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SÜLFA TLI SU VE ZEMİNLERİN BETON ÜZERİNDEKı ETKİLERİ 
VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 

Yazan: Fikriye BALTACI (x) 

OZET 

Betonun kimyasal etkiye uğrayabamesi için, su içeren bir ortamm bulunması 
gerekir. Betona zarar veren aşmclıncı ortamlar yeraltısuları, yüzey sulan, deniz su
lan ve atık sulardır. Su yapılan için sülfat korozyonu önemli olduğundan, burada kı
saca betona zararlı etkisi olan sülfatlar, neden olduklan kimyasal reaksiyonlar, do
ğadaki sular ve zeminlerin zararlı etkinlik dereceleri için smır değerler ve almması 
gereken örıleyici tedbirler hakkırıda bagi verilmiŞtir. 

GİRİŞ: 

Son yıllarda bazı yapıların sülfat korozyonu 
sonucu parçalanarak zarar gördüklerine sık sık 
rastlanmaktadır. Memleketimizin bir çok bölgele
rinde sülfat problemi vardır. Zeminde veya yeraltı 
suyunda bulunan sülfat tuzları belonla temas ettik
Ieri zaman korozyona neden olabilirler. DSİ yapı
larının genellikle su yapıları oldu~u dikkate alına
cak olursa, inşaatlanmızda sülfat, koroıyonunun 
tesbiti ve önleyici tedbirlerin alınması son derece 
önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yurdumuzun bazı bölgelerinde özellikle Or
ta Anadolu'da Jips yatakları vardır. Bazı kapalı 
havzaların yeraltısuları da fazla miktarda çözün
müş sülfat tuzları içerir. Bu bölgelerde bulunan 
beton yapılar, kanal kaplamaları, sulama için ya
pılan sanat yapıları, köprüler ve temeli yeraltısu
yuna kadar inen her türlü beton yapıda sülfat ko
rozyonu söz konusudur. Beton sülfatlı sular ile 
etkileşti~inde şişer, yüzeyi beyaz, yumuşak ve 
hamur gibi yapışkan bir görünüm alır. Sülfat ko
rozyonuna u~rayan bir betonda yer yer çatlamalar 
görülür, ~imento ba~layıcılık özelli~ini kaybeder. 
Bunun sonucu olarak dayanım ve dayanıklılık 
azalır. 

(x) DSl T AKK Dairesi Başkanlıj!ı Kimya Laboratuvan 
Yüksek Kinıyager. 

BÖLÜM 1 
SÜLFATlN DOGADA BULUNUŞU 

· Betona zararlı etkisi olan sülfatlar do~ada su 
içinde çözünmüş olarak bulunabildikleri gibi ze
minlerde de bulunabilirler. 

Sularda 
- Deniz Suyu : Deniz suyunda bulunan zarar

lı etkili olan maddeler magnezyum tuzları ve sül
fatlardır. 

- Bataklık Suları : Bataklık sularında sülfat
lar ve sülfürler vardır. 

- Yeralusuyu : Magnezyum tuzları ve sülfat
lar vardır. 

- Endüstri Atı~ı Sular : Galvanizleme gibi 
endüstri dallarındaki tesislerin ve kok kömürü üre
ten tesislerin atıklarında sülfatlar vardır. 

Zeminlerde 
- Sülfatlı Zeminler : Yapıların oturdu~u ze

minlerde genel olarak trias, jura ve tersiyer olu
şumlarında jipsli, anhidritli katmanlara rastlanır. 
Magnezyum sülfat ve sodyum sülfat gibi kolay çö
zünebj)en sülfatlar tuz yatakları civarında buluna
bilir. üzeilikle jipsli arazilerde zemin suları fazla 
miktarda CaS04 içerir. Bu zeminlerdeki betonlar 
ile temas eden sular betona zararlı etki edebilir. 
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Sülfat korozyonu sulu ortamda olaca~ı için, beton 
böyle bir arazide kuru olarak korundu~u sürece 
korozyon olayı olmayacakur. Bu nedenle zeminin 
permeabilitesi beton korozyonu için önemlidir. 

-Bataklık Zeminler : Çürümüş organik mad
delerin bulundugu bataklık zeminlerde sülfatlar ve 
sülfürler bulunur. Ayrıca killi zeminde pirit, piro
hit ve markozit gibi demir sülfürleride bulunur. 
Bu demir sülfürlerin asidik ortamda oksidasyonuy
la toprakta sülfürik asit ve di~er sülfatlar oluşur. 
Bakteriyolojik kaynaktan oluşan sülfürik asit sert
leşmiş çimento ve agrega içindeki karbonat esaslı 
tanecikler üzerinde kuvvetli çözücü ve aynştırıcı 
etkiler yaparak beton borulann yumuşamasına 
neden olur. 

-Endüstri Atıgı Dolgu Zeminler : Endüstri 
atıklan, çöpler ve cüruflardan oluşan dolgu ze
minlerdcn sızan sularda belona zararlı olabilir. 

Gazlarda 
Yanma ile oluşan veya endüstri atıgı şeklin

de ortaya çıkan gazlarda S02 ve H2S bulunur. 
S02 (kükürt dioksit) kuru olarak belonun içine iş
leyerek veya nemli beton yüzeyindeki su filminde 
çözünerek sülfüroz asit (H2S03) ve sülfitleri oluş-
turur. Oksijcnin yeterli oldugu ortamlarda ise sül
fürik asit ve sülfatları oluşturarak zararlı etki ya
par. 

S02 + H20-+ HıS03 (Sülfüroz asit) 

H2S03 + 1/2 02-+ H2S04 (Sülfirik asit) 

H2S (Kükürtlü hidrojen) belonun içine işleyebil
digi gibi, nemli belonun yüzeyindeki su filmi için
de çözünerek ve havadaki oksijen ilc oksitlcnip 
sülfürik asit (HıS04) ve diğer sülfatları oluştura-
rak etkili olur. 

H2S + 2 02 - • H2S04 (Sülfürik asit) 

BÖLÜM 2 
JİPS VE ANHİDRİTİN FİZİKSEL VE KİM
yASAL ÖZELLİKLERİ 

JİPS: Kimyasal formülü CaS04 . 2H20 

Kristal Yapısı: Monoklinik 
Sertligi : 2 - 2.5 
Özgül Agırlıgı: 2,3 

Dogada renksiz, saydam, beyaz, kirli sarı, 
gri, siyah renklerde , şekilsiz, telsel ve güzel kris-

4 

taller halinde bulunur. 
İkizlerinden kırlangıç kuyru~u meşhurdur. 

Üç yönde dilinimi vardır. Do~ada birçok türleri 
bulunur. Saydam olanına Meryem camı, ince tane
li jipse Alabaster denir. 

Jips suda %2 oranında çözünür. Genellikle 
sı~ deniz ve göllerde buharlaşma ile meydana ge
lir. Tortul külteler içinde kalın tabakalar ve adese
ler halinde ; tuz, kil, mam, killi şist veya kalker
lerle münavebeli olarak bulunur. 

Türkiye' de jips bilhassa Orta Anadolu' da 
jipsli seri adı verilen yeşil, kızıl, kahverengi, tuz
lu, killi, kumlu kalkerli olarak tabaka veya adese
ler halinde bulunur. 

12s 0c 
CaS04. 2H20 --+ CaS04.lf2 H20 + 3(2 H20 

Jips Alçı 

yarım hidrate 
ısıtılmış jips (alçı) kaybetti~i suyu yeniden alarak 
sertleşir. 

Alçı 163 °C ' da suyunu kaybederek anhid
rite dönüşür. 

163 °c 
CaS04.1/2 H20 --+ CaS04 + 1(2 H20 

Alçı Anhidrit 

ANHlDRlT : (CaS04) 

Kristal Yapısı : Rombik 
Renk :Beyaz 
Sertlik : 3.5 
Özgül agırlı~ı : 2.9 

2 mo! kristal suyu alarak ve hacmi büyüye
rek jipse dönüşür. Tabakalar şeklinde kaya tuzu 
ile bulunur. Anhidrit su alıp hacmini genişleterek 
(yaklaşık % 60) jipse dönüşür ve yılan alabasteri 
denilen jips türünü meydana getirir. 

BÖLÜM3 
SÜLFATlN BETON ÜZERİNE ETKİSİ 

Beton; çimento, agrega, su ve gerekLiginde 
katkı maddelerinin uygun oranlarda ve homojen 
olarak karıştırılması ile elde edilen yapı malze
mesidir. Beton içindeki en aktif rolü çimento oy
nar. Sülfat ile reaksiyon veren, beton içinde bagla
yıcı rol oynayan çimentodaki trikalsiyum 
alüminauır. (C3A) 

BeLonun sülfat ile etkileşebilmesi için; 
-Suda : so!· iyonu konsaırasyonu yüksek 

olmalı. 



-Çimentoda : Ca(OH)2 ve hidrate alü-

minat (C3A) miktarı yüksek olmalıdır. 

Na+, K+, NH1 (Amonyum) ve diger sülfatlar çi
mento içindeki serbest Ca(OH) ile CaSO ( kalsi-

2 4 
yom sülfat), hidrate kalsiyum alüminat ile kalsi
yum sülfo alüminatlan oluşturarak reaksiyona 
girerler. 
Sülfat etkisine neden olan mekanizmalan aşagıda
ki şekilde gösterebiliriz. 

a- Sülfo alüminatların (Etringit) oluşumu; 
3CaO.AI

2
o

3 
+Ca(OH)

2
+12H

2
0-+ 

Trikalsiyum 4Ca0.Al O .13H O 
2 3 2 

Al üm inat 

4Ca0.AI O .13H 0+3(CaSO .2H 0)+14H O-+ 
2 3 2 4 2 2 

Jips 
3CaO.AI O .3CaSO .32H O 

2 3 4 2 
Etringit + Ca(OH)2 
(kalsiyum sülfo alüminat) 

Belonun çatlaması, parçalanması, dayanı

rnın azalması bu hacim genleşmesi sonucudur. 
b- Jipsin oluşumu; 

Na SO + Ca(OH) +2H O --+ 2NaOH + CaSO . 
2 4 2 2 4 

2H
2

0 Uips) 

Sodyum sülfat, bu reaksiyona göre oluşan 
jips'den dolayı zararlıdır. Na

2
so 

4 
ayrıca kalsiyum 

alüminatlarla da reaksiyona girerek sülfoalüminat
ları oluşturur. 

3(4CaO.AI
2
o

3
.I3H

2
0)+6Na

2
so

4 
2 

(3Ca0.Al
2 

0
3

.3CaSO 
4

.3IH
2 

0)+2AI(OH)
3 

Condalet tuzu 

+12H O 
2 

c - Alkali sülfat kristallerinin oluşumu 
Eger Alkali sülfat konsatrasyonu yüksek ise; 

Na SO +lOH O-+ Na SO .IOH O(Mirabilit) re-
2 4 2 2 4 2 

aksiyonuna göre alkali sülfat kristali oluşur. Bu 
reaksiyon buharlaşma ve gözeneklerdeki tuzların 
yo~unlaşması şeklinde fiziksel bir işlem olarak 
yer alır. Yüzeyin yarılması şeklinde betonun za
rara u~ramasına neden olur. 

mu 

d-Jips ile aynı anda Brusit (Mg(OH) ) oluşu-
2 
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MgSO 
4 

+Ca(OH)
2 

+2H
2 

O-+ Mg(OH)
2 

+CaS0
4

.2H
2

0 Brusit 

Jips 
reaksiyonu ile yapı bozulur. Ayrıca MgSO 

4 
aşa-

~ıdaki reaksiyonlara göre hidrate kalsiyum bile
şikleri ile de reaksiyona girer. 
3Ca0.Al

2
0

3
.6H

2
0 + 3MgS0

4 
--+ 3CaS0

4 
+ 

2Al(OH)
3 

+ 3Mg(OH)
2 

3CaO.SlO (aq)+3MgSO (aq)-+ 3CaSO 
2 4 4 

+3Mg(OH)
2 
+2Sl0

2
(aq) 

Bu reaksiyonlarda oluşan kalsiyum sülfat, 
hidrate alüminatlar ile reaksiyona girerek etringiti 
oluşturur. Bu reaksiyonlar nedeniyle MgSO ' ın 

4 
etkisi çok kanşıktır. E~er magnezyum iyonlan-
nın konsantrasyonu düşük (100 mg/L) ve beton 
kompakt ise bu reaksiyonlar sadece betonun yü
zeyinde olur. 

Sülfatlar porozite ve geçirgenli~e ba~lı ola
rak nüfuz etme, ozmotik basınç ve kapiler yüksel
me gibi fiziksel olaylarla beton içine girer ve gen
leşmelere neden olur. 

Sülfat iyonu beton yapısına iki yolla girebi -
lir. 

a- Beton kanşım suyundan ve agregadan 
b- Beton temas suyundan 

a- Beton kanşım suları miktar olarak az oldu

~undan (lm3 beton için 150-200 L) karışım suyu 
ile beton yapısına giren sülfat az zararlıdır. Buna 
ragmen karışım suyunda çözünmüş halde en çok 
15 g/L madeni tuz ve 3 g/L SO bulunmalıdır. 

3 
(TS 1247) 

Alçılı suların aktı~ı sel ve dere yataldarın
dan alınan agregalar kalsiyum sülfat içerebilir. 
Böyle bir agrega ile yapılan beton su ile temas et
tiği zaman sülfat korozyonu olabilir. Agregadaki 
sülfat miktarı (SO 

3 
olarak) en çok %ı, klorür 

miktan en çok %0,2 olmalıdır. (TS 706, DIN 
4226 Teil 1) 

b - Beton senieşLikten sonra temas suyun
daki sülfat iyonu betonun permeabilite, kapilarite 
ve porozite özelliklerine bağlı olarak beton yapısı
na girer. Temas suyunun kimyasal etkisi aşağıda
ki faktörlere bağlıdır. 

5 
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ı -Temas suyundaki sülfat konsatrasyonu 3 - Kullanılan çimento ve agrega tipi 

2 - Betonun bünyesi ve bileşimindeki maddelerin 
oranı 

4 - Suyun betonla temas müddeti, alanı ve dilrgun 
veya hareketli oluşu 

Dogadaki sulann zararlı etkinlik dereceleri için sınır degerler. 
(TS 3440) 

Zararlı Etkinlik Derecesi 

Sıra İncelenen 
No Özellik 

Zayıf 

ı pH degeri 6,5-5,5 

2 Kireç çözücü (CQı)mg/L 
(Heyer mermer deneyi ile) 15-30 

3 +. 
Amonyum (NI4) mg/L 

15-30 

4 2+. 
Magnezyum (Mg ) mg/L 100-300 

5 2 
.Sülfat (~4) mg/L 200-600 

Zeminierin zararlı etkinlik dereceleri için sınır degerler. 
(TS 3440) 

Kuvvetli Çok Kuvvetli 

5,5-4,5 4,5' den küçük 

30-60 60' dan büyük 

30-60 60' dan büyük 

300-1500 1500' den büyük 

600-3000 3000' den büyük 

İncelenen Zararlı Etkinlik Derecesi 
Özellik 

Zayıf Kuvvetli 

Hava kurusu durumunda 

(~~) miktan mg/kg 
2000-5000 veya 5000' den büyük veya 
(% 0,2- 0,5) (% 0,5'den büyük) 

KLORÜRİÇERENSULAR - Buz çözücü tuzlardan 
gelebilir 

6 

Yeryüzü ve yeraltısulan çok az klorür içe 
rir. (10-50 ppm) 

Deniz sulan %2 klorür içerir 

Betonda bulunan klorürler; 
- Çimentodan (cürufları deniz suyunda sogu 
tulmuş cüruflu çimentolardan) 

- Kumdan (yıkanmamış veya yetersiz yıkan 
mış deniz kumundan) 

- Klorür içeren ilave kanşımlardan 

Klorürler betonuzararlı yönde etkilernemek
le birlikte donatı çeliginin korozyonuna neden ol
duklanndan değerlendirmede bu husus gözönünde 
bulundurulmalıdır. 

Fe2+ + 8Cl - 4 FeCI2 + 8e-

2Hı0 + 02 + Be- + Na- 8NaOH 

4FeC12 + 8NaOH + Ü2- 2Fe203.H20 + 
8NaCl + 2Hı0 Pas 



BÖLÜM4 

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 
Betonun zararlı kimyasal etkilere karşı da

yanıklılıjp., özellikle betonun yaşına, geçirimlili
gine, su/ çimento oranına ve yapımda kullanılan 
çimentonun cinsine baglıdır. Koruyucu önlemler 
aşagıdaki işlemlerle alınır. 

a) - Öncelikle suyun ve zeminin sülfat miktarı be
lirlenmelidir. 
b - Betonun geçirimliliginin sınırlanması : Beto
nun zararlı kimyasal etkilere dayanıklılıgı, zararlı 
etkili maddelerin beton içine sızarak girebilme de-
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recelerine baglı olarak degişir. Bu ise betonun ge
çirimliligi ile yakından ilgili bulundugundan zarar
lı kimyasal etkilere dayanıklılıgın saglanabilmesi 
için betonun geçirimliliginin sınırlanması yoluna 
gidilir. Bunun için, betonun su/çimento oranı dü
şük olmalıdır. (Kuvvetli-+ max. 0,50, zayıf 
-+max .0,60 olmalı). Çimento dozajı yüksek olan 
betonların , daha kompakt olmaları nedeniyle sül 
fatlı suları yapılarına almaları güçtür, yüksek da
yanım gösterdikleri için sülfat etkisi sonucu olu
şan gerilmelere karşı da dayanıklıdırlar. 

