 

Dalga Boyu : 196.0 nm 4.0 0.070 
Lamba Akımı : 5 mA 8.0 0.114 
Bandpass 
Asetilen Hızı 

Hava Hızı 

: 0.4 nm 
1.7 1/ dak . 

: 4.5 1/ dak. 

10.0 
12 .0 

0.143 
0.170 
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Tablo 9 - Arsenik Analizi 

Arsenik 
Standardı 

Konsant
rasyonu 

Çalışma Şartları (mg/1) 

Dalga Boyu : 193 .7 nm 8.0 
Lamba Akımı : 10 mA 10.0 

Bandpass : 0.4 nm 16.U 
Asetilen Hızı : 1.6 1/ dak. 20.0 
Hava Hızı : 4.5 1/ dak. 

Tablo 10 - Antimon Analizi 

Antimon 
Standardı 

Konsant-
rasyonu 

Çalışma Şartları (mg/ 1) 

Dalga Boyu 217.6 n m 2.0 
Lamba Akımı 13 mA 4.0 

Bandpass 0.2 nın 8.0 

Asetilen Hızı : 1.4 1/ dak. 10.0 

Hava Hı zı : 4.5 1/ dak. 

2.1. Analiz Sonuçları 

Absorba n s 

0.056 

0.065 
0.105 
0.125 

Absorbans 

0.018 
O.D38 
0.072 

0.090 

Sularda ağır metal analizleri, içmesuyu amaçlı 

ve kirlilik araştırması olmak üzere yapılmaktadır. La
boratuvarımızda sularda ağır metal analizine 1983 
senesinde başlanmış ve 1989 senesi sonuna kadar 
DSi Bölgeler·inden gelen 1900 adet numune analiz 
edilmiştir. Numunelerin geldiği DSi Bölgeleri , nu
mune sayıları ve analiz amaçları Tablo 11 'de ve
rilmi\>tir. 

Analiz sonucu, yüksek konsantrasyonda ağır 

metal bulunan numuneleri element cinsine göre 
aşağı daki gibi sıralayabiliriz . 

1. Arsenik Konsantrasyonu yüksek olan nu
muneler; 

DSi XXV. Bölgeden gelen bazı kuyularda arse
nik ,I<Onsantrasoynu içmesuyu sınır değeri civarın· 

da ~ulunmuştur . (Burada .arseni,k analizi gümüş 

clietilditiokarbamat fotometri'k metodu ASTM D 2972 
A ile yapılmıştır). 

2. Kurşun Konsantrasyonu yüksek olan numu
neler; 

DSi X. , DSi XVIII. ve DSi XXV . Bölgelerden ge
len baz ı kirlilik araşt ı rması numunelerinde yüksek 
ku ı·şun konsantrasyonuna rastl.anmışt ı r. 
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3. Krom Konsantrasyonu yüksek olan numu
neler ; 

DSi 1., DSi ll., DSi X. , DSi XVIII. Bölgeden ge
len bazı kirlilik araştırmas ı numunelerinde yüksek 
krom konsantrasyonuna rastlanmıştır. 

4. Bakır Konsantrasyonu yüksek olan numu
neler; 

DSI TEKIII:K BÜLTENI 1990 SAYI 70 

DSi X. Bölgeden ge len baz ı kirlilik araştırması 
numuneleri nde. yüksek bakır konsantrasyonuna rast
lanmıştır . 

5. Çinko Konsantrasyonu yüksek olan numu
neler; 

DSi XXV. Bölgeden gelen bazı ·kirl-ilik araştır
m:ısı numunelerinde yüksek çinko konsantrasyonu
na rastlanmıştır. 

Tab!o 11 - Ağır Metal Analizi Yapılan DSi Bölge leri 

Numune Gelen DSi Bölgeleri Numune Sayısı Analizin Amacı 
--------------

ı BÖLGE (BURSA) 584 Kirlilik araştırması 

ll. BÖLGE tiZMiR) 10 Kirlilik araştı rm ası 

lll. BÖLGE (ESKiŞEHiR) 278 Gems Projesi ve Kirlilik 
Araştı rm as ı 

IV. BÖLGE (KONYA) 36 içmesuyu Amaçlı 

V. BÖLGE (ANKARA) 96 içmesuyu Amaçlı 

VI. BÖLGE (ADANA) 42 içmesuyu Amaçlı ve Kirlilik 

Araştırması 

VII . BÖLGE (SAMSUN) 8 içmesuyu Amaç lı 

IX . BÖLGE (ELAZIG) 47 içmesuyu Amaç lı 

X. BÖLGE (DiYARBAKlR) 28 Kirlilik Araştırması 

Xl. BÖLGE (EDiRNE) 41 içmesuyu Amaçlı ve Kirlilik 

Araştırması 

XII . BÖLGE (KAYSERi) 156 içmesuyu Amaç lı 

XIII. BÖLGE (ANTALYA) 99 içmesuyu Amaç lı ve Kirlilik 
Araştı rm as ı 

XIV. BÖLGE (iSTANBUL) 123 içmesuyu Amaç lı 

XV. BÖLGE (ŞAN LIU RFA) 32 içıne.suyu Amaçlı 

XVIII. BÖLGE (ISPARTA) 28 Kir lili k Araştırması 

XIX. BÖLGE (SiVAS) 5 içmesuyu Amaçlı 

XX. BÖLGE (KAHRAMANMARAŞ) 13 içmesuyu Amaçlı 

XXI. BÖLGE (AYDIN) 27 içmesuyu Anıoçlı ve Kirlilık 

Araştı rm ası 

XXII. BÖLGE (TRABZON) 39 içmesuyu Amaçlı 

XXIII. BÖLGE (KASTAMONU) içmesuyu Amaçl ı 

XXV. BÖLGE tBALii<ESiR) 207 içmesuyu Amaç lı ve i(irlilık 

Araştırması 

TOPlAM : 1900 
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KARSTLAŞMIŞ KiREÇTAŞLAR l NDA iNŞA EDiLEN 

HiDROTEKNiK V APlLARDA KARŞlLAŞlLAN 
HiDROJEOLOJi VE MÜHENDiSLiK JEOLOJiSi 

SORUNLARI 

Petar Milanovic* 

Tercüme Uğu r Akdeniz .. · Ahmet Sargın* • 

ÖZ ET 

Karslik k i reçtaşları l!idrote/wik inşaatlar açıs11ıdan zo r bölgeler olarale lallllll· 
huı; II!Ş IIr. Bil ~orluk kireçlaş/a r/11111 diğer kayaçiardan farklı kars tlaş11ıa olayına 

sahip oln/(//ar111dan dolayl(/u· . Kars1laşlnan1n iyi b ili11111 esi ve tetkilc edilm esi lıid· 

rol ekn ik inşaatlarda büyük ho/aylık sağlaınaktaclır. 

GiRiŞ 

Karst terim i jeoloj ik anlamı yanında başlıca 

kayal ı k bölgel er susuzluk ve çö l halinde kayalık 

bölgeler sözcükleri ile birlikte eş an l amlı kullanı

lır . Karstik yapı göstermeyen jeo lojik formasyonla
rın sorunları su depolanıası , baraj yapımı ve ener
ji temini amaç lı olarak uzun yıllar önce çözülmüş
tür . l<arstik bölgeler ise su depolam ası ve hidro
elektrik ya pıl ar için uygun ol mayan saha olarak 
eski yapımc ıl ar tarafından değerlendirilmiştir. Ger· 
çekte karstta çok sayıda doğal kapa lı çöküntüler 
(d üden, dolin, polyc) vardır. Yıl lı k yağış miktarının 

2COO mm aşt ı ğı yerlerd e bi le sürekli gö ll eriıı az
lığı yüzeyde su depo l anmasının zorluğunu gösterir. 
Enerjiye olan gereksinimin artması karst bölge leri
nin araştırılmasını sağlamıştır. Böylece baz ı enerji 
projeleri ve depolama rezervuarl a rı k ı smen (Ten
nesee vadisi, ABD ) veya tamamen (küçük enerji 
sistemi . Dinar karst - Yugoslavya ) karstik bölgele
re yerleştirilmiştir . Bunlar gibi ve baz ı diğer ba şa

rılı proje ler, yüksek barajların yapımı ve su depo
l a mas ı için karst yapısı içeren jeolojik bölgelerin 
özelliklerin in saptanması sonucunu getirmiştir. 

( iı } K :ı rst Wat er A~.,;sc.:.ırch In st itu te (Tıelıiııje . Yııgosl :ı v i a) 

l""J Jeoteknik Hiz. ve YAS Dai . Bşk. 

Hidroteknik yapı l ar ın proje parametleri çoğu 

du runıda kaya kütlesinin niteliğine bağlıdır . Diğer 

jeolojik formasyonlarla karşılaştırıldığında karstta 
:>Jrun l a rın s ınıfl andır ılm ası ve uygun çözüm bulun
m ası çok zordur. Karstlaşmış kayaç kütlesini yü
zey zonu, hava lanma zonu , aki fer zonu olarak grup
lara ay ırmak müm kündür. Karstta lıidroteknik yapı

lı;rı etkiliyen jeolojik ve ka rst akiferin in evrimini 
etk iliyen özel ve geçici bütü n faktör ler, karstlaş mış 
kayaç küt lesinin uygıın lu ğuna bağlı öze lli klerl e be
lir l enm i ştir. Bu yüzden yerüstü ve yeraltı lıidrotek

nık yapılar veya depolama r eze rvuarları karst aki
fer.nin üstünde veya içinde inşa edilebilir. Karstı n 

ge lişmesinin bağlı olduğu temel parametre ler lito
lojik bileşiııı , tektonik yapı ve egemen erozyon te
mel seviyes'nin poz isyonudur. 

Basi t durumlarda izole ed ilm i ş eriyebilir ka
yaçlarda karst işl e min e ın aruz kalmıştır . Geniş karst 
bölgelerinde derin ve yoğun karstlaşnıa uzu n geçici 
dönemler ve bir çok safhalardan kaynaklan ı r. Yü
zeysel depolama koşul ları karstın bölgesel tipine 
olduğu kadar yerel jeolojik yapıya, depolama yeri 

niteliğine ve hidrotekn ik in şaatın yer inede bağlıdır . 

Her bölgesel yer karnıaş ı k lıid ro j e olojik - hi lrotek

nik durunı gösterir . Karstta çok sayıd a faktör ler 
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hidroteknik yapı in şa sını etkiler. Yazımııda dikka
te alınacak konu jeoloji·k faktörler olacaktır . 

Temel jeoloji k sınıflanıalar bireyse l açıklama

lara bağ lı olarak farklı olabilir. Burada sınıflama 

önemli jeo lojik faktörlere göre 5 grupta yapılmıştır. 

- Bölgesel ve jeolojik 

jeomorfolojik 

Hidrojeoiojik 

Mühendislik jeolojisi 

- Sismoloji k 

Bölgesel - jeolojik faktörl er geniş jeoteknik üni
te içinde karst işleminin karınaşıklığını ve işlevini 

tanımlar . Tektonik işlevler kadar çökme ve yüksel
me safhaları en önemli bölgesel - jeolojik faktörle r 
arasındad ı r . 

j eoınorfoloj i k faktörler olarak da yüzey ve yü
zeya ltı oluşum l ar ı sözkonusudur. Bunların !iç inde en 
önemlileri erim e oluk!arı, düdenler, kuru vadil er, 
ınağ aralar, karst polyeleri, kana llar ıve ova l arıdır. 

Karstlaşmış kayacın örtüsüde önemli j eoınorfolojik 
faktörlerdendir. 

Hidrojeoioj ik faktör lerin en etkin ve önemli ol
duğu yer depolama lokasyonunun seçimi ve su t e
mini i·le ilgili konul ardır. Bu faktörler hidrotekni k 
inşaatların başa r ı lı olmas ı n da çok önemlidir. Karst 
aki feri nin temel hidrojeolojik parametrelerin in ni
tcli üi herşeyden önce çok karınaş ık evrim işleminin 

yeniden yap ı ını ve porozite , filtrasyon, karstlaşma 

derinliği, geni ş yeraltı kanallarında yüksek boyutlu 
ak ı m hızı , su tablası değişinılerinin belirlenmesinin 
özel önemi vardır . Rezervuard an potansiyel drenaja 
olanak sağ l ıyacak olan karst kana llarının özel ko
numları tesp it edilmelidir. Depolama rezervuarından 
su sızması geniş ölçüde hiclrojeoloji ile bariyer, de
pol ama yeri ve etkin erozyon temel seviyesi ilişki
lerine bağlıdır . Yero ltı galerileri ile tünellerin kazı 
mı esnasında sellennıe kadar tehlikeli ol an içe akı

mı meydana geldiği zonu n önceden tespiti maliyet 
ve enıniyetin gerçekl eşmesi aç ısından çok önem
lid ir. 

Mühendislik jeolojisi f aktörl eri baraj yeri seçi
minde, galerilerin kazınıında, rezervuarda ve yamaç
larda karst boşlukları il e civarında yapılan onarım 

çalışmal arı ile etkendir. Karstta büyük hidroteknik 
inş aatlar yerüstü ve yeraltındaki jeoteknik çalışma
nın niteli ğ in e bağlıdır. Bu ça lı şınan ı n başarı s ı lo
kasyonun karakteristikleri ile yak ı nda n ilişkilidir. 

S is nı o ! ojik faktörler •inşaat stab ilitesine ve re
zervw:ır ın oluşumuna bağ lı olarak meydana gelirler . 
l<arstta doğal ve sonradan oluşan sismik aktivite-
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nin farkl ı sebepleri vardır . Sismik aktiviteye su tab
lasındaki ani değişi klik ler veya basınç altındaki su
yun vurucu etkisi sebep olabil ir. Karst kanallarının 

birleşik sistem inden derinlere geçen suyun sisteme 
yapt ı ğı basınçın etkisi depolama rezervuarında sis
motektanik duraysızlıkla karakterize edilen yapının 

baş langıç sism ik aktivi tesine neden olur. 

KASRTIN JEOTEKNiK KARAKTERiSTiKLERiNiN 
OLUŞUMUNDA SUYUN ETKiSi 

Karstlaşınış kayaç kütlesi düşük poroziteye sa
hip olmasına rağmen çok geçirgen hidrojeolojik 
bir kütledir. Toplam porozite nadiren % 2 den bü- · 
yüktür ve onun genel karakteristikl eri mağaralar , 

kL1nallar ve çatlaklardır. Karst mağaraları yüzlerce 
metre boyuta ve binlerce metreküp hacime ulaşa

bilirler . Karstlaşmış kayaç kütlesi gerçek ieol-ojik 
kütlenin bütünkarakteristiklerine sahiptir. Bunlar 
süreksizlik heterojenlik, anizotropi, deformasyon ve 
diğer özellikl erdir. 