Ayrıca betonarme yapı elemanlarında mini
mum pas payı degerieri uygun olmalıdır. 

Zararlı Etki Karşısında Bulunan Betonarme Yapı Elemanlarında 
Minumum Pas Payı Degerieri 

Beton Sınıfı ( 1) Minumum Pas Payı (cm) Klorürler Söz Konusu olduğunda 

(160) BS12 4,0 

(225) BS20 -

(300) BS25 3,0 

(1) TS - 500 Betonarme Yapıların Hesap ve Ya
pım Kuralları 

c- Koruyucu Kaplama : Çok kuvvetli kimya
sal etki derecesi karşısında uzun süre kalacak 
olan betonlarda, dayanıklılıgın saglanması için 
betonun bu koşullara uygun şekilde yapılmasın
dan başka, zararlı etkili madde ile betonun dogru
dan doğruya temas etmesini önlemek üzere uygun 
yalıtım ve koruma önlemleri alınmalıdır. Bu 
amaçla fırça ile uygulanan bitüm ve katran esaslı 
yalıtıcılar, bitüm ile doyurolmuş kartonlar, keçe
ler ve yalıtma pestilleri veya bitümlü yalıtım pas
taları kullanılabilir. Uygulamanın yapılacagı yerin 
iklimi gözönünde tutularak, kullanılacak bitümlü 
maddenin yumuşama noktasının çevre koşulları
na uygun olması saglanmalıdır. Bazı durumlarda, 
beton yapı elemanının korunabilmesi için kil veya 
kireç taşından oluşturulan bir koruyucu perde kat
manı faydalı olabilir. 

d- Çimento cinsinin seçilmesi: Betonun da
yanıklılığı konusunda önemli problemlerden biri, 
belli bir etki tipine, aşındırıcı ortama ve koşula 
baglı olarak çimento seçimidir. Çimentoların sül
fata dayanımı konusunda alüminat fazları büyük 

5,0 

4,5 

4,0 

önem taşır . Çünkü betonun sülfata karşı dayanı
mı C3A miktarı ile orantılıdır. 

Sülfat Miktarı, suda 400 mg/L S02-4'den, 
hava kurusu zeminlerde 3000 ıng/kg'den fazla ol
dugunda sülfat etkisine dayanıklı çimento cinsleri
nin kullanılması gereklidir. Bu nedenle zararlı et
kinligin zayıf veya kuvvetli oldugu hallerde 
yüksek fırın cürüf çimentosu (TS 20) (%65 - 70 
cüruf içeren, %5'den az Al20 3'lü) veya uçucu kül-
lü çimento (TS 640) (%25 - 35) cinsleri tercih 
edilmelidir. Puzolanik maddeler çimentodaki C3A 
(Tri-kalsiyum alüminat) ve Ca(OH)2 miktarını dü
şürdükleri için sülfat etkisini azaltırlar. C3A oranı 
%8'i geçmeyen portland çimentoları da kullanıla
bilir. [( <%8 C3A Tip II, <% 5 C3A Tip V)] Za
rarlı etkinlik derecesinin çok kuvvetli oldugu hal
Ierde sülfatlı cüruf çimentosu kullanılmalıdır. (TS 
809). 

e- Su seviyesinin indirilmesi: Yeraltısuyu 
uygun bir drenajla uzaklaştınlarak betonla teması 
önlenebilir veya suyun seviyesi indirilerek beton
la teması azaltılabilir. 

7 
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f- Beton döküm işleminin tek bir iş kade
mesinde ve ara verilmeden tamamlanmalıdır. 

g- Beton dökümünü izleyen sürede beton 
kürüne dikkat edilmelidir. 

h- Beton yapı elemanlarının biribirlerinden 
derzlerle ayniması zorıınlulugu söz konusu oldu 

gunda, bu derzlerin geçirimsizligi saglanmalıdır. 
i- Beton yapımında kullanılacak agregalar 

temiz, sert ve yüksek dayanımlı kayalardan oluş
muş, TS 706'da belirtilen uygun granülometride 
olmalı, bilhassa kalker kökenli bulunmamalıdır. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

1. TS1247 "Beton Yapım, Döküm ve Bakım Ku
ra1Iarı" 

2. TS 3440 "Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, 
Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Beton 
lar için Yapım Kuralları" 

3. "Puzolanlı Çimentolar ve Kullanım Alanları" 

8 

Seminer Notları, Türkiye Çimento Müstahsille 
ri Birligi 

4. KOCAÇIT AK , S. , ÖZALP, R., SOLAK., C. 
"Türk Çimentolarının Sülfata Karşı Dayanım
larının Araştınlması", Ankara 1982. 



KAPAKLI REGÜLATÖRLERDE KAPAK HİDROLİK 
HESAPLARI 

Yazan: Turgut SUNGUR (x) 

ÖZET 

Bu makalede debi rüsup hareketinin çok olduğu nehir yataklarında inşa olunan 
kapaklı regülatörlerin, kapak işletme direktiflerine göre hidrolik hesap kriterleri sap
tanarak, projelendirmede izlenecek yollar belirlenmiştir. 

1- GİRİŞ: 
Devlet Su İşlerinin çalışma alanı içerisinde 

yer alan çeşitli projelerde, degişik amaçlı regüla
törler projelendirilerek inşaa edilmektedir. 

Bu yapıların bir kısmı, topografya ve akarsu-

lardaki rüsup özellikleri nedeniyle kapaklı regüla
tör olarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ka
paklı regülatörlerin kapak hidrolik hesaplarında 
pratik olarak kullanılabilecek bir dizi derleme he
saplar burada verilmektedir. 

Q ([le b i) 

l•ı<apal< '"9'""0t 
(Q) Debileri degl•k•n 

0mııf Cı: ,:ı;,'~ ''lo '~:)' ~· 9oo ve max. 

KAPAKLI REG0LAT0R iciN ŞEMATiK PLAN 

--- ~~~--
rnern.•.• -=•abit 

n 

.S•k•l-' ~-------~d. ------~ 

BOY KESIT 

(x) ~.Y.Müh.DSl Gn.Md.Proje ve inş .Dai.B~k.lığı ANKARA 
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Dolu gövdeli regülatörlerden bilindigi gibi , 
kapak üst kolu priz hidrolik hesaplan sonucunda 
belirlenir. 

Memba suyu kolu, işletme boyunca sabit bir 
seviyede tutulmaktadır. 

Burada verilecek yöntem, dolu gövdeli regü
latörlerdeki çalal geçiti hidrolik hesapianna ben
zer biçimde olacaktır. 

Temel amaç, enerjinin kınlabilmesini ve ya
tak mensabında oyuimalann vuku bulmamasını 
saglayabilmek için (K) radye üst katunu güvenlikli 
(En düşük katta) olarak saptanmaktır. 

kapakJı regülatörlerde kapak genişligi belirli 
ölçülerde (Omegin 3.00 - 4.00 m civannda) sınır
landırılır. 

B regülatör genişligi, seçilerek saptandıgına 
göre kapak sayıda buna uygun olarak belirlenir. 

Kapak yüksekliklerini de sınırlandırmak zo
runlugu vardır. Çok geniş kapaklar gibi çok yük
sek kapaklarda ekonomik olmazlar. Bu nedenle 
aks yeri seçilerek tespit yapılırken yükseklikleri~ 
de belirli ölçülerde (Omegin 2.50 - 3.00 m civa
rında) sınıriandıniması uygun olacaktır. Kapaklı 
regülatörlerde çalal geçitierindeki gibi dalgıç per
deler inşa edilmezler. 

Bu nedenle aşagıda verilen hidrolik hesap 
kriterleri de bu duruma uygundur. 

(n) sayıda kapak olduguna göre 
Hidrolik hesap kriterleri : 

(İŞLETME DİREKTİFLERİ) 
1- Kapaklann tümü aynı anda birbirine eşit 

açıklıklarda kaldınlacaktır. 
2- kapaklann priz ci vannda olan 1,2 veya 3 

er tanesi (Çift taraflı priz durumunda lx2=2, 
2x2=4 veya 2x3=6 tanesi) yine aynı anda birbiri
ne eşit aralıklarda kaldınlacaktır. 

3- Kapaklar sırasıyla biri açık, digeri kapalı 
olarak simetrik kaldınlacaktır. 

4- Taşkın sırasında tüm kapaklar tamamen 
kaldınlacaktır. 

Bilindigi gibi bu açılışlar menbada biriken 
çökeiLi (rüsup) maddelerinin mansaha geçiştirilme
si ve menba su konutun sabittutulması amacını ta
şırken, taşkın sırasında da taşkının mansaha savul
ması amacının taşırlar. 

HİDROLİK HESAP KİRİTERLERİ 
1- Kapaklann tümünün aynı anda biribirine 

eşit açıklıklarda kaldmiması durumunda: 

S e lı ii · Z 

NOT: 1- h/az<?: 1,35 koşulu vardır. 
2- Kapaklar simetrik açılmaktadır. 
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Bir kapak açıklıgı ([) olduguna göre tüm ka

pakların genişligi L= n.[ dir. 
llkj_n (K) radye üst kotu talvegden belirli bir 

miktar (Omegin 0,50 m veya 0,75 m yada 1.00 m) 
düşük olarak seçilir. 

Sonra memba su seviyesi sabit olduguna gö
re çeşitli (Q) debileri ele alınır. 

[Q min, (Q2, 33, Q5, QlO, Q,25, Q50)] gibi. 
Her deb~ için. mansap anahtar egeisinden 

mansap su sevıyelerı ve dolayısıyla mansap enerji 
seviyeleri bulunur. 
Böylece de her bir durumda (F) seviye farklansap-
tanır. ~~ 
Yine her debi için dcr= V Bı " degerieri hesap 

.g 

ı F ıf. dl ... dı d2 anır. -de a e enne gore d- ve - deger-r cr dı 

leri tablo ile belirlenir. 

Yı= B~ı Hız degerieri saptanır. 

Fn = ~ ifadesiyle Fn= Froude sayılan he 
ıg dı 

saplanır. (Bu froude sayılan, enerji kıncı havuz 
tiplerinde belirtilen limit degerierini geçmemeli
dır. 

Mansap su seviyelerinden d2 degerieri düşü
~~re~ bulunan kotlann, ilk seçilen (K) radye kotu 
uzerınde kalmalan durumunlarında enerjinin kın
lacagı ve dolayısıyle radye mansabında bir oyulma 
olayının vuku bulmayacagı sonucuna varılır. Dola
yısıyla seçilen (K) radye üst kotu güvenliklidir. 

Kapak açıklıklan orifis formülü uygulanarak 
belirlenir. 
Q= C.A. l2gHt , C = 0,65, A= L. a oldugu 

na göre ve Q=C.L. a. l2gHt orifus formülün 

de Q,C,L,Ht degerieri belirli olduklanna göre (u) 
kapak açıklıkları saptanır. (Not: C katsayısı, a 
ve Ht nin, (h) nın fonksiyonu olarak tablo veya 
grafiklerden alınırsa kesinlik saglanır.) 

Q.2,33 

o., 

«ıo 

NOT: Aradaki bazı değerlerin de hesaba katılması 
elverişlldir. 



Böylece bu durumun saglıklı oldugu sonucu
na varılmalıdır. 

Eger man. S.S. den d2 düşüldügünde elde 
edilen kollardan biri yada birkaçının, seçilen K ko
tunun altında kalması durumunda, enerjinin kınl
mayacagı ve radye mansabında bir oyulma olayı
nın vuku bulacagı sonucuna varılıracagından K 
kotunu yeniden düşürerek hidrolik hesapları tek
rarlamak ve güvenlikli durumu saglamak gerekli 
ve zorunlu olacaktır. 

2- Kapakların priz civarında olan 1,2 veya 
3er tanesinin yine aynı anda biribirine eşit açıklık
larda kaldınlması durumunda: 

Bu durumda L= 2ı, L=4L veya 6C olacaktır. 
(Priz ler çift taraflı olduguna göre) · 
Memba su seviyesi yine sabittir. Yine çeşitli Q de
bileri ele alınır. Mansap enerji seviyeleri anahtar 
egrisinden bulunur. Yine F seviye farkları sapta 

mr. Yine dcr=Jff., F/dc, dı/de, d2/dı degerieri 
. g 

tablo ile belirlenir. 

Fn= ~ ifadesiyle Froude sayıları hesap 
ıg uı 

lanu. (Yine bu Froude sayıları , enerji kıncı havuz 
tiplerinde limit degerierini geçmemelidir.) 

Yine aynı hesap tablosu ile mansap enerji se
viyelerinden d2 degerieri düşülerek bulunan kolla
rın ilk seçilen K radye kotu üzerinde kaldıkları 
gösterilmelidir. 

Tersi halde 1. durumda oldugu gibi K kotu
nun yeniden seçilmesi, hidrolik hesapların tekrar
lanması ve böylelikle gövenligin saglanması ge
rekli ve zorunlu olacaktır. 

(a) Kapak açıklıkları, bu kez Q= C.A. i2gHt 

orifus formülünde A=[(2- 4-6)] r. a alınarak 

(Çift taraflı priz durumunda ) saptanacaktır. 

NOT: Yalnız priz civarındaki AA kapağıda simetrik 
olarak açılabilir. 

/~~~ı~~~~~~'\ 
B 

Şekil:3. 
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Bu ikinci durumda (AA) , (AA) vede (BB) 
ayaklara yanal (F) su ilkilerinin etkisinde kalırlar. 

Statik hesaplarda bu ayakların yanal devril
me, kayma, gerilme tahkikierinin ayrıca yapılması 
gereklidir. 

3- Bu durumda hesap biçimi 2. duruma ben
zer olacaktır. 

4- Taşkın suasında tüm kapaklann tamamen 
kaldulması durumunda: 

Bu durum için QlOO max. taşkın debisi esas 
alınır. Memba su seviyesi yine aynı olup sabittir. 
Ancak priz yapısının vede sair şartların (Kısaca 
üst yapının) elverdigi ölçüde belirli bir miktar ka-. 
barma söz konusudur. Mansap anahtar egrisinden 
mansap enerji seviyesi saptanarak F/dcr ifadesi he-

dı d2 
saplanır, ve tablo yardımı ile dcr ve di deger-

Ieri belirlenir 
3~ . Q Vı 

dcr~ 8 2.g du. V ı= B.dı , Frı = i g dı olup 

Fn= ~ Fn(Limit) ve mansap su seviyesi kotu - d2 
;;::K radye kotu şartı saglanmalıdır. 

Ayrıca, Priz kapagı işletilmesi yönünden, 
normal S.S. ne ulaşılacak taşkın debisini belirle
mek üzere Q2,33, QS, QlO, Q25, QSO debileri 
içinde benzer işlemler yapılacaktır. Bu işlemlerde 
batık haller için batık savak formülü uygulanacak
tır. 

NOT: Her dört durumdada (1., 2., 3. , ve 4. 
durumda) eger batıklık varise, diger bir ifade ile 
mansap su seviyesi -d2 >K radye üst ko tu lartı el
de olunuyor ise; kapak açıklıkları Q=C.A. 2gh 
batık orifis formülü ile hesaplanu. h @ memba
mansap su seviyeleri farkı C@ = (0,70) 

dı d2 
F/dc --. de ve di bagıntılarının saptanması : 

(d2<lı) 3 

Yüzeysel sıçramada yük kaybının F= 4 dı d2 

oldugu bilinmektedir. dd
2 

=X 
. ı 

(d2 -1 ) 3 
dı 

F= yada 
4 d2/ ct? 

F (X.1)
3 

. dı bulunur. 
4X 

d2 
di = c/ı +8 Fn 

2 
-1) =X buradan 2 

2 2 
(2x+l) -1=8Fn, dcr= 

3 rT .q~, 
~~ B 

2 ı q 2 dcr3 
de 3q r:....2_Vı Vı=- , Frı2~ . , r -, rı ı --, dı = -- , 

g g dı g dı 3 dı 3 
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ddıcr = 3 (2x+ı)1:.ı _ ~ / 4x
2 

+ 4x = 
8 -'V 8 

3 
F::o (x-1) .dı ~ = ~ 2 , 

4x ' dcr x(x+l) 

Fl (X-1)
3 ~ / 2 

lde=~. V X(X+1) Şu halde 

F/dc bilinince X= dd2 
ı belirlenir. 
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3 

%c = ~~) . dfctc buradan da X belirli oldugun-

dan ve F/dc bilindiginden ~~ saptanır. 

Ö I F bT . dı d2 bel" y eyse dcr ı ınınce de ve dı ır-

lenmektedir. 

Degişik F/dc degerieri için :C ve d2/dı 
degerierini veren bir tablo düzenlenebilir ki bu tür 

bir tablo, çeşitli literatürde mevcuttur. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

1-Regülatör Projesi Kriterleri (DSl Yayını) 
2-DSI Kızılırmak Vadi Sulamaları Tımarlı Regüla 

törü Uygulama Projesi 



AKİFERLERDE SAHASAL DÜŞÜM PROBLEMi ÜZERİNE 
BIR ARAŞTIRMA 

Yazan: Dr. Nuri KORKMAZ* 

OZET 
Yeraltısuyu işletmesi veya drenaj projeleri için inşa edilen sondaj kuyulan maliye

ti yüksek tesisler oldugundan bunlarla ilgili kararlar verilirken çok dikkatli olmak ge
rekmektedir. Herhangi bir akiferde inşa edilen sondaj kuyu,lannm projeZendirilmesinde 
sahasal su seviye düşüm miktarlannm önceden tahmin edilerek bu projelendirmeler
de dikkate almması halinde sondaj kuyusundan istenilen debi ve kalitede pompaj ya
pılabilme imkanı elde edilir. Aksi halde sondaj kuyu veya kuyulanndan sahasal su se
viye düşümlerine baglı olarak istenilen debi elde edilemez. 

Sondqj kuyulannda su seviye düşümlerine ba!}lı debi azalmasmm bir başka se
bebi de pompaj kuyulannm karşılıklı olarak birbirlerine etkilerine baf}lı gelişen girişim 
düşümüdür. 

Kuyu debileri ile ilgili bu degerlendirmelerle birlikte akiferden çekilen su miktan 
ve ilave olarak çekilebilecek su miktannm (rezeru,inin) belirlenebilmesi için sahasal dü
şüm miktannm dogru bir şekilde tayin edilmesi gerekir. 

Herhangi bir havzada inşa edilen sondaj kuyulanndan yapılacak pompajdan dola
yı gelişen sahasal düşümlere baf}lı olarak bu sahadaki akarsuyun baz akımı veya 
kaynak akımları. su seviye düşümü oranmda azalır. Sahasal su seviye düşüm miktan 
bu yönüyle de baraj ve gölet gibi depolama tesis'lerine etki etmektedir. 

Lüeratürde yeni ve orfjinal olan bu çalışma ile su kaynaklarmm projelendirüme
sinde çok önemli bir yeri olan sahasal su seviye düşümlerinin tayini Ergene Havzası
nmAhmetbey bölümü uygulaması ile birlikte aynntılı bir şekilde verilmiştir. 

1. GİRİŞ 
Akifer, boşlukları tamamiyle yeraltısuyu ile 

dolmuş olan, bu suyu bir noktadan digerine ilete
bilen ve bir kaynak olarak su verme yetenegine sa
hip olan jeolojik teşekküllerdir. 

Yeraltısuları hidrolojik çevrimin bir parçası
nı teşkil eder. Bu sebeple akiferlerin hidrolojik 
çevrim içindeki fonksiyonları suyu depolama, su
yu iletme ve bir kaynak olarak su vermesidir. 

Yeraltısuyu akımı, gözenekli jeolojik teşek
küllerin çok komplike yapısı içerisinde meydana 
gelen viskoz bir sıvı akımıdır. Akiferlerin böyle 
çok komplike yapısı içerisinde belirli bir sürede 

* Jeoloji Yük.Müh. DSİ Jeotek.Hiz.ve Yeralusulan 
Dairesi Başkanlığı 

gelişen ve çok sayıda degişkenden etkilenen su 
seviyeleri veya dinamik rezervleri ile yeraltısuyu 

akımı boşalımları , akifer boşalım katsayısına (a) 
baglı olarak her akiferde farklı karakterde geliş
mektedir. 

Boşalım katsayısı (a), akiferin hİdrodina

mik parametreleri ve akifer boyutlarına baglı bir 
katsayıdır. Bir akiferin yeraltısuyu akım boşalım 
debisinin (Q), boşalım seviyesi üstünde depolanan 
su hacmine (V), (dinamik rezerv), oranından 

(a =Q N) elde edilir. 
Bu incelemede, akiferlerin tabii hidrolojik 

şartlar altındaki bir yılın ôt= 6 aylık kurak bir pe-

yodu için su seviyesi, dinamik rezerv ve akım de-

13 



DSl TEKNİK BÜLTENİ ı990 SA YI 72 

gişkenligi ile boşalım katsayısı ilişkisini karak

terize eden ve boşalım katsayısı, o::; 0.022 gün -ı 
olan bütün akiferlere uygulanabilecek standart bir 
degişkenlik egeisi ve· bu degişkenlik egeisi üzerin
de boşalım katsayılarına göre gruplandıruan aki
fer tipleri belirtilmiştir (4). 

Bu gruplandırmadaki her akifer grubu sının
na ait boşalım katsayısı degerleri, kullanılan veri-

J.5---,-----
~erler 

100 

C> 

o 80 
>~ 

o 
, 
; 3 o 

2 T op 

Akıfer l e r 

ı 

1 

,:V 
o~-

ı 

-- -- - - ----

3 . Tip Alnferler 

---. 

lere de baglı oldugundan yaklaşık sınırlardır 
(3,4). 

Boşalım katsayılarına göre gruplandırılan 
akifer tiplerinin karakteristik özellikleri aşagıda 
özet olarak verilmiştir. 
1. Tip Akiferler · 

Boşalım katsayısı a~ 0.00035 gün -ı olan 
akiferler bu gruba girmektedir (Şekil. ı) 

4 Tip uir.rı ... 

---

o.q;, ;,. periyotu •4 t .. S oy 

~ .. 

• 
c 

0 .002 00Qo4 0 .006 0 .008 0 .010 0.012 0 .014 O 016 O.Ot8 0 .020 0 .022 
Bıo,ah ıTı •otsoyısı , o'- , Ctiinf) 

Şekll.l - Akiferlerde dinamik rezerv, su seviyesi ve akım değişkenliğl ile boşalım katsayısı Ilişkisi (KORKMAZ, 1989) 

Bu tip akiferlerde bir yılın kurak bir mevsiminde 
11 t= 6 aylık bir süre için dinamik rezerv, su sevi
yesi ve akım degişkenligi yaklaşık olarak % 6 
dan küçük veya% 6 ya eşittir (Şekil.l) . 

Bu tip akiferlerde dinamik rezerv, su seviye
si ve yeraltısuyu akımı şeklindeki boşalımlar yıl
lık yagışlardan ziyade ortalama yıllık yagıştan 
eklenik sapma degerierine bagh olarak uzun dev
reli ve düzenli gelişmektedir. Yeraltısıyu akımı 
boşalımları yıllık beslenirnin degil dinamik rezer
vin etkisinde kalmaktadır. 
2. Tip Akiferler 

Bu gruba boşalım katsa:rısı, 0.00035 gün -I 

< a< o.ooı 75 gün -ı sınırlan içerisindeki aki

ferlerin girdigi kabul edilmiştir (Şekil.l). Bu aki
ferlerde dinamik rezerv, su seviyesi ve yeraltısuyu 
akımları ortalama yıllık yagıştan eklenik sapma 
egeisinin kurak ve yagışlı periyot degerieri ile ay
n ayn ilişki vermekte ve bir yılın kurak mevsi
minde 11 t = 6 aylık süre için bu parametrelerin de
gişkenligi yaklaşık olarak % 6 - % 27 arasında 
degerler almaktadır (Şekil. ı) . 
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3. Tip Akiferler 

Boşalım katsayısı, O.OOı75 gün -ı~ a< 

0.0126 gün -ı sınırlan içerisinde kalan akiferler
de dinamik rezerv, su seviyesi ve yeraltısuyu 
akımlan yıllık yagışlarla ilgili beslenime baglı 
olarak gelişmektedir (Şekil. I). Bu tip akiferlerde 
bir yılın kurak mevsiminde ~ t=6 aylık bir süre 
için dinamik rezerv, su seviyesi ve akım degiş
kenligi yaklaşık olarak % 27 - % 92 arasında de
gişmektedir. (Şekil.l ). 

4. Tip Akiferlerde 

BoŞalım katsayısı, a~ O.Oı26 gün -ı olan 
yüksek boşaltım özelliklerine sahip akiferler bu 
gruba girmektedir (Şekil. I). tıeri derecede karsti
fikasyona ugTamış bulunan karstik akiferler bu 
özellikleri göstermektedir. Bu tip akiferlerde yeral
tısuyu bilanço denklemine giren terimierin deger
Ieri aylık olarak degişir. 

Degişik jeolojik, klimatolojik ve topografik 
şartlara sahip bir çok sahada yaptıgımız uygula
malar bu gruplandırmanın dogruıugunu ve ova 



alanlanndaki akiferlerin büyük ço~unlu~unun 1. 
tipte oldugunu göstermiştir. 

Uygulamalarda herhangi bir akiferin tipi, ta
bii hidrolojik şartlara ait uzun süreli ve sıhhatli ku
yu veya akım ölçümleri ve akifer alanı yagış de
gerlerinin bilinmesi halinde bu bilgilerin regresyon 
analizi ile, bu özelliklere sahip bilgilerin olmama
sı halinde ise kısa süreli kuyu veya akım ölçümle
rinden faydalanılarak hesaplanan boşalım katsayı
sı yardımıyla degişkenlik egrisinden (Şekil.l) 
direkt tayin edilebilir (3,4). 

2.AK1FERLERİN SAHASAL DÜŞÜMLERİ -
NİNTAYlNİ 

Pompaj sahalannda pompaj süresi boyunca 
gerçekleşen düşümler, 

a. Pompaja ba~h olarak pompaj kuyulannın 
kuyu ve akifer kaybı düşüroleri (s), 

b. Pompaj kuyulannın tesir alanında gerçek
leşen girişim düşüroleri (Sg). 

c. Sahasal düşümlerdir. Sahasal düşüroler 
ise kurak periyot şartlan sahasal düşüroleri (ôhk) 
ve çekime baglı gelişen sahasal düşümlerdir 
(ôhç). 

Bu düşüroleri açık olarak ifade edebilmek 
için önceki bölümde sınır degerieri verilen 4 akifer 
tipine, (Şekil. 2 )de şematik kesiti verilen akarsuya 
boşalımlı akifer modeli örnek olarak şeçilmiştir. 
Bu modeldeki 4 tip akiferin herbirinin aşa~ıdaki 
şartıann etkisi alunda oldugu kabul edilmiştir. 

Roso t 

-) , ..... _ ..... 
/ '-.Ciıooa. •.....• cı..) 

Şekll.2- Akarsuya boşalımlı serbest aklfer t= t0 , t1,. 
...... ,tn•···· .. ,tN zamanları su tablaları ve pom-

paj kuyuları toplam düşüm konisi 
a. Akiferin t= t0 , t1, lı• .. , ~ ... tN• tN+ 1 ... za

manlan boyunca R rasat kuyusu su seviyeleri de
gerleri bilinmekle ve maksimum 0\nak), minimum 
(~) su seviyeleri, ilişkili oldugu yagışlara bagh 
olarak kuyu rasat devresi içinde gelişmiştir (Şe
kil.3, Şekil.4, Şekil .5). 

l 
i 

i 
-~ 
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Şeki1.3- Akarsuya boşalımlı 1. ve 2. tip serbest akife -
rin R rasat kuyusu t0 -t devresi su seviye 

N 
hidrografı ve t0 -t devresi düşüroleri 

N 

l • 
~ !r-------~------~~~~~~~ 

l 
;ı 

i 
1 ",;,------- --- - - --
i 
~ 

~ 
"' 

o '• 1n- 1 In tN t ( su yılı) 

Şekil.4- Akarsuya boşalımlı 3. tip serbest akiferin R 
rasat kuyusu su seviye hidrografı ve t0 -t 

N 
devresi düşüroleri 

d.---------------. 

~ -;iL _ ___ _____12WL~Z~ ~ı 

.c 

i 
t. 
i 
i . 
i A 

; 
t 
~ 

h--- ----- - -------- -
ö 

i 
o tn-ı IN ! (Ay ) 

Şekll.S- Akarsuya boşalımlı 4. tip serbest akiferin R 
rasat kuyusu su seviye hidrografı ve t0 -t 

N 
devresi düşüroleri 

15 
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b. Akiferin t0 - 'n-ı devresinde su seviyeleri 
ve yeraltısuyu akımları tabü hidrolojik şartlar 
(Yeraltısuyu pompajının olmadıj:tı devre) altında 
gelişmiş ve bu devreden sonra akifer pompaj 
şartlarırun etkisine girmiştir. 

Pompaj kuyularında t0 - tN devresinde mini
mum seviyelerine göre gelişen düşilmler ve pom
paj seviyesi ~ = H5 +d hk +d hç + sg +s 0(1) 

formülü ile ifade edilir. (Şekil 2, Şekil 6) 

Zemin 

t SJ t<tıası 

'""-'-

'""'~""" 
Şeki1.6- Akarsuya boşalımlı serbest aklferin pompaj 

kuyularında t0 -t0 devresi gelişen su seviye 
düşümlerl 

Bu formül, ilk 3 akifer tipinde her yılın mak
simum su seviyelerinin geliştigi aylara (Mart, Ni-
san ...... ) ait degerierin dikkate alınması halinde, 

1\ = H5 + ~ hm + ~ h k + ~ hç + Sg + s (2) 
şeklinde ifade edilir. 
Burada, 
1\ = Pompaj seviyesi (dinamik seviye), m 
H

5 
= t

0 
anındaki su tablası, m 

d hm = Mevsimlik su seviye düşümü, m 

d hk = Yeratkısuyu akımı boşalırnma baglı 

gelişen sahasal su seviye düşümü, m 
d hç = Yeraltısuyu akımı boşalımı ve pom

paja (çekime) baglı gelişen su seviye düşümü, m 
Sg = Girişim düşümü, m 
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s = Pompaj kuyusunun düşümü, m 
Yeraltısuyu işletmesi yapılan akiferlerde 

minimum· pampaj seviyesi serbest akiferlerde 1/2 
akifer kalınlıj:tı, basınçlı akiferlerde ise akifer ta
vanına kadar olmalıdır. 

Yeraltısuyu işletmeleri veya drenaj projeleri 
için açılacak derin sondaj kuyuları, maliyeti yük
sek tesisler oldugundan bunlarla ilgili kararlar ve
rilirken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Her
hangi bir akiferde inşa edilen pompaj kuyularının 
dagılımının boyutlandınlmasında, kuyulara mon
te edilecek pompaların karakteristiklerinin tayini 
ve elektrifikasyon tesislerinin projelendirilmesin
de, (1) ve (2) formüllerinden de görüldügü gibi, 
sahasal su seviye düşilm miktarlarının (dhk ,d hç) 
önceden tahmini ve bunların kuyu projelendiril
mesinde dikkate alınması halında işletme kuyu
sundan uzun sürede istenilen debi ve kalitede 
pompaj yapılabilme imkanı elde edilir. Aksi halde 
ı. ve 2. tipteki akiferlerin özellikle kurak periyo
tun ilk yıllarında, 3. tip akiferlerde ise fazla yaj:tış
lı yıllarda açılan sondaj kuyularında, bu yıllardan 
sonra gelen daha az yagışlı devrede önemli saha
sal düşilmler gerçekleşir ve buna baglı olarak 
sondaj kuyusundan pompaj yapılmadıgı halde da
hi kuyu debisinde önemli ölçüde azalma görülür. 
!şte bu sebeplerle pompaj kuyularının daha emni
yetli boyutlandınlabilmesi ve ayrıca akiferin iş
letme rezervininin, ekonomik şartlar, teknik im
kanlar, su hakları, su kalitesi, akifer şartları , 
yeraltısuyu akımı ve evapotranspirasyon boşalım
ları ile olan su israfının azaltılması ve biriktirme 
haznelerine (baraj ve gölet) etkileri gibi faktörler 
gözönünde tutularak belirlenebilmesi için kurak 
periyot şartları sahasal düşilm miktarı (d hk) ile 
çekime baglı gelişen sahasal düşilm miktarının 
(d hç) sıhhatli bir şekilde hesaplanması gerekir. 

Yukarda açıklanan akifer tiplerine göre bu 
d hk, d hç parametre degerierinin tayininde; 

a. 1. ve 2. tip akiferlerde t
0

- tN kurak devre

sinin ortalama yıllık yagıştan eklenik sapma dege
rinin maksimum ve minimum degerierine tekabül 
eden su yılı sonu seviyeleri (Şekil .3), 

b) 3. tip akiferlerde to - tN yagış rasat devre-
sinin maksimum ve minimum yıllık yagışlarına 
baglı gelişen su seviyeleri (Şekil .4) 

c) 4. tip akiferlerde to - tN yagış rasat devre
sinin maksimum ve minimum aylık yagış miktar
larına baglı gelişen su seviyeleri (Şekil .5) dikkate 
alınmalıdır. 

3.ERGENE HAVZASININ AHMETBEY 
BQL(JMÜNDE GERÇEKLEŞEN SAHASAL 
DUSUMLERİNİN TAYİNİ 

Inceleme alanı Ergene havzasında dogudan 
Çariu-Çerkezköy hattı ile batıdan Babaeski
Haznedar hattı arasındadır (Şeki1.7). 
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i. S A RETlER 

_so - 'ıiHol tısuyu S4Vl) ~ etrılt rı (19 70) 

- Yera ltısuyu akım jOri:ı 

·, ""+ .,.t+t Akifer sını rı 

·-.... . ..... . =:--- - Bası n çlı okit.r s mırı 

- - _ O ran o ı o lanı sınır ı 

~3336 Sondaj k~u su 

~ Alllr3U ve akım doQru ttusu 

~ 
d 

Q ~ÇEK ıp 15 ( .. ) 

Şekll.7- Ergene Havzası yeraltısuyu seviyesi haritası 

3.1. Yagış - Yeraltısuyu Seviyesi İlişkisinin 
Araştınıması 

İnceleme alanı içindeki meteoroloji istasyon
larından olan Lüleburgaz'ın 1938-1986 devresi, 
Çorlu'nun 1937-1986 devresi ve Saray'ın 1957-
1986 devresi yagış rasat degerieri için "ortalama 
yıllık yagıştan eklenik sapma "degerleri hesaplan
mış ve bu hesaplanan degerierden faydalanılarak 
çizilen grafikler Şekil.8 de verilmiştir. 