Basit dol aş ını erime ile gen iş lemiş çatlak lar ve 
karst kanalları boyunca oluşur. Akım serbest veya 
bas ınç a ltındaki hidrolik sistemin karakte~istikleri 

ile belirgind ir. Yera ltı akım hı z ı genellikle 05 cm/s 
ile 9 cm/ s aras ı ndadır. Bir günde YASS de 90 m 
a rtış aydedilmiştir . Su tablası oynamaları YASS de 
300 metreye varan değişimlere neden olabilir. Sağ

nak yağıştan sonra su tablası hareketi çok hızlıd ı r. 

ilksel hidrojeolojik hacim karstta mevcut de
ğil di r. Depolama ve taşıma karakteristiklerini ta
n ı ml nmak için bütün akiferi bilmek gerekir. Karst 
ak iferinin bütü n su karakteristikleri hidroteknik ya
p ıl ·a rın inşaası esnasında bir çok soruna sebep 
ol ur. 

KARSTLAŞMIŞ KAYAÇ KÜTLESiNiN SÜTÜNLÜ
GÜNÜ BOZAN i ŞLEM LER 

Koroıyon 

Kmbonatlı kayacın kimyasal ol·arak tahrip olma 
::;:! emidir. Karstlaş ına işl emi nde korozyonun ciddi 
ro lü vard ır . Karst alanına t emel karakteristik ler ve
ren kayaç kütlesinin devamlılı ğ ını bozmamak için 
bu ·Işlem uzun zaman peryoelunu ve sabit çözücü 
varlı ğ ını gerekti rir. Zaman azlığı bu işlemi gecikti
ri r veya hızlandırır . Buda hidroteknik yapı inşaasın

d L1 değ şiklik lere neden olur. 

Erozyon 

Karstlaşnı a iş l e minde erozyon aşınma ve tek
t ;:ı ::iz ıııa ile oyulan temeli zarar gören kayaç kütle
sin in kali tesinin azalmasında ikinci derecede rol 
oynar. Karstlaşnıış kayaç kütlesinde çatlaklar ve 
mağa ra lar iyice katıl aş mış ki l dolgusu ile doludur. 
Yeralt ı galer ileri ile karst kan a ll arı büyük miktarda 



s:.Jyun karstlaşmış zon içine taşınmasına olanak 
verir. Bu su basınç altındadır, yıkıcı etki gösterir . 
Ayrıca pek çok materyalide beraberinde taşır. Ge
nellikle suda taşınan süspansiyon şeklinde kil· par
çacıklarıdır . 

Süfizyon 

Erozyondan önce gelir. Karstlaşmada alüv
yonlar emici hallerinden dolayı mağara oluşumu için 
özel öneme sahiptir. Alüvyal örtülü karst pol•yeleri 
ayn ı zamanda hem yeraltı ve hem yerüstü sularının 
etkilerine sık sık uğrarlar . Polyenin bu alüvyon ör
tüsü ve diğer karst çukurları yüksek su tablası per
yodunda ve sık sık deqi ş en yukarı kaldırma ve ba
sınç değerler i yle kendini belli eden sel·lenmeye mo
ruz kalırlar . Süfizyon olayın ı n kuvve tlenınesinde bu 
olay lar farklı etkinlik gösterir. insan yapımı rezer
vuarların oluşumu ilede basınç arttırılır ve süresi 
uzatılır . Bu yolla süfizyon işlemi artırılmış olur . 
Kr; rst p8leorölyeflerinin alüvyal örtülerinde rastla
nan çöküntü ler süfizyon işleminin sonucudur. 

Suyun Darbe Etkisi 

Akiferin ve düzensiz şekilli karst kanalları ve 
mağaralarının hızlı dolma ve boşa lması suyun dar
be etkisine neden olur. Bu yoğun darbe etkisi ba
sınçtaki yerel ve ani art ışın sonucudur . Yüzeydeki 
<>u depolama ları ve korst akiferine yapay müdaha
leler suyun darbe etkisine neden olur. Bu suyun 
etkisi yersel ve insan yapımı rezervuarların yamaç
larında , rezervuarın ani dolumu esnasında özel sis

mik aktivite olarak görülür. 

Havanın Darbe Etkisi 

Suyun etkisine benzer o!-a rak havanın darbe 
etkisi karst akifer rejimi ile porozitenin belirli ka
rakteristiklerinin sonucudur. izlen-imiere göre ha
vı:nın etkisine, suyun darbe etkisinin veya kayıt 

edilen sismik aktivitenin sonucu olarak farkına va
rılır . Su ve havanın darbe etkisi arasındaki farkı 

söylemek çok zordur. Karst kanal sistemlerini ke
sen bir çok gözlem ·kuyularında kuvvetli hava akın

tısı akiferin ani doluınu esnasında kayıt edilir. Göz
l·em kuyuları borularının ç·kı ş ındaki hava akıntı hızı 

15 m/ s ye ulaşabilir . Hava ak ımı peryodik olup ge
çıci karaktere sahiptir. Hava basıncının yık ım etkisi 
alüvyal su yutanların oluşumu esnasında da kayıt 

edilir. Su tablasının ani yükselimi esnasında alüv
yal örtü içind e ve altındaki çatlaklarda ve mağara

larda basınç altında hava olduğundan yıkıcı etki olu
şur ve bu örtü yü yı kar. 

Kaya Düşmesi 

Karst ınağaralarında blokların düşmesi farklı 

işlemlerin neticesi olabilir. Genellikle depremlerle 

DSi TEKNi K BÜLl.ENI 1990 SAYI 70 

havalanma bölgesinde veya türbül-anslı akım mağa

ra larında, akifer zonunda yer değıştirme olursa bu 
işlemler doğal koşullar altı ndad ır. Hidrotekn-ik yapı 
inşcıası esnasında patiatma çalışmaları çevredeki 
mağaralarda ve bu çalışınanın yapıldığı yerlerde ka
ya düşmei-erine neden olur . Kaya düşmesi civarın

daki yeraltı inşaatı için büyük tehlikeyi temsil eder . 

KARSTLAŞ~.III Ş KAYA KÜTLESiNiN KALiTESiNE 
ETKi EDEN FAKTÖRLER 

Hidroteknik yap ıl arın inş ıı ası açısından karstto 
kaya kütl esinın kalitesi jeolojik 8Çıdan yapın ın lo
kasyonun a göre sınıflandırılabilir . 

- Yü zey zonunun kaya kalitesi 

- Havalanma zonunun kaya kalitesi 

- Akifer zonunun kaya kalitesi 

Bütün üç durumda temel sorun çatlaklar ve 
karst nıağaralarıdır . Yüzeyde bunlar mağara, su 
yutan , estavelle, çökme, çukur ve k ırı k olarak beli
rir . Tüm bu olaylar depolama yapılan rezervuarın 

sızdırmazlığını tehlikeli hale getirebil•ir veya bazı 

durumlarda depolama yapılan rezervuarın oluşumunu 
tamamıyla önleyebilir. Bu sorunlar öylesine etkin 
olabilirki bütün projeyi uygunsuz yapar veya pahalı, 

k rırm cışık müdahalelerle ç ıı resi buluncıbilir. Bunla
rın yanında kaya kütlesini iyileştirmek için yapılan 
müdaha!·elerin tam ıımen başarılı olacağı kesin de
ğildir . Baraj yerindeki yüzey karst oluşumlarının 

on eıniması nispeten dcıha kolaydır . Çünkü bu sınırlı 

kııya kütlesinin sorunudur. 