,., 
600 

""" 
'"" 

I 
i 

( 
"'" 

~ 

' i 1!00 . -
t 1200 
;; 
ö 1<()0 

Şekil. 8- Lüleburgaz, Çorlu ve Saray meteoroloji is
tasyonlarının ortalama yıllık yağıştan ekle -
n ik sapma grafikleri 

Bu grafikler aynı havza içinde yeralan bu üç istas
yonun yagış degerierinin farklı özellikle oldukla
nnı göstermektedir. 

Ahmetbey akiferinde 1970 yılından itibaren 
planlı bir yeraltısuyu işletmesine başlanılmıştır. 
Bu yıldan önceki devre boyunca gelişen su sevi
yeleri tabii hidrolojik şartların etkisi altında, ye
raltısuyu işletmesinin başladıgı 1970 yılından iti
baren gelişen su seviyeleri ise tabü şartlara ilave 
olarak çekilen su miktanna da baglı gelişmiştir. 
Böylece akifer yayılım alanında tabii hidrolojik 
şartlar altında ve çekim şartları altında olmak 
üzere 2 grup su seviye degişirni gelişmiştir. 

Ahmetbey akiferi yagış-su seviyesi ilişkisi
ni temsil eden istatistik anlamdaki bagıntılar, 
1961-1969 tabii hidrolojik şartlar altında gelişen 
su seviyelerinden faydalanılarak geliştirilebilece
~i tahmin edilmiştir. Bu talıminin ispatı için akife
rin besienim alanı içinde bulunan Saray meteoro
loji istasyonun 1961-1969 devresi ortalama yıllık 
yagıştan eklenik sapma değerleri (Tablo.!) ba
gımsız değişken ve 3336-Ahmetbey kuyusunun 
ooşalım kotuna göre su seviyeleri (Tablo.l) ba
ğımlı değişken seçilerek bir koordinat düzlemin
de noktalanmıştır (Şeki1.9). 

17 
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Tablo.l- 3336 Ahmetbey rasat kuşusu su seviye ve Saray meteorolojiistasyonu yağış değerleri 

KuyuKotu : 113.0 m 
Boşalım Kotu : 40.0m 

Rasat Yıllık yagış Ortalama Yıllık Yagıştan Boşalım Seviyesine göre 
Ölçülen Su seviyesi, h, (m) Yılı Py• (mm) Eklenik Sapma , P c• (mm) 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

358. 1 
701.2 
650.7 
474.0 
695.8 
831.5 
532.0 
604.1 
467.5 
835.8 

1035.0 
714.8 
856.8 
551.4 
825.2 
527.4 
717.2 

1002.7 
932.8 

1179.7 
1044.8 
513.5 
474.2 
585.8 
552.6 
585.1 

~ o 

530 

i 51 o 
~ . 
<> .. 

500 

~ 49.0 

~ E 48 o 

~ 470 

! .. 
• 1600 -<200 · 800 • 400 o 400 ll(L 1200 

Or1alomo )lfltk yoOn; ton eklen ık 5apmo, Pc ,(mm 

Şeki1.9 - Saray meteoroloji istasyonu ortalama yıllık 
yağıştan eklenik sapma-3336 Ahmetbey ra
sat kuyusu su seviye ilişkisi 

- 1191.7 51.01 
-1158.5 50.03 
-1175.8 49.90 
-1369.8 49.50 
- 1342.0 49.30 
- 1178.5 48.50 
-1314.4 48.11 
- 1378.3 47.13 
- 1578.8 46.12 
- 1411.0 44.60 
- 1044.0 43.21 
-
-
-
-
-
-
-
-

997 .2 42.84 
808.4 40.38 
925.0 39.45 
767.8 40.70 
908.4 42.89 
859.2 42.59 
524.5 43.08 
259.7 42.20 
252.0 42.52 
628.8 42.64 
474.3 42.26 
280.5 42.32 
198.3 43.89 

82.9 43.52 
0.0 41.48 

Bu koordinat düztemindeki noktaların da~lımı, 
hİdrojeolojik şartlarda dikkate alınarak, bu degiş
kenler arasında dogrusal bir ilişkinin olabilecegini 
göstermiştir. Bu ilişkinin derecesini belirlemek 
ve hesaplanan degerierin anlamlı bir ba~mlılık 
ifade edip etmedigi için istatistik analiz yapılmış
tır. 

Bu 9 yıllık degişkenlerin regrasyon analizin
den elde edilen regresyon dogrusu denklemi aşa
gıda verilmiştir . 

h= 60.18 + 0.0087 pc (3) 
Burada; 

h= Boşalım seviyesine göre su seviyesi, 
(m) 

Pc= Ortalama yıllık yagıştan eklenik sap
ma, (mm) 

Bu regrasyon dogrusu denkleminin korelas
yon katsayısı ve diger parametre sonuçları Tab
lo.2 de verilmiştir. 
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Tablo. 2 Saray meteorolojiistasyonu yağış değerlerı- · 3336 Ahmetbey rasat kuyusu su seviyeleri regresyon 
analizi sonuçları 

.... en 
>. c:: .... ro o • 

İlişki Tipi 
("/.) ;;.....;;:; 
6 CIJ .... 

(ll:>, 
~ -ro - ~en 
N ........ 
:0 o (ll 

o ~~ 

Ortalama Yıllık Yagıştan 
Eklenik Sftma-Su 

Seviyesi lişkisi 
9 0.784 

YıllıkYayış-Su Seviyesi 
lişkisi 

9 0.036 

Hesaplanan korelasyon katsayısı degerinin 
anlamlı olup o1madıgı hesaplanan F degeri, an
lamlılı.k düzeyi 0.05 kabul edilerek, F (Fisher) da
gılımı degeri ile karşılaştınlmış (1,7 ; 0.05) F1= 
5.59 (F > F

1
) ve buradan degişkenler arasında an

lamlı dogrusal bir ilişkinin oldugu sonucuna vanl
mıştır.(Tablo.2). 

Aynı kuyunun aynı su seviyeleri d.ikkate alı
narak yıllık-yagış boşalım koluna göre su seviye
si degişkenlerinin regresyon analizinden bu iki de
gişken degerieri arasında anlamlı bir ilişkinin 
olmadıgı Tablo.2 de verilen sonuçlardan anlaşıl
maktadır. 

Bütün bu analizlerden Ahmetbey akiferinde 
uzun devrede gelişen su seviye degişimlerinin or
talama yıllık yagıştan eklenik sapma degerierine 
baglı oldugu, bu sebeple akiferin 1. tip akiferler 
grubuna girdigi ve 3336 Ahmetbey kuyusu su se
viye degişimlerinin de (3) baglıntısına göre geliş
tigi sonuçlanna vanımıştır (Şeki1.9) . 
3.2. Sahasal Düşümlerin Hesaplanması 

Akiferlerde her yıl için gerçekleşen sahasal 
düşüm miktarlan (.1h) şu şekilde hesaplanır. 

a. Her kuyu bölgesinin tabii hidrolojik şart
lannı temsil eden (3) tipinde regresyon formülü 
belirlenir. 

c:: 
ro 

ı::ı ~·r:: ~·r:: ~ RegresyonDenklemi -~ 
ı::ı 

0..>01) o~ 

ı:: ;s (ll~ .:o >Ol) 

"'"' (ll~ !S ro ~~ E-<0 (/)..ı:: 

1.019 11.177 5.59 h= 60.18 + 0.0087 Pc 

1.641 0.009 5.59 F<F1 

(ilişki yok) 

b. Bu formülden faydalanılarak çekim peri
yodundaki her yılın ortalama yıllık yagıştan ekle
nik sapma degerierine tekabül eden boşalım sevi
yesine göre su seviyeleri (h) hesaplanır. 

c. Çekim periyotu boyunca her yılın boşalım 
seviyesine göre su seviyesi (h) ve hesaplanan (he) 

degerieri dikkate alınarak her yılın çekime baglı 
gelişen sahasal su seviye düşümü (.1 hç) aşagıdaki 

(4) formülünden hesaplanır. 
.1hç=he-h (4) 

.1hç =Çekime baglı gelişen sahasal düşüm, m 

he = Boşalım seviyesine göre hesaplanan su 
seviyesi, m 

h = Boşalım seviyesine göre ölçülen su sevi
yesi, m 

3336 - Ahmetbey rasat kuyusunun yukanda
ki esaslara uygun olarak çekim periyotunun her yı
lı için hesaplanan boşalım seviyesine göre su sevi
yeleri (h) ve düşüm miktarları Tablo.3 de veril
miştir. 

19 
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Tablo.3- 3336 Ahmetbey rasat kuyusu su seviyesi ve Saray meteoroloji istasyonu ortalama yıllık yağıştan 
eklenik sapma değerlerine göre hesaplanan sahasal düşümler 

Kuyu Kotu : 113.0 m 
Boşalım Koru : 40.0m Regresyon denklemi : h= 60.18 + 0.0087 pc 

Rasat Ortalama Yıllık Boşalım Seviyesine 
Yağıştan Eklenik Göre ölçülen Su Seviye-Yılı 
Sapma P c• (mm) si, h, (m) 

1969 - 1578.8 

1970 - 1411.0 

1971 - 1044.0 

1972 - 997.2 

1973 - 808.4 

1974 - 925.0 

1975 - 767.8 

1976 - 908.4 

1977 - 859.2 

1978 - 524.5 

1979 - 259.7 

1980 252.0 

1981 628.8 

1982 474.3 

1983 280.5 

1984 198.3 

1985 82.9 

1986 0 .0 

3336 - Ahmetbey kuyusunun 1961 -1986 
devresi boşalım seviyesine göre ölçülen su seviye
leri (Tablo I) ve 1970-1986 devresi boşalım sevi
yesine göre hesaplanan su seviyeleri (Tablo.3) dik
kate alınarak çizilen grafik Şekil.IO da verilmiştir. 
1970-1986 devresinde bu iki seviye arasındaki 
farklar Tablo.3 de verilen sahasal düşüroleri (~ hJ 
temsil eunektedir (Şekil.lO) . 

46.12 

44.60 

43.21 

42.84 

40.38 

39.45 

40.70 

42.89 

42.59 

43.08 

42.20 

42.52 

42.64 

42.26 

42.32 

43.89 

43.52 

41.48 

66 

6 2 

oO 
~ 46 

Boşalım Seviyesine 
Göre Hesaplanan Su 
Seviyesi, he> (m) 

-

47.86 

51.07 

52.37 

53.12 

52.12 

53.48 

52.25 

52.68 

55.60 

57.91 

62.38 

65 .70 

64.32 

62.63 

61.91 

60.90 

60.18 

j SARETLER 

•öıtitıln•w~ı 

. Hnoptıarıan •w •••i1t•i 

--·-·- ...... ....... 

Sahasal Düşüm 
li hç, (m) 

0.0 

3.26 

7 .86 

9.53 

12.74 

12.65 

12.78 

9 .36 

10.09 

12.52 

15.71 

19.86 

23.06 

22.06 

20.31 

18.02 

17.38 

18.70 

Şekil.! O- 3336 Ahmetbey rasat kuyusu su seviyeleri ve 
çekim etkisine bağlı gelişen sahasal düşümler 

20 



3336- Ahmetbey kuyusunun 1970-1986 çe
kim devresi sonundaki (1986 yılında) gerçekleş
mesi gereken 60.18 m lik su seviyesi ve bu devre 
sonundaki 18.70 m.lik toplam düşüme (Tablo. 3) 
göre su seviye degişkenligi (hd = 18.70 m/60.18 
m) % 31 dir. Elde edilen bu degişkenlik degeri 
(Su seviyesindeki veya dinamik rezervdeki azalma 
oranı) 1970- 1986 çekim periyotundaki yeraltısu
yu pompajına baglı olarak akiferin dinamik rezer
vinin % 31 azaldıgı sonucunu göstermektedir. 
Akiferin 1981 - 1986 kurak devredeki su seviye 
düşümü (ô hk) 4.52 m dir (Tablo 3, Şekil . 10) 

Aynı zamanda akiferlerin dinamik rezerv veya 
boşalım seviyesine göre su seviyesi ile yeraltısu
yu akımı boşalum (Akarsu baz akımı veya kay
nak akımı) arasındaki sıkı fonksiyonel ilişkiden 
dolayı, Ahmetbey akiferinin boşaldıgı akarsuyun 
baz akım miktarının % 31 azaldıgı sonucuna va
rılmıştır. 
4- SONUÇLAR 

-Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar aşagı
da verilmiştir. 

a. Ahmetbey akiferi, yayılım alanının ba
sınçlı bölgesinde yer alan Lüleburgaz yagışların
dan etkilenmemekte, akiferin besienim alanı için
de bulunan Saray yagışlarına baglı olarak 
beslenmekledir. 

b. Elde edilen bu sonuç özellikle basınçlı 
akiferlerde, akiferlerin besienim miktarlarının he
saplanmasında düşük kotlarda ve basınçlı bölge 
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deki yagış ölçümlerinin dikkate alınmması, akifc
rin yüksek katlarında ve besienim alanındaki istas
yon degerierinin dikkate alınması esasını göster
mektedir. 

c. Ahmetbey akiferinde tabii hidrolojik şart
lar altındaki uzun süreli su seviye değişimlerinin 
"ortalama yıllık yağıştan eklenik sarpma" deger
Ierine bağlı olarak geliştigi belirlenmiş ve akifer 
alanından seçilen bir rasat kuyusu için bu ili ş kileri 
temsil eden istatistik anlamda bağıntılar tayin edil
miştir. 

d. Bu bağıntılardan faydalanılarak Ahmet
bey akiferinde yeraltısuyu işletme miktarına (çe
kim miktarı) baglı gelişen sahasal düşüroler 
(ô hç), kurak periyot şartJarına bağlı gelişen dü-

şüm miktarı (ô hk), su seviyesi degişkenliği (bo
şalım seviyesine göre su seviyesindeki azalma 
oranı), dinamik rezerv ve akarsu baz akımı azalma 
oranı belirlenmiştir. 

Akiferin 1970-1986 çekim devresinde su se
viye degişkenligi % 31 dir. Buna bağlı olarak aki
ferin bu devredeki dinamik rezervi ve akiferin bo
şaldıgı akarsuyun baz akım miktarının da % 31 
azaldıgı sonucuna varılmıştır. 1970-1986 çekim 
devresinin sonunda 3336- Ahmetbey rasat kuyusu 
bölgesinde ô hç = 18.70 m. ve ô hk = 4.52 m ol
mak üzere toplam 23.22 m lik sahasal düşüm ge
lişmiştir. Bu düşüm miktarı yeni açılacak kuyu
larda dikkate alınmalıdır. 
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KUYULARlN PROJELENDİRİLMESİNDE YERALTISUYU 
HlZ ETKENi 

OrhanDUMLU 

OZET 
Kuyu projeleri hazırlanırken, akiferin hidrolik katsayılan ve kuyunun özellik

leri dikkate alınarak. optimılm düşüm-debi ilişkisi sağlanmaya çalışılır. Kuyudan 
fazla su çekimi, kuyudaki düşümü (dolayısı ile su maliyetini) arttırdığı gibi, gerek 
kuyu gerekse akijerdeki yeraltısuyunun hızını artınr. Bu ise bazı istenmeyen sonuç
lan beraberinde getirir. 

Bu çalışmada yeraltısuyu akımının laminer olarak kalabilmesi için, gerekli kri
tik yeraltısuyu hızı dikkate alınarak kuyu projeZendirilmesi konusu incelenmiştir. 

KONU: 
Kuyu hidroligine esas olan bir çok formül, 

yeralusuyu akımının laminer oldugu varsayımın
dan hareket ederek çıkarılmıştır . Yeraltısuyu akım 
hızı yükseldikçe turbulans akım kendini gösterir. 
Bu ise kuyudaki yük kayıplarını arurdıgı gibi aki
ferdeki ince taneciklerin taşınmasına, filtrelerin tı
kanmasına ve kuyuların dolmasına neden olabilir. 
Bu nedenle kuyu projeleri yapılırken, gerek gerek
li formüllerin kullanılabilmesi , gerekse turbulans 
akımın getirecegi istenmeyen etkileri önlemek için 
akımın laminer olarak kalması sagıanmalıdır. 

Bu konuda araştırma yapan Sichardt tarafın
dan çalışmalarda (1) kuyularda yukarıda belirtilen 
olumsuz gelişmelerin önlenebilmesi için yeraltısu
yu için kritik hızın (V k) : 

degerini aşmaması gerekir. (K: Permabilite: m/sn) 
Bu durumda yarıçapı r olan kuyuya giren su 

miktarı Q= 2TI r.h. ~ ile sınırlanır. 

* Y.Müh.Uzm. lTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Mühen
disligi Bölümü, Maslak- ISTANBUL 
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h: Pompaj esnasında kuyudaki doygun kalın
lık (Sekil.l). 

Şekil :1 

'-!c .. .-U. ı .IIOI'JU 

,~ .. ~ .. : 

Dupuit formülüne göre ise serbest bir akifer
deki bir kuyudan alınıbilecek su miktarı (Q): 

Q= 1.366 K(H2-h~ 
log R/f 

olarak ifade edilir. 
Q:Debi 
H: Akiferin Orjinal kalınlıgı 
R: Etki Yarıçapı 
r: Kuyu Yarıçapı 

An.cak Dupuit formülü çıkarılırken düşey permea
bilite (dolayısı ile düşey akım) ihmal edildiginden, 
bu formüJde h yerine h+h ı terimi kullanılması 
gerekir. 2 

hı= ~~) ............ .. .. .... .... ... .. ....... (2) 

* 



Tarafımızdan yapıları çalışmada bu şartlar al
tında adı geçen fonnülün: 

2 2. 2 
Q= 136~K~-hJ ıp .?5+ h~ 

g 4H 

olarak yazılabilecegi görülmüştür. 
Aynı fonnülün kullarıılınasında karşılaşılan 

güçlük R elki yarıçapının tahmin edilmesidir. Lite
ratürde bu konuda Sichardt, Combeford ve Bogo
molov tarafından verileıf ampirik fonnüller (3), za
man ve depolama katsayılarını dikkate almadıgın-
dan, tarafımızdan kullarıılmadı. Aynı şekilde Cas
tarıy (4) tarafından tavsiye edilen R= 200 m. fıkri 
tatminkar bulunmadı. Elki yançapı için kanaati
mizce en makul ve matematiksel ispatı olan for
mül Jacob tarafından ileri sürülen formüldür. 