Havalanma bölgesindeki en önemli sorun ma
ğaralıırın dolması ve boşalnıasıdır. Bu mağarala r ve 
ka n ıı llar karst akifer g eliş mesinin eski safhasında 

o ! ·uştuğundan su taşıma yeteneğini kaybetnıişlerdir. 

Genelde büyük boyutlu mağaralardır. Mağara ve 
kıınal sistemlerinin bazıları kısmen veya tamamen 
kil·li kum çökeileri ile dolar. Boş mağaralarda ikin
cil mineral çökeileri görülebilir. Derivasyon tünel
lerinin kazımı esnasında kaya kütlesinde ortaya çı

kan sorunlar gerçek birer engeldir. 

Akifer zonu bölgesinde karstik çatlaklar ve ma
ğaralar su ile doygundur. Eğer kaya kütlesinde nıe
k .-ın i k olarak meyd ana g elmiş hata bulunuyarsa bu 
basınç al·tındaki suyun kayaya olan etkisinden do
l a yıdır. Yoğun dol aşım olan bu zonda çatlak sis
te nıleri, kan allar ve ınağaralar nadiren dolguludur. 
Bu mağara ların boyutları genelde havalanma bölge
sindekilere nazaran küçüktür . Basınç altındaki su, 
su taşıya n kanallardan d ıı ha büyük tehlike ve en
ge li t emsil eder. Türbülans ve su tablasının hızlı 

d eğ işinıleri bu soruna karstik kayaç kütlesi kalite
sinin negatif etkisini zor l aş tırı c ı özel dinaıni•k unsur 
ol arak eklenir. 

45 



DSI TEKNiK BÜLTENi 1990 SAYI 70 

KARSTLAŞMIŞ KAYA KÜTLESiNE AiT ERi ME 
ÖRNEKLERi 

Karst palyesinde tekrarlanan su baskınları, 

karst bö lgesinde yaşayan l arı sabit emme koşul ·la 

r ında su yuta nl arı ko rumaya zorlamıştır. Tarım top
rağ ı nın erozyonunu önlemek için su yutanları ve 
estavelleleri tıkama gibi teşebbüsler yapılm ı ştır . 

Bu iş l em için taş, ağaç ve kil gibi materyaller kul
l a nılmıştır. Su yutanı tıkamak için yapılan çalışma
lar yağmuı·lu bir dönemden sonra genellikle başa

rısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Su yutanların ko
runmasının sağlanmış olmasının onların tıkanma· 

sınd a n daha etkili olduğu göz l enmiştir . 

Betonarme kul-lanı l arak kaynağın tıkanmas ı nı 

sağlaya n en yeni deney lerden biri (Şek il - 1) gös
teri lmi ş tir . Maksimum boşalım kapasitesi 50 m3fs 

Şeki l 1. (1) Karst kana lı (2) Betonarme tıka ç (3) 
Doğal koşulla rdaki su tablası (4) Tıka

madan sonraki su seviyesi· (5) Tıkama

dan sonra oluşan dışa akım bölgesi 

den fazla olan kaynak tıkanmıştır . Tıkaman ı n amacı 

yerel erozyon taban ı na doğru su akımının ön lenme
sidir. Önlenen akım şiddetli yağış (100 mm/ 24 saat) 
ve karst akiferinde ani basınç artmasına (ll bara 
kadar) sonra kaynak üzerindeki yaıııaçlarda sorun
lara sebep olmuştur . Bunlar yerel sismik aktivite , 
kaynak üzerinde 80 - 100 m yükseklikl€r arasında 

çok sayıda kaynak oluşumu, arazi kaymaları , kı-

46 

rıkl ar, yolun zarar görmesi vb . gibidir. Tıkamanın 
açılmasından sonra en yüksek kottakki kaynak bo· 
ş c: lması 1 saat sonra, en düşük kattaki kaynak bo
ş alması 3 - 6 saat sonra durmuştur. Bu olay akl
terdeki bası nç düşmesinin hızını ve akiferin s ınır l ı 

kapasitesini göstermiştir . 

insan yapımı reze rvuarlarda bulunan estavelle· 
rin oluşturduğu sorunları çözmenin yo l la r ından bi
ı-:de özel sübap inşaas ıdır (Şekil - 2) . Bu yap ı lar 

depolama rezervuarının elibindeki estavelle açıklığı

na inşa edilir. Çevre kayaçiara ise beton ile mes
netlenir. Depolanmış su basıncı altında bu sübap
lar depolama rezervuarındaki kayıpları önle.r. 
Estavaller kaynak görevi gördüğü zaman sübap 
açılır ve içlerndeki YAS basıncı depolama rezervua
rındaki suyun basıncını aştığ ı müddetçe akar. Bu 
tür yapılar her zaman başarılı olmayabilir. Çünkü 
sübap inşa edilmiş estavellerin yanında yeni esta
veller ortaya çıkabilir. 

i 

---~~-

Şekil 2. (1) Göl alanı su seviyesi (2) Sübap (3) 
Sübap borusu (4) Beton mesnet (5) 
Karst kana lındaki akım yönü 

Bazı durumlarda rezervuarın kenarlarındaki ge
ni ş kaynak zonları uzunluğu yüzlerce metreyi bulan 
kaya dolgu veya toprak dolgu barajlarla izole edi
lider (Şekil - 3). Bu barajlar rezervuarın etrafını 
1--arstlaşmanın durumuna göre kısmen veya tama
men çevirir ler ve kayalık yamaç lara dayanırlar. 

Topoğrafik koşu ll ar ve su yutan kapasitesi uy
gunsa o zaman su yutan doğal akıma sahipm i ş gibi 
k ullanılabi l ir. Maksimum 55 - 60 m3/ s akım ı olan 
su yutan barajlardaki dolusavakla aynı görevi yapa
bil·i r. (Şe kil - 4). Mansaptaki rezervuarefa tutulama
y <ın aşırı sel suyu su yutan aracılığı ile yeraltısu

yuna yönlendirilir. Baraj üzerinden suyun aşması 

ön l enm iş olur. 



Şekil 3. (1) Göl aianı (2) Karstik kireçtaşı (3) 
Konglomera (4) Su yutan bölgesi (5) 
Büyük su yutan (6) Enjeksiyon perdesi 
(7) Toprak dolgu baraj 

Şekil 4. (1) Su alma yapısı (2) Su yutan ve ka
pasitesi Omax 50 ml/ s (3) Polye (4) 
Karstik kireçtaşı (Sı) Püskürtme beton ile 
kaplanmış nehir yatağı (6) inşa edilen 
kanal 

Suyun çekilmesi esnasında doğal şartlar altın· 

daki bazı su yutan ağızları sık sık killi ma·teryalle 

kapanır. Feyezan suyunun boşal-tılmasında bu su 

yutanları kullanmak için farklı çözümlere başvuru

lur (Şekil - 5). Çözüm şekillerinden birisi su yu· 

tanın beton tıkaçla tıkanarak sel suyunu dik şahın 

içinden karst kanalına yönlendirilmesidir. Bu şaf· 

tın ikinci çok önemli fonksiyonu da komşu karstik 

rezervuarın altına uzanan karst kanall-arı aracılığı ile 

havanın boşalmasına yardımcı olmasıdır. Yeraltı su 

seviyesinin ani yükselmesi durumunda havanın ba

sınç tesiri ile depolama rezervuarının dibindeki alüv

yon örtüyü tahrip edip yıkması önlenmiş olur. 
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Şekil 5. (1) Taşkın anındaki su seviyesi (2) Şaft 

(3) Beton tıkaç (4) Karstik kireçtaşı (5) 
Tıkamadan evvelki çamur seviyesi (6) 
Tıkamadan sonraki çamur seviyesi . 

Havalanma zonu bölgesindeki mağaralar çalış

malarının yapılmasına engeldir. Eğer tünel güzerga

hında mağara olursa çalışmanın daha sonraki saf

halarında sorun yaratabilir. (Şekil - 6). Çözüm yan

dan çevirme tüneli inşaasıdır . Tünel inşaatının du

raylılığını tünel yerinin yakınındaki mağaralarda 

tehlikeye düşürebilir. Mağara ve tünel arasındaki 

az kalınlıklar basınç altındaki tüneller için büyük 

tehlike arz eder. 

Şekil 6. (1) Karslik boşluk (2) Karstik kireçtaşı 
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Tünel güzergahı kil ile do lu mağa ra içinden ge
çerse bu materyalin su ile taş ın mas ında n dol ayı 

destekleme kayıp l a rı t ehl ikesine maruz ka labil ir. 
(Şekil - 7). Tünel kap l amas ı nı n yetersiz ol-uş u du
rumu daha da kötü l eş tirebilir. Su tüne l etraf ı ndaki 

katıl aşmamış malzemey i aşı ndır ı r ve taş ır sa büyük 
bi r küt lenin hareketi ne sebep olu r. Yüzeye yakın 

mağa ra l arda ise mağara l ar ı dolduran çöke ller h:ı

reket ed er. Bu hareketi n sonucunda göçıne oluşur 
ve tünel a:·t ı nda ka lan boşluk nedeniyle tünel in bu 
kısmında destekleyici durum ortadan ka lkar. (Şeki l -

8) . 

Şekil 7. (1) Parçalanmış ve ayrışmış kireçtaşı (2) 
Kil ve kum ile kireçtaşı bloklarının oluş
turduğ ubölge (3) Boşluk (4) Sondaj ku
yuları (5) Çakıllı malzeme doldurulduk
tan sonra oluşan kon inin içinden geçen 
sondaj kuyusu 

Havalandırma bölgesinde yer alan eski karst 

sistem leri karstta yapı l an depolama rezervuarları 

sayesinde Dktif hale gelir. Karnıaşık ve detaylı ça

lışma lara rağmen , bazende nıağaraların boyutla rı 

çok geniş o l duğu halde bu tür sorunlarla çok sık 

karş ıl aş ıl ır . ( Şeki l - 9) dc;ki baraj yerinin sol salıi

lindeki nıağara rezervua r dolduru l ınaya başlanana 

kadar farkedilememiştir. Baraj yerindeki s ı zd ırm aı

lık araştırmacd-ar taraf ı ndan yapılan ayrınt ı lı çalış

nıalar sonucunda nı ağara pozisyonu tesbiti ve bu

na göre yapılan enjeksiyon perdeleri ile sağlan

mıştır. 
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Şel<il 8. (1) Tünel (2) Tünel altındaki boşluk 
(3) Karstik kireçtaşı (4) Kum ve çakıl ile kireç
taşı bloklarından oluşan m alzeme (5) Fay (6) 
Sondaj kuyuları (7) Yüzeydeki çökme (8) Dolgu 
malzemesi hareket yönü 

Şek il 9. (1) Baraj (2) Göl alanı (3) Karstik boş

lu!< (4) Enjeksiyon perdesi (5) Nehir 
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AÇIK KANAL KESiNTili (SURGE) AKIŞ 
KARIK SULAMA SiSTEMi 

Vazanlar : R. Testezlaf, J.E. Garton 

A.S. Cudrak, R.L . Elliot 

Çeviren : Lütfi Şahin ( * ) 

ÖZET 

Açık kanalda karık sulama sistemini kesintili ( surge) akışa uyarlanıale için 
otomatik bir kapak sistemi yapılmıştır. Sistemin hidroliği analiz edilmiş ve ekip
manın uygunluğu değerlendirilmiştir. Dizayn konusunda bilgiler veren bu makale 
American Society of Agricultural Ergineers ( ASAE) Paper No. 85. 2069'dan ter
cüme edilmiştir. 

Yüzeysel sulama, il·k yatırım maliyetlerinin dü
şüklüğü, enerji ihtiyacının azlığı ve yüksek uygu
lama potansiye'li nedeniyle dünyada en yaygın kul
lanılan sulama metodudur. 1980 sulama etüdlerine 
göre (Irrigation journal, 1980) Amerika Birleşik Dev
letlerinde 25 milyon hektar sulanan arazinin yakla
şık 16 milyon hektarında yüzeysel sulama uygu
lanmaktadır. Yüzeysel sulama, · etkili uygulandığın
da az miktarda enerji gere'ktirir. (B-atty ve Ark ., 
1975). Bununla birlikte yüzeysel sulama, suyun bo
şa gitmesi neticesinde, düşük randımanla dikkati 
çeker (Stringham ve Keller, 1978) . Bu randıman 

düşüklüğü dizayn ve yönetim zayıflığı ile özel ekip
man yokluğunun sonucudur. Sisternin uygun dizayn 
ve idare edilmesiyle, yüzey akış ve derine sızma 

kayıpları azaltılarak sulama randımanı artırılabillr . 

Stringham ve Keiier (1979) •surge .. fikrini ka· 
rık sulamasının otomatize edilmiş ve gelişmiş bi r 
şekli ol-arak açıklamıştır . Söz ·konusu araştırıcılar 
kesintili karık sulamanın otomatik valfl eri n kullanı
ını yoluyla yapılabileceğini belirtmişlerdir . 

Surge akış, sabit veya değişebilir bir seri •aç
ma. ve •kapama. sürelerinden oluşur . Sishop ve 
Ark. (1981) peryot oranını; çalışma zamanının per-

(*) i ş letmo Şulıe Müdürü, DSi işletme ve Bakım Daires i 
Başkanlığı. 

yod süresine oranı olarak belirlediler. Peryod sü
resi; çalışma ve kesme sürelerinin •toplamıdır. 

Karık sulamasıyla ilgili ~lk çalışmalar surge 
akışın, suyu devamlı uygulayan geleneksel metod
Iara göre bazı avantajları olduğunu göstermiştir. 

Surge sulnma toprağın infiltrasyon hızını azaltmak 
suretiyle suyun ıslak yüzeyde daha hızlı ilerleme
sini sağlar. Bu etki derine süzülme nedeniyle olan 
kayıpları mi·nimize eder. Ayrıca tarladaki yüzey akış 
kaybı açma· kapama süresi ve akış miktarının ayar
lanmasıyle ortadan 'kaldırılabilir. Böylece surge akış, 
düşük debide daha üniform ve etkili su uygulama 
ol.sı nağı sağlar. Karık sulamasında surge akışın etki
leri Alien (1980). Pcole (1981), Coolidge ve Ark. 
(1982). Podmore ve Duke (1982). Walker ve Sehle· 
gel (1984) , lzuno ve Ark. (1984) ve Testezlaf (1985) 
tarafından yapılan çalışmalar ile teSQit edilmiştir . 