R=1.5~ 
T: lletkenlik Katsayısı = K.H. 
K: Penneabilite 
H: Akifer Kalınlıgı 
t: Pompaj Süres~ 
S : Depolama Katsayısı 
Tarafımızdan yapılan çalışmada, bu fonnü

lün geçerli olabilmesi için ilk koşulun Theis for
mülünün geçerli olmasıdır . (zira, Jacob fonnülü, 
Theis formülünün degişik şeklidir). Theis yönte
minin geçerli olabilmesi için ise: 

5SH 5 SH
2 

t> --x- = -T- ......... ... ... ........ .... ....... (5) 

olması gerekir. 

Tt • .2 
Buradan: -s-> 5H 

bulunur. Bu degerler yukarıdaki fonnülde yerine 
koyulur ise: 

R= 1.5~ ~ 1.5-./5 H
2
= 3,4H 

bulunur. 
Bu çalışmada R= 3,4 H olarak kullanılmıştır. 
Bu çalışmalardan sonra bir kuyuya gelebile

cek su miktarı eşitlenerek optimum (h1 dolayısı ile 
H-h= Düşüm) degerieri araştınlmıştır. 

2ıtrh YK- 1.366 K(lhı.~. ıp .75+J{_) 
15 log3.4 H 4 H2 

r 

veya: 
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c 
O 3 ı 3,4 H 

· r. og-r- (H2-hl h2 
__ H_iK_K __ = ----ı::rJ1· ıp. 75 +-4-H-~ 

bulunur. Bu eşitligin çözümü aşagıda ve Şekil. 3 
'de verilmiştir. 

.. 

.. 

Şeki13: 

C h/H 
0.103 0.95 
0.202 0.90 
0.304 0.85 
0.409 0.80 
0.519 0.75 
0.636 0.70 
0.767 0.65 
0.896 0.60 
1.046 0.55 
1.218 0.50 

c . 0,3 ,.l03 ~ 
H VK 

Tablonun incelenmesinden luz probleminin 
C'nin büyük oldugu, (akiferin ince, penneabilite
nin düşük oldugu) akiferlerde görülebilecegi anla
şılır. Bunu önlemek için h/H> 0.5 uygun bir ön
lemdir. 

örnek: 
H:50m 
K : 10 -4 m/sn 
r: 0.15 m ise 

0.3 rlog3,4 H o 3 o 15 ı 3,4 X 50 
C= r . x . x og 0.15 

HfK 50 X 10"2 

h 
= 0219 ~ Tablodan H= 0.86 h= 43 m 

~ fk ı o-ı 
Q =21trh 'V ıs=2 X 3, 14 X 0,15 X 43lS =27lt/sn 
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2 2 -4 
Q= 1.366 K (H -h ) 

ı 3,4H 
ı:g-

r 

1.336 x ı o (2500-ı 949) 28 l/sn 
ı ı70 
ogo. ıs 

Diger bir kriter: Debi bulunduktan sonra teç
hiz çapı ve kullanılacak pompanın kolon borusu 
çapı dikkate alınarak, kolon borusundaki su hızı 
kontrol edilmelidir. Pompanın kolon borusundaki 
su hızı ı .8 rrı/sn'yi geçmesi istenmez (6) . 

KRiTiK YÜKSEKLiK: 
Maksimum (kritik) debinin ötesinde aşırı dü

şüm rejimine geçilir. Kuyu dışındaki seviye ile ku
yu içindeki seviye ilişkisi kopar. Düşürodeki artış 
debide artışı getirmez. Bu kritik he yüksekligi: 

hc=-R+ ~.Qm 
~ ıt;ıK 

olarak tayin edilir. (7) 
R : ELki Yarıçapı 
K : Permeabilite 
Qm: Maksimum (kritik) debi . 

YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

1,2,3,4,7,: Castany, G. (1969) " Yeralusuyu Hak
kında Pratik Uygulamalar" Tercüme: K. Karaca
dag- A.Şeber. 
5: Hantush, S.M. (1970) "Yeraltısuyu Hidroligi". 
6: Johnson Drilling Comp (1966) "Ground Water 
and Wells" . 
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SONUÇ VE ÖNERiLER 
1- Kuyu projesi ve pompalama deneyi yapı

lırken, yeralusuyunun hızı dikkate alınarak, çekil
mesi planlanan suyun kuyuya girmesine yeterli 
alanın mevcut olup olmadıgı kontrol edilmelidir. 
Bu; kuyudaki düşümü akifer kalınlıgının yarısın
dan az tutmak sureti ile saglanabilir (5). 

2- Bulunan debi ve teçhiz çapı ile kullanıla
cak pompanın kolon borusu çapı dikkate alınarak, 
kolon borusundaki su hızı kontrol edilmelidir. Bu 
hızın 1.8 rrı/sn.'den az olması istenir. Pompanın 
kolon borusu çapı muhafaza borusu çapından 2-4 
inç küçük seçilir (Şekil. 2). 

Kuı.ı..ı .a§a. ~ 

ı..t: . ...... --'"'-'f'o'= 

Şekil2: 



KALlN KENARLI (JÇG~N SA V ~KLAR İLE AKIM 
OLÇUMLERI 

Yazan : M.A Gill Prof. Ahmado Bello University Nigeria 
Çeviren : Mehmet tv AZOGLU (*) 

OZET 

Bu yazıda daha önce kalın kenarlı üçgen savaklar üzerinde yapılan araştırmalan 
dogrulayan bazı deney sonuçlan verilmektedir. 

Şekil 1 'de görülen üçgen savak, düşük ve 
yüksek enerji seviyelerine sahip akım ölçüleri için 
kullanılan elverişli bir arazi yapısıdır. Bu savak 
yüksek batıklık halinde de güvenli bir şekilde çalı
şabilir. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalar, 
Smith ve Liang (1), Pitlo ve Smit (2) ve Bos (3) un 
çalışmaları ile Pitlo ve Smit'in alıntı yapugı Delft 
Laburatuvarında yapılmış bazı çalışmalar olarak 
sayılabilir. 

Teori 
Üçgen savaklar ile akımın kritik derinligi be

linlenebilir.Eşik üzerindeki kontrol kesitinde, de
rinlik aşagıdaki eşitlige ulaşugında akım kritikten 
geçmektedir. 

Ye= 0.8 H ... (1) 

Burada ye :kritik derinlik, H : Özgül enerji
dir. Kontrol kesitinde akımın enkesit alanı aşagı
daki formül ile verilmektedir. 

A = 0.64 H2 tan ('/J/2) .. . (2) 
Burada A: enkesit alanı,!ll : üçgenin tepe açı

sıdır. (Şekil 1). Ayrıca kontrol kesitindeki ortala
ma hızın degeri aşagıdaki formül ile hesaplanabi
lir. 

V = (0.4 gH) ~ ... (3) 

\i]] H 
y 

o 

r 

, ----· 
ı 1 
ı r 

~ 
----

L -
Şekil : 1 - Kalın kenarlı savağın şematik diyagramı. 

* ln~ .Müh . DSI Takk Dairesi Başkanlığı 
Bu makale Waıer Power and Dam ·Construction 'ın 
Ağustos- 1985 sayısından çevrilmi~tir. 

Burada V : ortalama hızdır. Teorik debi (2) 
numaralı eşitligi (3) numaralı eşitlik ile çarparak 
elde edilebilir. 

Şekil : 2 - C d 'nin H/L'e göre değişimi 

Qth = 0.64 ..J (0.4g) H2·5 tan 0/2) .. (4) 

Gerçek debi teorik debinin debi katsayısı Cd 
ile çarpılmasıyla elde edilir 

Q = 0.64 cd ..J (0.4g) H 2·5 tan C'/1/2) ... (5) 

Debi Katsayısının Bulunması 
Bos (3), Smith ve Liang (1) ile Delft Labora

tuvarı ve Wageningen'in verilerini kullanarak H/L 
-Cd grafigini çizmişlir. Burada L : kret uzunlugu
dur. (Şekil 1). Bu diyagram Şekil 2'de görülmekte
dir. Bu noktalardan geçirilen ortalama egri aşagı
daki ampirik bagınuya oldukça uygun sonuçlar 
vermektedir. 

cd= ı.o1 [(H/L)- o.0718J o.o32 ... (6) 

Debi katsayısı Cd yi bulmak için H daha ön
ceden bilinmelidir. Fakat gerçekte ölçülen enerji 
yüksekligi H degil, statik yük olan h dır. Bu ne
denle Cd ve Q yu bulmak için deneme yanılma 
metodu kullanılmalıdır. Pitlo ve Smit (2) topladık
ları verileri h/Le karşı Cd gelecek şekilde bir gra-
fik halinde çizmişlerdir. (6) numaralı eşitligin 
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aşagıdaki gibi degiştirilmiş şeklinin toplanan söz
konusu verilere büyük ölçüde uydugu belirlenmiş
tir. 

cd= ı. o [(h/L)-0,07 ı 81 °·032 ... (7) 

1--!-· - IL 17 >1----

V • 
1 V 

5 

V 
-- ---. • go• 

V o 75" 

3 6;./J • so· 

; 
' -

V 
' vı i ı [ 

---

' ' . • • ' 

Şekil : 3- Qm'in Qhes'e göre değişimi. 

Yaklaşım akımının hız yüksekliginin önemli 
oldugu durumlar için (5) nurnaralı eşitlik aşagıdaki 
gibi biraz daha degiştirilebilir. 

Q = 0.64 Cd Cv i (.{).4g) hz.:ı tan (0/2) ... (8) 

Burada Cv hız yüksekligi ile ilgili bir katsa
yıyı göstermektedir. Hız yüksekliginin nispeten 
küçük oldugu durumlar için (7) numaralı eşitlik 
(5) numaralı eşitlik ile beraber kullanılabilir. Bu 
sırada (5) nurnaralı eşitlikde H yerine h yazı labilir. 
(8) numaralı eşitlikteki Cv' Bos (3) tarafından veri-
len çeşitli tipte eşik ve kanallar için çizilmiş egri
lerden bulunabilir. Bu yazıdaki veriler için yakla
şım akımının hız yüksekligi ihmal edilebilir 
oldugundan düzeltme yapılmamıştır. 

Ölçüm Aletleri ve Deney Yöntemi 
Deneyler Laboratuvarda yaklaşık 5 m uzun

lugunda 30.5 cm x 30.5 cm enkesitli yatay bir ka
nal üzerinde yapılmıştır . Kanal, yanına depolama 
tankı yerleştirilmiş kapalı bir sistem şeklinde dü
zenlenmiştir. Kanalın mansap ucunda su seviyesi
ni kontrol etmek için bir mansap kapagı ve debi 
ölçmek için uygun bir kontrol sistemine haiz bir 
agırlık ölçme tankı vardır. 

Deneylerde kullanılan üçgen savak yapımın
da tahff. kullanılmış ve boyanmıştır. Tepe açısı 
90:75 ve 60° olan üç ayn tipte imal edilen bu sa
vakların her biri 0.61 m uzunıugunda ve kret kotu 
tabandan 8 cm yukarıdadır. Savagın memba ucu 
uygun bir form verilerek yuvarlatılmıştır. 

Derinlikler nokta uçtu ölçüm aleti ile, debi 
ise agırlık ölçüm tankında ölçülmüştür. Her debi 
için 3-4 ôkuma yapılmış ve bu okumaların ortala
ması alınmıştır. Deney süresince savaklar, her-
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TA8LO • 

OtntYttl ~•r iltr vt t.oti ile; kar,ılattırılmosı 

h p Oııı CJ "'" 
No. cnı (lls) (l l s) 

L • 0.61 m, 8 • 90• 

13.46 8.00 7.81$ 8.008 
12. 17 8.00 6.048 Ci . l?4 
10.38 8.00 ~ -000 4. 127 
9.-15 8.00 l .Dfı 3.246 
8.00 8.00 2.032 2 J7J • 
6.17 8.00 1.29q 1.4)7• 
6A8 8.00 1.1 SS 1.290• 
6 02 8 00 0.9jl I.O'?.ı • 
S.S9 8.00 O. ~91 0,893' 

l ... 0.61 m. 9 .. 1 ~ 

11.78 8.03 4.1)0 4.)70 
10.64 8.0) ı . ı: ı l.Jll 
9.01 8.0) ı !>.ll 2.2!9• 
fi.07 8.03 0.7)8 0.8•ll" 
1.01 s O.\ ı . osR ı . 2oı • 
8.J0 RJ!.\ ı 7.52 1.870• 
6.40 8 OJ 0 .851 0.960' 
6.96 8.03 1.076 1.181 ' 

~--~9·~·9~~~··~"'~~~'~'~!~--~2.~518 _ __ 
L • O. fil ın, .. _: 6e,:·~6<,_r _ ____ ___; 

1:\~H 8 lO 4.09S l .S!i6 
1 1.7H 8.20 J . H~ .1 .Z5!J 
10.%0 K.:O 2.953 2 13S 
9 .. ;92 s :o ı . ;:w ı.on 
8.280 8.:'0 ı J]J ı 359 ' 
~.734 s 2•1 ı ı s ı ı t!l ' 
;.J68 ıuo ı.oiG ı.ostı · 

s 6 . i.ı 1 ~ . ıo o.8 1" o.nı · 

~tortti v ı skÖiit; ·~ yüii1Mi -~rilrM içi,.· diitliıneY'i~ 
göster i yor 

Not : * İşarcti viskozite ve yüzeysel gcrilme için dü -
zeltmcyi gösteriyor. 

hangi bir batıklık sözkonusu olmadan serbest hal
de çalışmışlardır. 

Akımın rejimi kararlı hale geldikten sonra, 
statik yük ve debi ölçülmüştür. Ayrıca ~'nın 9(f, 
75°ve 60° degerieri için, su yüzü profili çıkarmak 
amacıyla ölçümler yapılmıştır. (Bak Tablo 1). 

Analiz ve Sonuçlar 
Yapılan tüm deneylerde hız yüksekligi ih

mal edilmiştir. Cd , (7) numaralı eşitlik kullanıla-
rak hesaplanmış ve bu cd degeri Q yu hesapla
mak için H yerine h kullanılarak (5) numaralı 
eşitlikte yerine konulmuştur. Hesaplanan bu debi
ler Tablo I ve Şekil 3 de, modelde ölçülen Qm de
gerleri ile karşılaştırılmıştır . Daha önceki veriler 
(Şekil 2) ile elde edilen (7) numaralı eşitligin ye
rine konuldugu 5 numaralı eşitlik kullanılarak ya
pılan karşılaştırma oldukça olumlu sonuç vermiş
tir. Tablo I deki degerler kullanılarak elde edilen 
hesap debileri ile modelde ölçülen debiler arasın
da daha iyi bir uyum elde etmek amacıyla eşitlikte 
herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek kalma
mıştır . 

0 açısının C (Cd) katsayısı üzerinde önemli 
bir etkisinin olmadıgı varsa bile deneysel çalışma
larda farkedilmeyecek kadar küçük oldugu daha 
önce Smith ve Liang (4) tarafından savunulmuş
tur. Yapı lan deneyler yukarıdaki gözlemi dogrula
maktadır . (7) numaralı eşitlikteki cd katsayısı ~ 

açısından bagımsızdır ve (7) nurnaralı eşitlik bu 
deneylerde kullanılan üç değişik açılı savak için 
cd katsayısını hesaplamak amacıyla kullanılmıştır. 
Her üç durumda elde edilen sonuçlar karşılaştırıla
bilir dogruluktadır. Yıldız işareti ile işaretlenen 



sonuçlar viskoziLe ve yüzeysel gerilim etkisine gö
re düzeltilmişlerdiL Ranga Raju ve Asawa (5) nın 
çalışmalarına dayanan aşagıdaki ampirik formül 
viskoziLe ve yüzeysel gerilim düzeltme faktörü 
olarak kullanılmıştır. 

0.6 0.2 
K= 1.576 - 0.088 log (W R ) .... (9) 

e 
Burada K: (7) numaralı eşitligin yerine ko

nuldugu (5) numaralı eşitlikten hesaplanan Q de
geri ile çarpılmış bir düzeltme faktörü , W: W eber 

sayısı C=sg h
2
/ o), R: Reynolds sayısı (=(gh3) ~ 

., .5 
/v)dır. Hesaplarda--'=1000 kg!m3, v= 0.977 xl O 
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m2/s ve ö = 0.73 N/m degerieri kullanılmıştır 

B uradas ; akışkanın yogunlugu. v: kinematik vis

kozile katsayı ve Ö : yüzeysel gerilimdir. 