Surge akış, suyun aralıklı kontrolunu gerektirdi
ğinden daha çok iş gücüne ihtiyaç duyar, bu ne
denle yaygın olarak kullanılabilmesi için otoma
tikleştirilmesi gerekir. Surge sulamada kullanılan 

sistemler genellikle 'kapalı sistemlerdir. Bunlar su
yu valflerle dağıtmak için yapılmış kapaklı boru
lardır . Büyük bir surge akış sulama sisteminin te
sis maliyeti ekonomik olmayabilir. Amerika Birle
şik Devletlerinde açık kanallar üzerinde otomatik 
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olarak çalışan bir aletin geliştirilmesi ile kesintil i 
(surge) akışın yüzeysel sulama sistemlerinde uy
gulanabileceği düşünülmüştür. 

Yüzey!;el sulamada otom oısyonu szğl·amak için; 
Garton (1964). Humpherys (19ô7). P&yne ve Ark. 
(1974). Dedrick ve 'Erie (1978). Evans (1977). Haise 
ve Ark. (1980) tarafından denemeler yapılmıştır. 

Cudnık ( 1 984) surge akış sulaması için iki t ip oto
matik kafYak geliştirmiştir . Bunl8r düşey ho;reketli 
kapak ve döner kapaktır. Her iki tip kapak da yamuk 
kesitli beton kaplı kanala yerleştirilecek şekilde di
zayn edilmiştir. Bu kapakların kontrol ünitesi, çok 
pozisyonlu bir elektronik sast içerir ve surge hare
ketini elde etmek için çift yönlü değiştirm e im· 
kanı sağlar . 

,l\raştırcılar döner kapağ ın yapılanların en iy is i 
olduğunu ve ·kontrol ünitesinin diğer otomatik ya· 
pılara adapte olması nedeniyle de verimli bir şe· 

kilde çalıştığını tespit etmişlerdir. 

AMAÇLAR 

1. Açık kanallarda Cudrak (1984) tarafından 

geliştirilen otomatiık döner kapak kullanılarak surge 
akış tekniğini karık sulama sistemine adapte etmek, 

2. Açık kanallarda kesintili (surge) akış sis
teminin hidroliğini incelemek, 

3_ Otomatik ekipmanın tarla koşullarına uy 
gunluğunu belirlemektir. 

SiSTEMiN AÇIKLANMASI 

Sulama H~vuzları 

Oklahoma, Altus Sulama Araştırma istasyonun
da bulunan trapez kesitli açık kanal sistemi sur
ge aık ış sulamasına modifiye edilmiştir. Esasen 
sistem Garton (1964) tarafından da otomatik kesme 
sistemi olarak dizayn ve test edilmiştir. 

Sistem havuz olarak ifade ed ilen altı bölüm
den ibarettir. Su, kanal şevindeki kısa sifonlar için
den geçerek karıklara verilir . Her havuz, 29 adet 
sitona sahiptir. Sifonlar havuz içinde aynı seviyeye 
yerleştirilir ve mansaptaki en ya'kın havuzdan 9,5 
cm (0,31 ft) daha yüksekted ir. 

Sulsına suyu kotu yüksek havuzdıın kotu dü
vLıza akar. Sulamanın başlangıcında ikinci havuzun 
mc.nsabma ıbir çek ile ·birtinci ve i•kinii iıavuz ara
sına otomatik kapak yerleştirilir. Otomatik kapa
ğın açılıp kapanması suyun bir havuzdan ötekine ke
sintili hareketini sağ lar. Depolanan suyun etkili 
kontrolunu sağlamak için bir çek yapısı da bir inci 
havuzun ıııenbaına kurulmalıdır . 
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Şekil : 1 'de açık kanal sisteminin işletilmesirı

de iki düzenleme görülmektedir. Şekil : 1 A'da, oto
matik kapak kapalı iken 1. havuz belli sürede suyu 
karıklara dağıtır Şekil : 1 B'de otomatik ıkapak açıl
dığında 1. havuzdaki su seviyesi sifon çıkış ağız 

seviyelerinin altına düşeceğinden akış kesilir ve 
2. havuz suyu karıklara dağıtır. 

Sistemin ölçüleri şöyledir 

a. Havuz uzunluğu : 29 ,5 m (96,7 ft) 

b. Havuzdaki sifon sayısı : 29 adet 

c. Sifonlar arası mesafe : 1,02 m (40 inç) 

d. Sifon çapı : 38 mm (1 ,5 inç) 

e. Sifon uzunluğu : 0;64 m (2 ,1 ft) 

f. ıK c: nal taban genişliği : 0,30 m (1 ft) 

g. 'Kanal şev eğimi : 1/ 1 

h. Kanal tabı::nından s·ifon giriş yüksekliği 

0,30 m (1 ft) 

i. Havuzlar .arası düşü 9,5 cm (0,31 ft) 

Otomatik Kapal< 

Cudrak (1984) 'de otomatik kapağı geliştirerek 

test etmiş, dizayn ve işletmesini detaylı olarak 
açıklamıştır . 

Esas itibariyle otomatik kapak bir mil üzerine 
yerleştirilmiş, hareket edebilir tipik bir yarım ay 
çektir. Milin diğer ucunda 15 cm (6 inç) çapta bir 
dişli vardır. Bu di ş li hareketini bir zincir vasıtasıy
la hava silindirinden alır . Silindirleri hareket ettir
mek çin ihtiyaç duyulan hava, hava tankından te
min edilir. 

Kapağın hareketi bir mikro işlem ünitesi ta
rafından işl eti len selenoid valflerle kontrol edilir. 
Bu çalışmada ·kullanılan kontrol ünitesi , Cudrak ta
rafınd an geliştirilmiş modellerden birisidir. Geliş

tirilmiş lbu ünite. farklı sayıda surge ve peryod sü
resi ile iki farklı surge denemesinin kurulmasını 

sai:jlam ı ş tı r. 

ilk yapılan denemede, kontrol ünitesi açma 

veya kapama süresi azami 999 dakika olan , 99 adet 

açma veya kapamaya izin verir (50 surgel. 

ikinci deneme açma veya kapama süresi azami 

1 o daki ka olan, 99 adet açma ve kapama yapa

bilen diğer bir kontrol ünitesiyle kurulmuştur . Aç

ma veya kapama süresini beklemeden kapağa ku

manda edebilmek için iki yönlü bir anahtar ilave 

ed i 1 nı i ştir. 
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SiSTEMiN HiDROLiGi 

Sabit Akış Koşulları : 

Suyun hidroliğini değerlendirmek için bir 
BASiC bilgisayar akış analiz programı geliştirilmiş
dir. Boşalımla değişen akım teorisi kullanılarak, 

havuzda sifonlar üzerindeki hidrolik yük hesapları· 

mıştır. Boşaltım havuzundaki sifonlar arasında yük 
far:kı nedeniyle sifon çıkışlarmdaki aıkış miktarı da 
değişir . Bu yük farkı sürtünme nedeniyle hızın dü
şerek, :kineti<k enerjinin azalmasından ve potansi
yel enerjinin artmasından kaynaklanır. 

Bilgisayar programı Bernouilli eşitliğini kulla
narıık her sifon üzerindeki hidrolik yükü mansap
tan menbaya doğru ad ım adım hesaplama yönte
midir. Müteakip sitonun hidrolik yükünü hesapla
mak için .aşağıd ııki eşitlik kullanılır. 

(V,2 - V,2) 

Yı = Y ı ----- + Hr ·············· ···· (1) 
2q 

Burada; 

Y ı Son sitonun hidrolik yükü (L) 

Y2 Sondan bir önceki sitonun hidrolik yükü 
(ll 

Vı ve V2 = Yukarda·ki sifonlarda suyun ak• ş 
hızı (L/ T) 

g = Yerçekimi ivmesi (L/ P) 

Hr = Sürtünme nedeniyle iki sifon arasındaki 
yük kaybı (Ll. 

Bu ça lışm <ıda Y ı ' in değeri 39,9 cm (1 ,31 ft) 'ye 
eş it v a rsayılnııştır . 

iki sifon arasında·ki yük ka ybı Manning eşitli
ğine göre bulunur. 
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.. ...... .. .. .. ... . .... .. (2) 
Cu . A2 . R4/3 

Formülde; 

n 

A 

R 

Sondan bir önceki sitonun debisi (l3/T) 

Manning sürtünme katsayısı 

Sifon kesit alanı (L2) 

Hidrolik yarıçap (Ll 

L, = Sifonl ar arası mesafe (Ll 

Cu 2,208 (ingiliz birimleri için) veya Cu = 
1 (SI b i rinıleri için) 

Her sifon için a kı ş - yük ilişkisi aşağ ıda ki gibidir. 

Q o = C . H0'5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 

Sifon debisi (L3/T), 

H Sifon üzerindeki hidrolik yük (L), 

C Katsayı 

Değişken Koşullar 

Depolanan suyun etkilerini belirleme çalışma

ları beton ·kaplı kanallarda yapılmıştır. Su seviye
leri sabitleşinceye kadar havuzlarda değişik akım

lar görülür. Bu akışl·ar havuza bağlı olarak zaman
la artar veya azalır . Kanalın 29 sifonlu ilk ha
vuzunda akışın zamanla arttığı görülmüştür, Çünkü 
elverişl i yükü sağlamak için depo·lanan suyun art
nıası gereklidir. Bu nedenle ilk havuz ancak ıbir 

k cıç dakika sonra ·istenilen akışı sağlayabilir. ilk 
h ııvuz sulnma y<ıparken mansabındaki ·ikinci havuz 
suyu depolama aıva n tajına sahiptir. ilk havuzda de
polanan su, ikinci havuza bırakıldığında, bu miktar 
ikinci havuzun ihtiyacından fazla olacağından, si
fon debileri başl.angıçta fazla olur, zaman azala
rak normal duruma gelir. 

Yukarıdaki depolama koşulu, su yükünün yük
selmesi ve düşmesine bağlı olarak fanklı akışlar 
meydana getirir. Her i•ki •koşulda da havuz boşal
tımını zamana bağlı bir fonksiyon olarak belirtmek 
için yapılan matematiksel analizde aşağıdaki sem· 
boller kullanı lmı şt ır . 

B = Taban genişliği, 

C = Katsayı, 

H = Sifonlar üzerindeki yük, 

Hmax = Sifonlar üzerindeki azami yük, 

h = Sifonlar üzerindeki proje yükü, 

L = Hııvuz uzunluğu, 

0 0 = Sifon debisi, 

N = Her havuzdaki sifon sayısı, 

S = Sifon üzerindeki su hacmi, 

t = Zaman , 

x = Havuzlar arasındaki rkot farkı , 

y = Kanal tabanından sifon giriş yüksekliği , 

z = Kanal şevi, 

a. Artan Yük Koşulu 

Sifon üzerindeki hidrolik yi.ikün artmasıyla de
şarj başl a r ve havuz içindeki sabit bir hidrolik yii
kün oluşmasıyla arzu edilen debiye ulaşılır . 
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Kanal içinde başlangıçta sifon giriş kotuyla ay
nı seviyede su mevcuttur. Bu derinliğin üzerindeki 
yük (H), akışa sebep olacaktır. Onun için , bu nok
tada oluşan yeni taban genişliği ile su yüzeyi ge
niş liği kullanılır. 

Bu aşağıdaki eşitliği verir. 

S = LH (B + 2zy + 2zH l . . . . . . . . . .. . . . . . . . ( 4 l 

Diferansiyeli alınırsa; 

dS d H 
L (B + 2 zy + 2 zH) 

dt dt 

olur. ........ .. ........ .. .. .............. . .................... (5) 

Depol ama eşitliği : 

dS 
Giriş -- Çıkış .. ... . ........... . . .. (6) 

dt 

Çıkış = N . 0
0 

= N.C.H.o-s . ....... .. ........ ... (7) 

yerine konulduğunda, 

d H 
Giriş -- Çıkış = L (B + 2 zy + 2 zH) 

dt 
olur. . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. ... .. . ... . . .. .. .. . . .. . (8) 

Buradan 

d H (Giriş -- Çıkış) 
-------- yazıl ır .. . (9) 

dt L (B + 2 zy + 2 zH) 

Değişik yükler için geçecek zamanın belirlen· 
mesinde eşitliğin integrali alınır . integraller sıfır 
ile h arasında hesaplanır. 

b. Azalan Yük Koşulu 

Azalan yük koşulunda havuz deşarjını analiz et
mek için biraz farklı bir yaklaşım düşünülmüştür. 

Çalışma yapılan havuz ve menbaındaki havuzda de· 
şarj ve depolama yapılmıştır . 

Aşağıdaki eşitlik yazılabilir . 

dS1 
Giriş = Çıkış 1 + Çıkış 2 + 

dS2 
----+ 

dt 
--- ...... ....................... .. ..... .. ...... . (10) 

dt 

Burada 

Çıkış Menba havuzundan çık ı ş, 

Çıkış 2 = Çalış ıl an havuzdan ç ıkış, 

d H 

dt 

dS1 / st 

dS2/ dt 

Menba havuzunun depo hacmindeki 
değişme miktarı , 

Çalışılan havuzun de.po hacmindeki 
değişme miktarı, 

Önceden belirlenen geometrik ilişki : 

dS2 = L (B + 2zy + 2zH) dH ............ (11) 

dS1 = L (B + 2zy + z (2H --x )) dH ... (12) 

ve : 

Çıkış N.C. (H -- x) O·s ............... (13) 

Çık ı ş 2 NC (H) 0·5 yaz ılır ....... .. ........ . (1 4) 

Bu değerler eş itlik (10) 'da yerine konulursa : 

Giriş = Çıkış 1 + Çıkış 2 

+ L (2B + 4zy + 4zH -- zx ) 

bulunur 

Onun için : 

(Giriş-- Çıkış 1 -- Çıkış 2) 

L (2B + 4zy + 4zH-zx) 

d H 

dt 
(15) 

... ... (16) 

Bu eşitliğin (h) ile Hmax arasındaki integrali 
alınır . 

SONUÇLARI TARTIŞMA 

Hidrolik 

Surge akış sulaması için modifiye edilen açık 
kanal sisteminden iki mevsim sulama yapılmıştır. 
Bazı küçük farklılıklara rağmen sulama süresince 
sağlanan akış 28 litre/s (1 cfs) 'dir. Sifon debileri, 
üzerindeki su yükünün bir fonksiyonudur. Sonuçlar 
tablo : 1'de görülmektedir. Bu tabloda maksimum 
yük sapma oranı; ortalama yükün 9,5 cm'ye (0,31 
ft) bölünmesinden elde ed ilir. 