SONUÇ 

Yapılan bu deneysel çalışmalar Smith ve Li
ang'ın daha önce yaptıklan çalışmayı dogrulamak
tadır. Kalın kenarlı üçgen savaklarda 90"dcn 60° 
ye ka dar degişen tepe açısı ı,ij nın debi katsayısı 
üzerinde, ölçülebilir mertebede bir etkisinin olma
dıgı belirlenmiştir. 
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"SULAMA SİSTEMLERİNİN DİZA YNI VE iŞLETiLMESi" 

Çeviren : Cengiz Koç (x) 

OZET 

ll FAO Irrigation and Drainage Paper 24 ll Bitki Su lhtiyaçlannı Tahmin için Klavuz 
adlı FAO Sulama ve Drenqj Dergisi 24 nolu yayında: bitki yetişmesi için gerekli olan su
yun, zamanında, yeterli miktarda ve en ekonomik biçimde bitkiye ulaştınlmasmı sagla
mak amacıyla mevcut su kayna{Jı. toprak ve bitki de{Jişkenleri gözönüne almarak inşa 
edilecek sulama sisteminin hangi işletme yöntemine göre planlanacağı ve sulama prog
ramlannın temelini oluşturan optimum işletme yöntemlertyle işlem aşamaları anlatıl
maktadır. 

1- GIRIŞ : 
Parsel ve kanal yerleşimi aynntılı olarak ön

caden hazırlanan kanal sistemi işletileceginden 
düzenleme gereksinim gösterir. Sulama sisteminin 
işletme yöntemleri; devamlı akış, ratasyon ve ta
lep sistemi olarak sınıflandınlır. Sistemin sürekli 
akış yöntemiyle işletilmesi, pik mevsimdeki su is
teklerinin degişimiyle düzenlenir. Bu yöntem 
özellikle 50 ha veya daha büyük alanlara hizmet 
veren ana kanallar için kullanılır. Monokültür bit
kileri olan pirinç, çayır ve mer'a, meyve bahçele
rinde devamlı akış bazı zamanlarda tarla bazında 
savunulur. 

Ratasyon yöntemi çoklukla yüzey sulamada 
kullanılır. Belirli bir debi seçilir ve sulama suyu 
isteklerindeki degişim, süre ve sulama aralıgının 
düzenlenmesiyle karşılanır. Sulama planlan önce
den hazırlanmış olmalıdır. Çeşitli bitki deseni ve-

. ya su isteklerindeki büyük dcgişikliklere iyi uyar
lanaz 

Optimum işletme için serbest talep yöntemi 
kanal yapımında yüksek maliyet ve ileri düzeyde 
yöneticilik ister. Akarsu veya kuyulardan pompaj-

(x) Ziraat Yük.Müh. DSl XXI Bölge Müdürlüğü 
211. Şube Müdürlüğü 
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la alınan suyun yeterince kontrol edildigi küçük 
sulama projeleri veya yagmurlama sulama gibi ba
sınçlı sistemlerde uygulanması sınırlıdır. Belirli 
sınırlar içerisinde sulayıemın istedigi zaman su al
masına izin verilir. 

Sistemin işletilmesini düzenlernede aşagıda
ki göstergeler kullanılabilir. 

- Su gereksinim faktörü, fi =Vi 1 Vmax; ve
rilen bir i peryodu boyunca ortalama su istekleri
nin (Vi, m3/s) pik su kullanım peryodu boyunca 
maksimum günlük su gereksinimleri ortalamasına 
oranıdır. 

- Su faktörü, fs = Qi 1 Qmax; verilen bir i 
peryodunda istenen akım miktarının mümkün 
olan maksimum akım miktarına veya kanal kapa
sitesine (Qmax, m3/s) olan oranıdı.r. 

-Sulama süre faktörü, ft = T/I; sulama süresi 
(T, gün) ile sulama aralıgı (I) arasındaki orandır. 

-Dizayn faktörü, a = 86400. Qmax/Vmax; 
mümkün olan maksimum akım miktan veya kanal 
kapasitesi ve pik su kullanım peryodu boyunca 
maksimum günlük su istegi (Vmax, m3/s) arasın
daki orandır. 

Farklı işletme yöntemleri için gösterge 



degerler aşagıdaki gibi özetlenebilir. 

fı fs rı (I 

Sürekli akıt o. ı o. ı ı ı >50 ha, ~riıı; için, 
fi=fs olabilir. 

Roıasyoo o. ı ı o. ı 1·5 5().250lıa 

>5 <SOba 
Talep o. ı 0.1 0-1 >1 Tüm alanlarda 

2. SÜREKLİ AKIŞ 
Sürekli akış sistemiyle işletme süreklidir. 

Sistemdeki akış günlük su isteklerine göre düzen
lenir. Su, sistem içihdeki servis alanları oranında 
dagıtılır. Planlamada esas; 

Qmax = a . V max/ 86400.E 
Bu eşitlikte , 
Qmax :Kanal kapasitesi, m3/s 
Vmax :Verilen bitki alanı için pik su kulla 

nım peryodunda maksimum günlük 
su istekleri ortalaması, m3/gün 

a : Dizayn faktörü 
E : lletim ve/ veya tarla kanalı randıma 

nı, oran. 
Verim ve kapasite fazlası gözönüne alınmaz 

ise dizayn faktörü (a) bire eşittir. Sulama mevsi
minin herhangi bir dönemi boyunca su, günlük su
lama isteklerine baglılık gösterdiginden su faktörü 
(fs), su gereksinim faktörüne (fi) eşittir. Sulama 
süre faktörü (ft) bire eşittir. Sürekli akış yönte
miyle dizayn faktörü (a ) yaklaşık olarak bire 
eşit oldugunda yapım maliyetleri minimumdur. 
Gerçek tarla isteklerine göre dagıtımdaki düzen
lemeler düşük randıman nedeniyle debi azalınca 
yönetimi güçleştirir. Pirinç tarlaları dışındaki tar
lalar verilen aralıklarla sulamayı ve tarla seviyesi
ne bir kesinti veya rotasyonu gerektirir. Sürekli 
akış, genellikle kanal servis alanı 50 ha veya da
ha büyük alanlarla sınırlanır. Su 50 ha lık alanlar
da bireysel tarlalar arasında sırayla dagıtılır. 
3. ROTASYON SİSTEMİ 

Dagıtım sisteminin rotasyon ile işletilmesi 
ve kapasitelendirilmesinde, pik yetişme peryü
dundaki tarla su isteklerine göre sulama aralıgı en 
ve sulama süresi (T) degiştirilirken her tarla veya 
çiftlik için belirli veya sabit debi (q) temel alınır. 
Her kanal işletmede maksimum akım taşır. 

(Qmax, m3/s) Suyun sabit bir debi ile her tarlaya 
dagıtırnı 10 veya 20 günlük sulama aralıgında ge
nellikle I veya 2 gündür. Rotasyon, çiftlik kanal-
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ları veya dagıtıcı kanallar arasında uygulanmalı
dır. Dagıtım sistemi her zaman maksimum akım 
taşıdıgmdan, tüm sistem sulama isteklerinin az 

· oldugu dönemde kapatılır. 
Rotasyon sistemi, 50-250 ha'lık rotasyon 

bloklarıyla tek bitki deseni veya basit bitki deseni
ne iyi uyarlanır. Sistemin avantajı, kanallar tama
men dolu veya boş .oldugunda nisbeten yüksek su 
iletim randımanıdır. Sistem su yapılarından regü
le edilir ve bazı kontrol yapılarını gerektirir. Su· 
akımındaki büyük degişimler sedimantasyon 
problemi yarattıgı için kaçınılmalıdır. Suyun çift
çiler arasında eşit olarak dagıumı saglanmış olur. 
Sulama alanındaki çeşitli bitki deseni, zaman ve 
alana göre aşırı su isteklerinin problem yaratması 
başlıca dezavantajdır. Her çiftlikteki sulama ara
Iıgı sezon boyunca degişir. Fakat, büyük alanlar
da farklı bitkiler yetiştirilmedikçe veya ikili rotas
yon uygulamasında özel tedbirler alındıgında 
degişmez. Sistem işletilirken sulama programları 
yogun sezondaki su isteklerini karşılamalı ve pik 
su kullanılan ay için su ihtiyaçları dizayn kriterin
de esas alınmalıdır. 

Sistemin işletme ve dizayn kriterinin deger
lendirilmesi, öncelikle tarla sulama suyu gereksi
nimlerinin analizi ile başlamalıdır. Tarla düzeyin
de sabit bir su debisi (q) seçilmelidir. Bu bir 
zorunluluk degildir. Fakat, belirli bir debi kullanı
mıyla sulama programlarının yerleştirilmesi ko
laylaşır, su yapıları ve kanalların kapasitesinde 
çalıştınlması belirli bir derecede saglanır. Her 
bir kanal kapasitesi (q)'nün bir fonksiyonudur. Su
lama randımanı (E) için buna bir ilave yapılmalı
dır. Seçilen debi, sulama metoduna baglıdır ve 
çiftlik ve tarlada sulama kanalıyla dagıtılır. Bu bir 
sulamacı tarafından kolaylıkla idare edilmeli ve
ya 20-40 L/s olmalıdır. Büyük araziler için debi 
(q) iki veya üç kez arttırılmalıdır. 

Tek tarla veya çiftlik kanalının işletilmesin
de; sulama süresi (T), sulama aralıgı (I) tarla sevi
yesinde gereken su (q.t) ve tarlaya su uygulama 
aralıgı (i) ele alınır. Sulama sisteminin işletilmesi 
seçilen rotasyon sistemi dikkate alınarak ana, se
konder ve tersiyer kanallar bazında yapılır. Her 
çiftlik için sabit bir debi (q) olmasına karşın, her
hangi bir zamanda tarla veya çiftlikteki sulama 
süresi (T) tarla alanı ile ilgilidir. Gruplandırılması 
mümkün olan çiftçiler veya sulama blokları aynı 
alanda oldugunda sulama programları, yetişme 
mevsimindeki sulama suyundaki degişime daha 
kolay uyarlanabilir. 

Kanal sisteminin kapasitesi; 86400. Qmax/ 
Vmax' a baglı olan dizayn faktörü (a), kanal ça
lışma süresi (T) kadar pik su kullanım peryodun
daki sulama aralıgı (I) tarafından belirlenir. 

Qmax = a . Vmax/86400.E 
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ve a = l!f=l/ft 

Bu eşitlikte; 
Qmax : Maksimum akış veya kanal kapasitesi, 
m3/s 
Vmax :Pik su kullanım peryodu boyunca or-
talama maksimum günlük su ihtiyacı m3/gün 

a : Dizayn faktörü . 
E : Su iletim randımanı 
I : Pik su kullanım peryodunda sulama 

aralıgı (gün) 
T : Pik su kullanım peryodu boyunca su -

lama süresi (gün) 
ft :Pik su kullanım peryodu boyunca su 

lama süresi faktörü. 
Düşük yapım maliyeti istemesi ve kanal iş

letilmesini kolaylaşurmak için 50-250 ha' lık ana 
kanal servis alanları için a yaklaşık olarak bire 
eşit olacakur. Rotasyonla su dagıum sisteminin 
işletilmesinin yanında, ana kanallarda küçük a 
degeri ve büyük ft degerine, dagıtım veya çifılik 

kanallarında küçük ft degeri ve büyük a degerine 
dönüştügü görülebilir. Rotasyon sisteminin seçi
mi erken devrede yapılmalıdır. Tarla veya tarla 
bloklarının alanı ve yerleşimi, akış kontrolu, sis
teminin işletme kolaylıgı ve yapım maliyeti buna 
baglı olacaktır. 

Rotasyon sisteminin yaygın tipi çiftlik kana
lı boyunca yerleştirilen çiftlik prizleri arasında 

yapılanıdır. Çiftlik prizleri dışında dizayn faktörü 
(a) tüm kanallar için bire eşittir. Her çitfiile prizi 
su ihtiyacına baglı sürelerde arazi büyüklügüne 
göre sabit bir debi (q) alacakur. 

ÖRNEK: 
(1) Çiftlik kanalı boyunca eşit büyüklükteki 

ıo çiftlik arasında rotasyon; tarla sulama aralıgı 
(i) ı o gün, sulama süresi (l) 1 gün, 
Her çiftlik prizi için ; ft=O.ı ve a = ı o 
Çifllik ve kaynak yönündeki kanal kesitleri için; 
ft= ı ve a::: ı 

(2) Çiftlik kanalı boyunca yerleştirilen I ,2,2 
ve 5 ha' lık araziler arasında 4 çiftlik için rotas
yon; tarla sulama aralıgı (i) 10 gün, 
Çiftlik prizi fl=O.ı, 0.2, 0.2 ve 0.5 a ve= ıo. 5, 5 

ve 2 
Çiftlik kanalı ve kaynak yönündeki kanal kesitle
ri için ft= ı ve a = ı 
Dogru bir sulama genellikle çiftlik kanalları arası
sındaki arazilerin sabit debiyle sulanması sonunda 
elde edilebilir. 
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ÖRNEK: 
Yaklaşık olarak eşit alanlı ıo çiftligin her

birini sulayan çiftlik kanalları arasında rotasyon; 
sulama aralıgı (i) 10 gün, 
Herbir çiftlik prizi için ; ft=O.l ve a :::10 

Herbir çitlik kanalı için ; ft=0.1 ve a = 10 

Kaynak yönündeki kanal kesitleri için; ft=ı ve a 
::::1 

Büyük dizayn faktörü ile dagıum sisteminin 
işletilmesi oldukça karışık ve pahalı olabilir. Iş
letmeyi kolaylaşurmak için tersiyerlerden biri ve 
çiftlik kanalları arasında ikinci bir rotasyona baş
vurulur. 
ÖRNEK: 
Verilen: 

Pamuk, ı50 ha, yüzey sulama için debi (q) 
25 L/s ve pik su kullanım peryolları boyunca dagı
tım süresi (t) 25 saat, sulama 1.5 ha, sulama aralı
gı (i) 10 gün, pik mevsimde su istegi ı5 mm/gün 
veya ı50 m3/gün/ha'dır. Su, servis alanı ı50 ha 
olan bir sekonder kanaldan saglanacak, sistem her
biri 75 ha olan alanın sulanmasında iki tersiyer 
arasında rotasyona girecek; tersiyer kanal sistemi 
herbiri 15 ha'a su saglayan 5 çiftlik kanalı arasında 
rotasyona gidecek, her çiftlik kanalı 3 ha olan 5 
çiftlige aynı anda su saglıyacak. 
Hesaplama: 

Pik peryotda herbir 3 ha'Jık çiftlikte sulama 
süresi (t) ı o gün sulama. 
Uygun debi 2xq = 2x25 = 50 L/s, a = 86400Vmax 
formül ünden, 

Çiftlik prizi : a = 86400x0.050/450=10 ft=O.l 

Dagıtım kanalı : a = 86400x0.250/2250=10 ft=0.1 

Tersiyer kanalı : a = 86400x0.250/11250=2 ft=0.5 

Sakander kanalı : a = 86400x0.250/22500=1 ft =1 

Kaynak yönündeki kanal: a =ı 
Not: Tersiyer kanal aynı anda hergün bir çiftlige 
dönüşümlü su saglayan 5 çiftlik kanalına su saglı
yorsa, çiftlik kanalının kapasitesi basit ve ucuz bir 
çözüm olarak 250 Lls'den 50 Lls'ye düşürülür. 
Bu durumda; 
Çiftlik prizi 

Çiftlik kanalı 

: a = 86400x0.050/450:: 10 ft = 0.1 

: a = 86400x0.050/225 = 2 ft =0.5 

Tersiyer kanalı : a = 86400x0.250/11250 = 2ft=0.5 

Sekonder kanalı : a = 86400x0.250/22500=1 ft =1 
Dizayn aşamasında, sistemin işletilme yön

teminin kesin bir degeriendirmesi pilot projeyle 
yapılabilir. Bununla birlikte, bir dizi işletme krite
rinde ilk düzenlenen programlardan yararlanılır. 
Programlar, hem rijid (sabit aralık, sabit süre ve 
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sabit debi) hem de tarla su ihtiyaçlan ve bitki de
senindeki degişimlere ayarlanabilir. 