Sifon yükü değişimlerini minumuma indirmek 
için inşaat, standartlarına uygun yapılmalıdır . Bu 
çal ı şmada kullanılan sistem , havuzda seviyeler ara· 
sında küçük bir farklılık göstermişse de 5 numaralı 
havuz, havuzlar arasında en yüksek seviye~e 

(% 13,7'1ik] bir maksimum akış saptaması göster
miştir. 
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Tablo : 1 Havuzlarda Sifonlar ~çin Gözlenen Yüksek likler 

Ortalama Std. 
Yükseklik sapma 

Havuz (cm) (cm) 

156,8 0,9 

2 165,8 0,4 

3 174,9 0,5 

4 184,6 0,4 

5 194,0 0,6 

6 203 ,6 0,5 

Kanal akış hidroliğinin bilgisayarla analizi iç in , 
sistemde aşağıdaki değerler .kullanılmıştır. 

B = 0,3 m (1 foot) 

C = 0,319 (0
0

, L/ s ve H, cm biriminden) 

H nı•x = 24,4 cm (0,80 foot] 

h = 9,14 cm ((},30 foot] 

L = 29,5 m (96,7 feet] 

L1 = 1,02 m (40 inç) 

N = 29 

x = 9,5 cm (0 ,31 foot) 

y = 0,30 m (1 foot) 

z = 1/ 1 

Akı ş = 28 L/ s 

G<ırton (1964) deşarj katsayısı .. c ,. nin değeri· 
ni sifon üzerindeki H yükünün ölçülmesiyle belirl e
miştir . Kullanılan Manning pürüzlülük katsayısı 

0,03'dür. Sweeten ve Ark . (1969), havuzda farklı 
sayıda sifon kullanımının sulama sırasında su yü
zey profilind~ki değişime etkisini araştırmışlardır . 

Sabit. koşullar altmda hesaplanan su yüzeyi pro
fili şekil : 2'de görülmektedir. Burada ilk ve son 
sifonlar arasında 0,27 ının'lik bir yük azalması gö
rülmektedir. Sonuçta bu etkiler sifonlar arasında 
debi farklılığına neden olacaktır. 

Ayrıca artan ve azalan yük koşulları için he
saplanan deşarj özel'likleri sırasıyla şekil 3 ve 4'de 
verilmiştir. Havuz yükün artmasıyla yaklaşık 300 
saniyede sabit bir deşarja ulaşır. Azalan yük ko
şulunda havuzun sabit bir deşarja ulaşma zamanı 
360 saniyedir. 
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M aks. M aks. Maks. Akış 
sapma yük sapması sapması 

(cm) ( % ) ( % ) 

1,8 19,3 9,6 

1,2 12,8 6,4 

1,2 12,8 6,4 

1,2 12,8 6,4 

2,6 27,4 13 ,7 

1,8 19,3 9,6 

Bu çalışmada her i•ki durumda da sabit bir 
akışın s cığlana'bilmesi için geçmesi gereken zaman 
tarla koşullarında ölçülmüştür. Bu ölçüm Epper ve 
Ark. (1983), tarafından geliştirilmiş akım ölçer ve 
kronometreyle yapılmıştır. Artan ve az.alan yük ko
şullarında havuz içinde yapılan beş adet ölçüm 
sonucunda, ı::rtan su yükünün sabitleşmesi için ge
rekli ortalama zamanın 22 saniyeli standart sapınay
la 275 saniye ve azalan su yükünün sabitleşmeG i 

için ise 25 saniyelik standart sapınayla 323 saniye 
olduğu görülmüştür. 

Sifon üzerindeki su yükü değiştirilerek veya 
plastik kapaklar kullanarak sistem ayarlanabilir. Bu 
sistemde sifonl ı:ı rın maıksimum debisi 1,05 L/ s 
l17 gpm) olup. bunu 9,5 cm su yükünde verir. 

Havuzların dizaynında kanal güzergahının eğimi, 
kanaldaki akışın miktarı, karık akışının miktarı ve 
istenen havuz uzunluğunun bilinmesi gerekir. Arazi 
meyli ile havuz uzunluğunun çarpımı havuzlar ara
s ındaki düşüye eşittir . işletme yükü havuzlar ara
sındaki düşüden biraz daha az olmalıdır . Karıkların 

sayısı, kanaldaki akışın kank akışiarına bölümüne 
eşittir. Havuzun uzunluğu havuzda'ki karı'k sayıları 

ile karık aralıklarının çarpımına eşittir. Sistemde ha
vuzların sayısı çift olmalıdır, çünkü çift olarak iş· 
letilir. Bununla birlikte s·istem arzu edilen havuz 
sayısı ile dizayn edile!bilir, bu durumda, son havuz 
devamlı ak ış havuzu olarak işletilmelidir. Sifonu-n 
çapı karık akışına ve mevcut y'üke bağlıdır. Şekil : 
5'de Garton ve Ark. (1963), tarafından hazırlanan 
bir grafik ·görülmektedir. Buradan 68,6 cm (2 ,25 feet) 
uzunluğundaki farklı çaplarda sifonların yük- debi 
eğrileri bulunabilir. Bu bilgiler açık kanal surge sis
teminin dizaynında kullanılabilir. Farklı dizaynlar 
içi n yaklaşık 90 cm (3 feet] uzunluğundaki sifon
lar da önerilir. Bu uzunluktaki sifonlar kanal dibinde 
en az erozyona sebep olur, fakat grafikte belirti
lenden biraz daha fazla yüke ihtiyaç duyar. 
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Sistemin dezavantajı dizaynının elastiki olmayı
şıdır. Sifon aralığı yetiştirilecek bitkinin sıra aralı

ğına uygun olmalı, eğer bitki sıra aralığı sifon ara
lığından fazla ise, bazı sifonlar kapatılmalıdır. 

Otomatik Ekiprnanın Deneme Sonuçları 

Otom<ıtik ekiprnanın tarla testleri, iki sulama 
mevsiminde yapılmıştır. Çalışma sırasında hava si
lindirinin ortalama basıncı 10,4 kPa (1 ,5 psi) 'dir. 
Kapc:ğı hidrolik yük altında çalıştırmak için gerekli 
minimum basınç 276 kPa (40 psi) dir. Başlangıç ba
sıncı 828 kPa (120 psi) olan bir hava tankının kul
lanılmzsıyla tankı tekrı:ır doldurmadan toplam 50 de
vir yc.:ptırılabilir. 

işletme sırasında kapak sisteminde ortaya çı
kan sorunlardan birisi de zincirin dişliden çıkması

dır. Bu sorun dişlinin silindir içine alınmasıyla çö
zümlenmiştir. Kontra ünitesinin enerjisi ba~arya ile 
sağlanmıştır. 
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Otomatik ekipman tarla şartlarında güvenli bir 
şekilde çalışmıştır. Kapak basit bir rnekanizmaya 
sahip olduğundan hiç problem görülmemiştir. Kont
rol ünitesi tüm testlerde iyi bir işlev yapmıştır. 

Programlama cihazında yapılan gelişmeler kapağın 

hem açık hem de kapal ı durumda çalıştırabilme im
kanın ı sağlamıştır. Geliştirilmiş bu sistem, oto
matik yüzey sulama için prı halı olmayan ekipmandır. 

SONUÇLAR 

1. Surge <ık ış tekniği kullanarak açık kanal su
lama sisteminin tam otomasyonu sağlanmış, böy
lece su tatbik randımanı artırı lırken iş gücü ihti
yac ıda azaltılmıştır. 

2. Otomatik ekipman, su uygulama miktar V"J 

zamanını kontrol etmede yeterli esnekliğe sahiptir. 

3. Bu çalışma surge akışın açık kanal siste 
mine uyarianınasında gerekli temel dizayn krite .·· 
lerini vermiştir. 
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