Kan.al sistemi, sulama aralıgı (I) ve sulama 
süresi (T) degiştirilirken maksimum debide 
(Qmax) işletilrnek durumunda kalır. Her çiftligin 
dagıtım programında sulanacak ana bitki ve diger 
bitkilerin su istekleri birlikte ele alınır. Ana bitkiy
le karşılaştınldıgında daha sık sulamayı gerekti
ren yüzeysel köklü bitkiler için ilave veya ikili ro
tasyon ana bitkinin sulama aralıgı temel alınarak 
kurulabilir. Sistem, sulama isteklerinin düşük ol
dugu peryollar süresince kapatılır. Her kanalın su
lama aralıgı (I) dışında işletildigi süre (T) , T= 
(fi/a).I, kapatıldığı süre ise (1-fi/a). I'dır. 
ÖRNEK: 
Verilen: 

Pamuk, 150 ha, su dağıtım sistemi bir önce
ki örnekdeki gibidir.Ortalama günlük su gereksini
mi (Vi) Mayıs ayı boyunca 115 m3/gün /ha ve su
lama aralıgı (I) 17 gün; önceden verildiği gibi 
maksimum günlük su gereksinimini (V max) 450 

m3 /gün/ha ve dizayn faktörü (a) çiftlik prizi için 
10, çiftlik kanalı için 10, tersiyer kanal için 2, se
konder ve ana kanal için l'dir. 
Hesaplama: 
Sulama istek faktörü : fi=Vi/Vmax=ll5/450=0.75 

Çiftlik prizi sulama süresi : T= (fi/a). 1= (0.75/ 
10) 17 = 1.2 Gün 
Çiftlik kanalı sulama süresi :T = =(0.75/10) 17= 
1.2 Gün 

Tersiyer kanalı sulama süresi : T = =(0.75/2) 
17= 6.5 Gün 
Sekonder kanalı sulama süresi : T = =(0.75/1) 
17=13Gün 
4. TALEP SİSTEMİ 

Talep sisteminde sulayıcıların planlandığı 
gibi su almasına izin verilir. Serbest talep ile sula
ma sisteminin kapasitelendirilmesinde, (Kanal ve
ya borular) pis su kullanım süresince aynı anda su
lanan tarlalann sayısı seçilen bir olasılıkla esas 
alınır. Serbest talep sistemini açık kanallarda ba
şarmak zordur. Gelişmiş programlarda ençok bi
linen talep sistemi olup su için istekler 2 veya 3 
gün önceden yapılır ve suyun dağıtımı buna göre 
programlanır. Sistemin etkin olarak işletilmesinde 
sulayıcılar, uygun sulama programını bilmelidir. 
İyi egitimli personel gereklidir. Dagıtım sistemi
nin her bölümündeki prizler ve su sevisesi kontrol 
edilmelidir. Yüksek düzeyde sermaye ve iyi yöne
timi gerektirir. 
5. PROJE DİZAYNI VE İŞLETME 

Hesaplama !şlemi ; Tarla sulama programla
rı, tarla sulama suyu temin programları ve su te
min sisteminin dizayn ve işletilmesinden her ay 
için özetlenmiş olmalıdır. Dizayn safhasında, su 
temin sisteminin işletilmesi ve tarla sulama prog-
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ramlan için birkaç alternatif gözönüne alınarak -
bazı varsayımlar yapılmalıdır. Tarla sulama suyu 
gereksinimlerini karşılamada gelecekdeki deği
şikliklere izin vermek için dizaynda yeterli esnek
lik sağlanmalıdır. S u temin programlannın siste
min işletme ve iletim özelliklerinde olduğu gibi 
tarla değişkenleri (Bitki,toprak ve iklim) üzerinde
ki bilginin ayıklanmasını içeren işletmedeki pro
jeye öncelikle uyarlanması gerekir. Devamlı akış 
veya rotasyonla işletilen bir sistem su isteklerinin 
2-3 gün önceden saglandığı talep sistemiylede iş
letilebilir. 

Basitleştirilmiş esnek bir. rotasyon sistemi 
için ihtiyaç duyulan hesaplama özeti örneği aşağı
qa verilmiştir. 
ORNEK: 

Tarla sulama programlan : 
1. Verilen bitki ve iklim için yoğun yetişme mev
siminde toprak suyu süreklilik dengesini hazırla
mak, 

W e : { (Wb +Pe+ Ge- ETbitki)} 
We :Ayın sonunda toprakta depolan~ 
mış su, mm/ay 
Wb :Ay başında toprakta depolanmış 
su, mm/ay 
Pe : Etkili yağış, mm/ay 
Ge :Yeraltı suyu, mm/ay 
ETbitki : Bitki su tüketimi, mm/ay 

2. Verilen bitki ve iklim için kök derinligindeki 
(D) toplam kullanılabilir toprak suyu (Sa.D) (Tab
lo 1.) 

Tablo 1. Toprak derinliğindeki kullanılabilir toprak 
suyu (mm/m) ve toprak tansiyonu arasındaki ilişki 

Toprak sıyu tmsiyoou 0.2 0.5 25 ıs 
(Atma;feı) KuDmılıbiliı ıoırık suyu mmhıı 

(Sı) 

Ağrrkil 180 150 80 o 
Sillikil ııxı 170 100 o 
Tm 200 150 70 o 
Siltlilll 250 ııxı 50 o 
Sihlikilliıın 100 120 70 o 

1~ biiıyeli ıopııklıı 200 150 70 o 
Kumlukillitın 140 ııo 00 o 
Kumlıt11 130 80 30 o 
Tıdı io:tkum 140 110 50 o 

0ıtı büııyeo ıopıillıı w. 100 50 o 
Oıtı iiiilekum 00 30 20 o 

Kötü büııytli klpıillıı fQ. 30 20 o 

ve optimum yetişme için tüketilmesine izin veri
len toplam kullanılabilir toprak suyu oranı (p) sap
tanır (Tablo 2). 
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Tablo 2 ETbitki 5-6 mm/gün olduğunda farklı toprak tipleri için (mm/m toprak derinliği) mevcut kullanı 
labilir toprak suyu (p.sa) ve kullanılabilir toprak suyu (p) oranları ve yetiştirilen bitkilerin kök 
derinliği genel verileri. 

BİTKİ Kök derinligi Kullanılabilir Mevcut kullanılabilir toprak suyu 
(D) toprak suyu oranı (p.Sa) mm/ml,l 
m ll (P) iyi Orta Kötü 

Yonca 1.0-2.0 0,55 110 75 35 
Muz 0.5- 0.9 0,35 70 50 20 
Arpa2/ 1,0- 1,5 0,55 110 75 35 
Fasulye/2 0,5- 0,7 0,45 90 65 30 
Pancar 0,6- 1,0 0 .50 ı 00 70 35 
Lahana 0,4- 0,5 0,45 90 65 30 
Havuç 0,5-0,5 0,35 70 50 20 
Kereviz 0,3-0,5 0,20 40 25 10 
Narenciye 1,2- 1,5 0,50 100 70 30 
Tırfıl 0,6-0,9 0,35 70 50 20 
Kakao 0,20 40 30 15 
Pamuk 1,0- 1,7 0,65* 130 90* 40 
Hıyar 0,7- 1,2 0 ,50 100 70 30 
Hurma 1,5- 2,5 0,50 100 70 30 
Yaprak döken meyve agaç 1,0- 2,0 0,50 100 70 30 
Keten 2/ 1,0- 1,5 0,50 100 70 30 
Hububat 2/ 0,9- 1,5 0,60 120 80 40 

Kışlık 2/ 1,5- 2,0 0,60 120 80 40 
Om ca 1,0- 2,0 0,35 70 50 20 

am 0,5- 1,5 0,50 100 70 30 
sır 2/ 1,0-1,7 0,60 120 80 40 

Silaj 0,50 100 70 30 
Kavun 1,0- 1,5 0,35 70 50 25 
Zeytin 1,2- 1,7 0,65 130 95 45 
Sogan 0,3- 0,5 0,25 50 35 15 
Palmiye agaçlan 0,7- 1,1 0,65 130 90 40 
Bezelye 0,6- 1,0 0,35 70 50 25 
Biber 0,5- 1,0 0,25 50 35 15 
Anan as 0,3- 0,6 0,50 100 65 30 
Paıates 0,4-0,6 0,25 50 30 15 
Aspir 2/ 1,0- 2,0 0,60 120 80 40 
Lif 0,5- 1,0 0,80 155 110 50 
Dan 1,0- 2,0 0,55 110 75 35 
Soya fasulyesi 0,6- 1,3 0,50 100 75 35 
Ispanak 0,3- 0,5 0,20 40 30 15 
Çilek 0,2-0,3 0,15 30 20 10 
~eker Pancarı 0,7- 1,2 0,50 100 70 30 

eker kamışı 2/ 1,2-2,0 0,65 130 90 40 
Ayçiçegi 2/ 0,8- 1,5 0,45 90 60 30 
Tatlı paıates 1,0- 1,5 0,35 130 90 40 
Tütün (Erkenci) 0,5 -1,0 0,35 70 50 25 

Geç 0,65 30 90 40 
Domates 0,7- 1,5 0,40 80 60 25 
Sebzeler 0,3-0,6 0,20 40 30 15 
Bugday 1,0- 1,5 0,55 105 70 35 

Olgunlaşmada 0,90 180 130 55 

Toplam kullanılabilir toprak suyu (Sa) 200 140 60 

U Tuzluluk koşulu olmadıgı varsayılarak (ECe <2mmhos/crn), ETbitkiS3mm/giln ise 
degerler o/o30 arttırılır; ETbitki ~ 8 mm/giln ise degerler %30 azaltılır. 

2/ Olgunlaşma silresince uygulanacagı belirtilenden yüksek degerler. 
Kaynak; Taylor (1965), Stuart ve Hagan (1972), Salter and Goode (1967), 
Rijtema (1965) ve de~erleri. 

Bu oran bitki su tüketim değerine göre düzeltilir 
(Düzeltilmiş p). Her ay için (1-p) Sa.D değeri he
saplanır. 
3. Toprak suyu süreklilik dengesi (W e), kök derin
liği üzerindeki toplam kullanılabilir toprak suyu 
(Sa.D), her ay için izin verilen toprak suyu tüketi
mi (1-p) Sa.D, planına göre su uygulama zamanı 
ve sulama aralığı (i) belirlenir. 
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. (Sa.D)P 
ı= Elbitki 

ı : Sulama aralığı, gün 
Sa : Kullanılabilirtoprak sııyu, mm/gün 
D : Bitki kök derinliği, m 
P : Kullanılabilir toprak suyu oranı 
EThitki: Bitki su tüketimi, mm/gün 

Tarla su temini programları : 
4. Çiftlik sulama pratikleri ve sulama metodu kri
terini belirleyerek tarla ve çiftlfk için uygun olan 
debi (q) seçilir. 

(Abak 1) 
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Abak 1. Sulama derinliği, sulama alanı, sulama suyu hacmi, sulama süresi ve debi arasındaki ilişki. 
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Abak ı'in kullanımıyla ilgili örnek : 
Verilen: 
Sulama derinligi ıso mm, alan 3 ha, mevcut 

debi (q) 50 L/s Hesaplama: 
Abak ı kullanılarak sulama süresi (t) 24 saat 

bulunur. 
5. Pik su kullanım peryodunda maksimum su is
tekleri (V max) ve yetişme mevsiminin her dönemi 
için günlük ortalama su isteklerini, Vi = 
ıO.ETbitki/Ea (Etkili yagış dikkate alınmaksızın) 
saptamak. (Ea : Su uygulama randımanı) 

Dizayn ve işletme : 
6. Yetişme mevsimi için bu gereksinim faktörü 
(fi = Vi/Vmax) saptanır. 

Mart 

ı. Wb +ıOO 

7. Kanal yerleşim sistemine göre sulama metodu
nu seçmek ve farklı kanal kesitleri için diı.ayn fak-
törünü (a. = 86400. QmaxNmax) ve yogun sula
ma sezonunda farklı kanal kesitleri için sulama 

süresini T= (fi/a.).I saptamak 
8. Sulama aralıgında ana kanallann kapanlmasını 
belirlemek. 
Aşagıda örnekte verilen işlemler önceki örnekte 
belirtildigi üzere Mart'dan Agustos'a kadar rotas
yonla işletilen ıso ha'lık pamuk sulama alanını 
temel alır. 

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Agustos 

-ı45 +85 -ı20 -405 -685 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pe +90 +50 -20 
Ge 

E Tb i tki -45 -110 -225 -285 -280 -ı20 
------------------------------------------------------------------------- ... --------------------------------------------------

W e +ı45 +85 -ı20 -405 -685 -805 

2. Kök derinligi 
(D), m, 0.20 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50 
Sa Orta bünyeli 
toprak, mm/m, ı40 ı40 ı40 ı40 ı40 ı40 
Sa.D,mm 30 ı75 210 2ıo 210 210 
ETbitki, mm/gün 1.5 3.5 7.5 9.5 9.0 4.0 
Düzeltilmiş p 0.9 0.8 0.5 0.45 0.45 0.75 
(1-p) Sa.D, mm (3) (35) ı os 115 115 so 

3. Sulama tarihi 2/5 19/5 2/6 12/6 22/6 2/7 12/7 24/7 
Sulama aral~, (gün) ı7 14 10 10 10 10 ı2 

4. Akış (q), m /s 
Tarlaya 0.025 
Çiftliğe 0.050 

5. Günlük su istegi, m3/s, 115 115 UQ. J.jQ .ljQ 140 140 

6. Su gereksinim faktörü, fi 0.75 0.75 ı ı 0.95 0.95 
7. Sulama süre faktörü, gün 

Çiftlfk prizi için (a. = 10) 1.3 1.05 ı ı ı 0.95 1.15 
Çiftlik kanalı için (a. = ı O) 1.3 1.05 ı ı ı 0.95 1.15 
Tersiyer kanalı (a. = 2) 6.5 5.25 5 5 5 4.75 5.75 
Sekonder kanalı için (a. =:1) 13 10.5 10 ı o 10 9.5 11.5 

8. Sekonder kanallann 
kapanlma süresi, gün 4 3.5 o o o 0.5 0.5 
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KİL ÇEKİRDEKLİ DOLGU BARAJLARDA HİDROLİK 
ÇATLAMA SORUNU VE DARLIK BARAJI iNCELEMESi 

OZET 

* Sönmez YILDIRIM 

Kil çekirdekli dolgu barajlarda oTTU1Zlara doğrn yük transferi nedeniyle beldenen 
gerilmelerin doğmayışı rezerouann doldurnluşu ile birlikte hidrolik çatlama riskini de 
birlikte getirmektedir. Bu yazıda konu genelde gözden geçirildikten sonra Istanbul 
Darlık Barajında yapılmış toplam gerilme ölçümü verileri ışığında böyle bir olasılık 
tartışılmaktadır. 

I. GİRİŞ: 
Kil çekirdekli küçük dolgu barajlarda ve 

yüksek barajiann üst kesimlerinde hidrolik çatla
malar çok karşılaşılan mühendislik sorunları ara
sındadrr. İngiltere'de Balderhead, Norveç'de 
Hyttjuvet ve Viddalsvatn, Amerika'da Teton baraj
ları hidrolik çatlama nedeniyle araştıncılarca ince
lenmiş barajlardır. 

Bu yazıda kil çekirdekle hidrolik çatlama so
rununa genel olarak bakılmakta daha soma yapımı 
tıunamlanrnış Darlık Barajı'na (Şile-lstanbul) yer
leştirilen ölçüm aygıtları verileri ışıgında bu baraj 
için hidrolik çatlama olasılıgı tartışı lmaktadır. 

2. HİDROLİK CATLAMA SORUNU 
Bir barajda kil çekirdek geçirimsiz ve düz

gün bir ana kayaya oturuyorsa kil çekirdegin ta
banda neden oldugu gerilmelerin rezervuann o 
noktada meydana getirdigi hidrolik basınçtan daha 
büyük olmasının gerektigi aksi halde suyun kil çe
kirdegi kaldırıp altından sızacagı bir gerçektir. Bu 
basit kural kil çekirdek içinde herhangi derinlikte 
herhangi bir yüzeye uygulanabilir. 

Kilin sıkıştırılmış birim hacim agırlıgı genel
likle suyunkinin yaklaşık iki katı oldugu için çe
kirdekteki herhangi bir yatay düzlemde hidrolik 
çatiarnaya karşı güvenlik yaklaşık 2 civarında ola
caktır. Ancak kil çekirdekle onun iki yanında yer 

*Doç. Dr. Doğuş Inşaat ve Tic. A.Ş. Büyükdere cad. 
No: 42/3 Mecidiyeköy· ISTANBUL 

alan omuz dolgularının farklı sıkışma özellikleri 
nedeniyle baraj yapım sürdükçe çekirdek,omuzla-
ra göre daha fazla oturacagından çekirdekten 
omuzlara dogru bir yük transferi olacak, sonuçta 
çekirdek içerisindeki gerilmeler yerçekimi nede
niyle beklenilenlere göre daha az olacaktrr (si lo
yada kemerlenme etkisi). Düşey gerilmeler için 
söylenen bu olumsuz durum yatay gerilmeler için 

daha da olumsuz olabilir. Düsey gerilmeler basit 
bir analizle G.ı 

ov =hCr-a-> 
olarak tahmin edilirse efektif gerilmelere göre tarif 
edilen yana! i tki katsayısı Ko yardımı ile yana! gc
rilmeler 

oh = Ko (oy - u) +u olacaktır. 

Burada 

Oy ,oh : Düşey ve yatay gerilmeler 

y : Çekirdek birim hacim ağırlığı 

cu :Drenajsız kayma mukavemeli 

2a :h derinlikte çekirdek geniliği'dir . 

Yukarıdaki eşitlikten görüldügü gibi kil çe
kirdek kuru tarafta sıkıştırıldıgında drenajsı z kay
ma mukavemetinin daha yüksek, yana! itki katsa
yısının daha düşük olması beklendiğinden yatay 
gerilmeler daha da azalacak, hidrolik çatlama ola
sılığı artacaktır. Çoğu kez küçük asal gerilmeler 
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baraj aksı yönünden çok ona dik yönde oldugun
dan ve fiziksel olarak suyun baraj alesına paralel 
dogrultuda hareketi sımrlı oldugundan hidrolik 
çatlama riski sanıldıgından biraz daha az olabilir. 

Kil çekirdeklerin geçmişte kullanılan tekno
lojiler geregi daima yaş tarafta sıkıştırılması zo
runlugu ve baraj yüksekliklerinin az olması belki 
de hidrolik çatlamaların eski barajlarda daha az 
görülmesini saglarruştır. Günümüzde yapım sıra
sında dogması olası yüksek boşluk basınçlarının 
stabilite geregi sınırlanmak istegi, diger taraftan 
modern sıkıştırma makinalarının rahat çalışmasını 
saglayacak belirli bir drenajsız mukavemet elde et
mek zorunlugu ki1 çekirdeklerin kuru tarafta sıkış
tınlmasını zorlamış olmalıdır. Konunun 70'li yıl
lardan önce litaratürde görümneyişi belki de bu 
nedenledir. 

Kulhawy ve digerlerinin (1976) sonlu ele
manlar yöntemi kullanarak gösterdiklerine göre 
saglam bir temele oturan ve dik yamaçlar arasında 
yer alan birçok baraj çekirdegi bile hidrolik çatla
ma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Sherard (1977) birçok barajdasuyun sanıldı
gı gibi zemin boşluklarından degil, küçük çatlak
lardan sızdıgını, fakat bunların mansap filtrelerin
ce kontrol edildigini ileri sürmektedir. Kalın 
geçirimsiz kil çekirdek içerisine yerleştirilen piye
zometrelerin rezervuarın doldurulmasına birden 
cevap versini hidrolik çatlama ile açıklamaktadır. 
Bu çatlaklar büyük olasılıkla çok küçük ve hızlar 
erozyona neden olmayacak kadar düşüktür. İncele
nen bir barajda rezervuarın ilk dolduruluşundan 
hemen soma açılmış bir gözlem çukurunda 1-2m. 
aralıklarla 15-30 cm. kalınlıkta diger kesimlere gö
re daha ıslak, ancak erozyona ugramamış kesimle
rin görülmesi hidrolik çatlama sonucuna baglan
mıştır. Pınto ve Neves (1985) in sonlu elemanlar 
yöntemi ile yaptıgı araştırmaya göre kil çekirdegin 
daha geniş tutulması, çekirdegin eksende simetrik 
yerleştirilmesinden çok membaya egik tutulması 
ve kilin yaş tarafta sıkıştırılması hidrolik çatlama 
olasıligını azaltmaktadır. Rezervuarın kilin konso
lidasyona olanak bulamadan çok çabuk doldurol
ması da riski olanak bulamadan çok çabuk doldu
rulması da riski artırıcı etken olmaktadır. 

Pratikte fazla karşılaşılmamakla birlikte ba
raj omuzlarının çckirdege göre daha fazla sıkışahi
lir zeminden meydana gelmesi halinde yük trans
ferinin omuzlardan çekirdege dogru olacagını ve 
aşırı yükleme nedeniyle çekirdegin kayma muka
vemetinin aşılabilecegini de gözönünde tutmak ge
rekir. 
~ .• HipROLİK ÇATLAMA OLASILICI İÇİN 
OLÇUMLER 

Yukarıda açıklandıgı gibi hidrolik çatlama 
için risk analizi, çekirdek içerisindeki toplam ve 
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boşluk suyu basınçlarının belirlenınesini gerektir
mektedir. Yapımsırasında rezervuarın ilk dolduru
luşunda, işletme sırasında ve ani boşalunada geril
me degişiklikleri oldukça karrnaşıkur. 

Sonlu elemanlar yöntemi gibi oldukça yarar
lı ve problemi modelize edebilen tekniklerin yay.
gın kullanılmasına karşın en güvenilir verilerin öl
çümler yoluyla elde edilenler olacagı söylenebilir. 

Kil çekirdek içerisindeki mevcut toplam ge
rilmelerin ölçümünde başvurulan iki yaygın yön
tem kritik gerilme deneyi ve direkt basınç ölçüm
leridir. Kritik gerilme deneyinde bir 
piyezometrede su basıncı giderek artırılarak hidro
lik bir çatlama gerçekleştiril!nektedir. Piyezometre 
ucuna dogru akışın kontrolu ile anlaşılacak bu du
rumdan soma su basıncı yavaş yavaş düşürülerek 
yavaş yavaş kapanması saglanmaktadır. Piy~zo
metreye dogru akışın kilin permeabilitesiyle 
uyumlu bir debiye inmesiyle anlaşılacak bu kapan
ma noktasındaki uygulanan basınç hidrolik çatia
mayı kontrol eden mevcut toplam gerilme diye ta
rif edilebilir. (Vaughan 1970, Bjerrum ve 
Andersen 1972) 

Eski barajlarda mevcut toplam gerilmelerin 
ölçümü için kendisi aynı zamanda delici olan yük 
hücresi, Wroth ve Hughes (1973) ve toplam basınç 
ölçerler de kullanılmıştır. Zemine sokulmaları sıra
sında yaratılan ani boşluk suyu basıncının zamanla 
sönümlenmesi bu aygıtlarda zamana baglı olarak 
azalan gerilmeler ölçülmesine neden olmaktadır. 
Penman ve Charles (1981) 20 m derinlige kadar 
yaptıkları ölçümlerde kritik gerilme deneylerinin 
diger basınç ölçücülere göre özellikle sıg derinlik
lerde daha düşük toplam gerilme tahminine yol aç
tıklarını belirtrnektedirler. 

Günümüzde inşa edilen barajlarda ise diger 
ölçüm aygıtları yanında özellikle çekirdekteki ge
rilmelerin gelişimini izlemek için toplam basınç 
hücrelerini inşaat sırasında yerleştirmek gerekliligi 
yapım yönetmeliklerinde belirtilmektedir. 

4. DARLIK BARAJlNDA ÖLÇÜMLER 
Darlık Barajı İstanbul Şile'de yapımı 1988'de 

tamamlanan simetrik kil çekirdekli, kaya dolgu bir 
barajdır. Tipik bir kesiti Şekil l'de gösterilen ba
rajda çekirdek 5 dikey I yatay, kaya dolgu ı dikey 
1.8 yatay egimli olup -16.00 kotunda çekirdek ana 
kayaya oturmaktadır. Yanlardaki kaya dolgu ise 
kısmen anakayaya kısmen de alüvyona oturmakta
dır. Kret ko tu +57 .50 m, kil genişligi krette 6 m, 
kret boyu 306 m'dir. 

Barajın üç kesitinde yerleştirilmiş elektrikli 
pi yezometreler yanında baraj aksında + 11.00 ko
tu nda (yaklaşık dogal zemin ko tu) 0+ 150 ile 
0+ 160 m arasında toplam 7 adet toplam basınç 
hücresi yerleştirilmiştir. Hücrelerin yeraldıgı çe
kirdek yüksek-orta plastisiteli bir kil olup kalker 
kaya dolgu ile aralarında her iki yanda üçer taba
kalık filtre zonu bulunmaktadır. 
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ALUVVON 

ANA KAYA 

ŞEKİL 1 : Darlık Barajının Tipik Bir Kesiti 

Adı geçen toplam gerilme hücrelerinin baraj hesaplanan düşey jeoloj ik gerilme ve yine aynı 
içerisinde yerleştirilme konumları ile zamana baglı kotta rezervuarın daimasına paralel olarak gelişen 
olarak gösterdikleri gerilmeler Şekil 2'de veril- rezervuar su basıncı da i şaretlenmiştir 
mektedir. Aynı şekil üzerinde +11.00 m kotunda 
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ŞEKİL 2 : + ll Kotunda Ölçülen Toplam Gerilmelcr. 
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Toplam gerilme hücreleri yatay, aks y~n~ne 
dik ve saga sola 45° yatık, mcnba -mansap Y<?nune 
dik ve saga sola 45° yauk olmak üzere yedı ayrı 
konumda ycrleştirilerek çekirdek içerisi~de asal 
gerilmelerin degeri ve dogrultusunu tahmın etmek 

JOO 

200 

100 

100 200 JaJ 

n ' 

soo 

amaçlanmıştır. 
Su tuLmazdan önce oldukça kararlı hale gel

miş gerilmelcrin Mohr dairesi yardımı ile gösteri
lişi Şekil 3'de verilmiştir. 

J' 

\ 

600 '00 000 900 

T6 T6 

-- ---:.~!? 
n ' n 

Şcki13: Su Tutmadan Önceki Gerilmeler Için Mohr Dairesi 

Barajın simetrik oluşu, hücrelerin tam eksen
de yerleştirildikleri gözönüne alınırsa ölçülen ya
tay ve düşey gerilmeler asal gerilme olarak düşü~ 
nülebilir. Su tuLmazdan önce baraj aksı yönündekı 
yatay gerilmeleri ölçen TJ'in memba-mansap yö
nünde gerilmeleri ölçen T3'e göre biraz daha bü
yük gerilmeleri işaret ettigi açıktır. Diger terimler
le baraj aksı yönü ortanca asal gerilme yönü 
olmaktadır. Yatay yerleştirilen T4 yardımı ile ba
raj aksıyla çakışan ve ona dik mcmba-ı:ıans~p 
dogrııltusundan geçen düşey düzlemlerdeki gerıl
mcler iki ayrı Mohr dairesi ile özeltlenebilir. Şekil 
üzerinde bu iki düşey düzlemle saga ve sola 45° 
açı yapan T2 ve Tl ile T5 ve T6 çiftlerinin yerleri 
de işaretlenmiştir. Şekil üzerinde varsayılan asal 
gcrilmelere göre ideal yerler Til, T51, T61 ve 171 
ile işaretienirken ölçülen degeriere göre saptanan 
yerleri T2, T5, T6 ve Tl diye gösterilmiştir. 

Tl, T3 ve T4'ün ölçümlerinin gcrçegi göster
digi varsayılırsa beklenen degeriere göre çok ~z 
farklı ölçülen bu degerler yapım sırasında egık 
hücrelere gelen yük arttıkça ilk yerleştirildikleri 
konumlara göre bir parça dönmeleri ile açıklanabi
lir. Di Biago (1982) 129 m. yükseklikte bir barajda 
egim ölçcrlerle birlikte yerleştirilen bu tür basınç 
ölçerierin 5-15° döndüklerinin saptandıgını rapor 
eLmektedir. Darlık Barajı'nda da benzer bir dönme 
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sonucu ideale göre az farklı degerler ölçüldügüne 
inanılmaktadır. 

Baraj yapımı sona erdikten soma + 1 1 .00 m 
kotunda beklenen düşey gerilmelere göre biraz kü
çük birdegerin T4 ile ölçülmesi su tu Lmazdan önce 
omuzlara yük transferinin çok az oldugunu işaret 
etmektedir. 

Rezervuara su doldurulmasıyla birlikte geril
melerde önemli degişiklik oldugu gözlenmektedir. 
Simetrik yükleme, barajın bir tarafına etki eden 
hidrostatik gerilmeler nedeniyle hiç degilse mem
ba-mansap yönünde bozulmuş olmaladır. Hidrosta
tik gerilmeler nedeniyle toplam gerilme ölçümleri
nin yapıldıgı noktadaki degişiklikler bazı 
basitleştirici varsayımlarla ·Şekil 4'de tahmin edil
meye çalışılmaktadır. Bu tahminlerde ürgeı:ı bir 
dagılımı olan yük altında yarı sonsuz elastık bır or
tarndaki bir nokta için Jumukis (1969) tarafından 
verilen eşitlikler kullanılmıştır. Kil çekirdek içeri
sinde eksendeki A noktasının bili~n z,y koordi
natları yardımı ile bu noktada meydana gelecek z 
ve y dogrııltusundaki gerilme artışları ile ek kayma 
gerilmesini analitik olarak bulmak mümkündür. 

Bu eksen takımı için adı geçen gerilmelerle 
Mohr dairesi çizilir de kutup noktası bulunursa ar
Lık her dogrıııtuda hidrostatik gerilmeni n neden ola-



cagı gerilme degişikligi tahmin edilebilir. Görül
dügü gibi A noktasında düşey düzlemde etkili ya
tay gerilmeler 134 KN/m2, yatay düzlemde etki
yen düşey gerilmeler 70 KN/m2 mertebesinde 
artmış, bu düzlemlerde kayma gerilmesinde 72 
KN/m2'lik bir degişim olmuştur. Buna karşYiık ya
tayla 45"açı yapan mansaba egik düzlemde normal 
gerilmede 174 KN/m2, kayma gerilmesinde 
30KN/m2'lik degişiklik beklenirken membaya 45° 
egik düzlemde normal ve kayma gerilmelerinde 
30KN/m2 mertebesinde degişiklikler beklenmeli
dir. 

Şekil 2'den de izlendigi gibi Tl ve Tz hücre 
leri su tutmazdan önce çalışmaz hale gelmişlerdir. 

300 

200 

100 

TJ 

Tl 
520kN i m2 
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~iger 5 hücrede ise rezervuardaki su yüksekligi
nın +45.00 m kolunda hemen hemen sabit kaldıgı 
sürece oldukça kararlı gerilmeler okunmuştur . Re
z_ervuarda. s~y~ toplanması bütün hücrelerde ge
rılme degışıklıgıne neden olmuş, en büyük degi 
şiklik T7'de gözlenmiştir . 

Baraj aksı yönündeki dik yerleştirilmiş Tl'in 
kaybına karşın bu yönde saga ve sola yatık T5 ve 
T6'nın ikisinde de gerilme artışları olmuştur. Hid
rostatik gerilmenin memba-mansap dogTUltusunda 
artmasına karşılık gerilme degişikliginin 3 boyutlu 
oldugu, bu dogrultuya dik yönde degişikliklerin 
de meydana geldigi açıktır. 

Su tutulduktan sonraki yeni gerilme durumu 
Şekil 5'de görülmektedir. 

Ômax: 960 kN l rrf 

-----·---------
Şekil 5: Su Tutulduktan Sonraki Gerilmeler İçin Mohr Dairesi 

T3 ve T4 hücrelerinin gösterdikleri normal 
gerilmeler, hidrostatik gerilmelerin bu dogrultuda 
yarattıkları kayma gerilmelen nedeniyle artık asal-
gerilme dogrultusu degildirler. T3 ve T4'ün ô,"bek
sen takımındaki yeri normal gerilmeler ölçülen de
gerler, kayma geritmeleri ise Şekil 4'de hidrostatik 
gerilmelerin neden oldugu kayma gerilmelcri ola
rak alınarak işaretlenmiştir. Bunlar yardımı ile 

de Mohr dairesi çizilebilir. Dairenin kutup nokta
sından T7 hücresinin Şekil 3'de okunan degerine 
göre sapıanan dogrultusuna çizilen paralelin daire-
yi kestigi T7 1 noktasından okunan normal gerilmc
si gerçekte ölçülen T7 normal gerilmesinden çok 
az farklıdır. Memba-mansap dogrultusu için küçük 
asal gerilme 340 KN/m2, büyük asal gerilme 960 
KN/m2 mertebesindedir. 
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OUşey di.ız l e mde 

ôcS : 13' \eN 15: 
6't= +72 kN /m 

~ 

YATAY 

- J 

Şekil 4: Su Tutmanın Çekirdek Ortasında Neden Olduğu Gerilme Art~ıarı 
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Baraj aksı dogrultusunu geçen düzlcm içeri
sinde gcrilme dagılımı için Tl'dcn okuma alınma
yışı büyük cksikliktir. Ancak bu dogrultu için şöy
le bir degerlendirme yapılmışur. 

ı - TS ve T6 birbirine çok yakın degerler 
göstcrdiginden baraj aksı yönünde yükleme simct
risinin bozulmadıgı düşünülerek T4'ün okunan de
geri büyük asal gcrilme olarak alınmışur. 

2 -TS veT6'nın su tutmazdan önceki konum
ları ve normal gerilmeleri bilindigine göre yerleri 
o, "b eksen takımında işaretlcncbilir. 

3 - T4 yardımıyla geçirilen Mohr dairesin
den bu dogrultu için küçük asal gcrilme S20 KN/ 
m2 olarak tahmin edilebilir. 

S. SONUÇ 

Bu yazıda ele alınan Darlık Barajı ömcginde 
baraj içerisinde yerleştirilmiş toplam basınç ölçme 
hücrelerinden elde edilen veriler ışıgında hidrolik 
çallama olasılıgı sorusuna açıklık getirilmiştir. El
de edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir. 

ı - Su tııtulmazdan önce ölçülen düşey geril
me o noktada beklenen jeolojik düşey gerilmeden 
biraz azdır. Çok az da olsa bir miktar omuzlara ge
rilme transferi söz konusudur. 

2 - Küçük asal gcrilmc memba-mansap dog-

rultusundadır. Baraj aksı yönündeki gerilmenin, 
ortanca asal gerilme oldugu gÇ,rülmektedir. . 

3 - İki ana yöne göre 4S yatık hücrelerın ya
pım sırasında üzerine gelen yükler ve olası yatak
lanma hataları nedeniyle bir miktar dönmüş olma
ları ideal olarak ölçmeleri gereken gerilmelerden 
bir miktar farklı gerilmeler gösterilmeleri için bir 
neden olmuş olabilir. 

4 - Rezervuarın dolduruluşu ile birlikte her 
yönde toplam gerilmelerde degişiklik olmuştur. 
Baraj aksı yönündeki asal gerilme ortanca asal ge
rilme olup memba-mansap yönündeki düşey düz
lemlerin hidrolik çatlama ile yırulmalarını önleye
cek büyüklüktedir. 

S - Şekil 6'da baraj ekseninde üç kesitte 
+ 10.00 m'de yerleştirilmiş piyezometre okumaları 
verilmektedir. Rezervuar su kotunun + 2S.O m'den 
+45.00 m'ye çıkmasına paralel olarak piyezomet
rik yüksekliklerde bir miktar yükselme olmuştur. 
Piyczometrik yüksekliklerdeki bu degişikliklerin 
barajın su yüküyle yüklenmesi sonucu olmuş geril
me degişikliginden kaynaklanan degişiklikler ol
dugu açıktır. Hidrolik çatlamarun gerçekleşmesi 
halinde piyezometrelerdeki ölçülen su basınçların
daki degişikliklerin rezervuardaki degişiklerle aynı 
mertche olması beklenirdi. Bu davranış hidrolik 
çatlama olmadıgının delili kabul edilmelidir. 
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Şekil 6: +ll Kotunda 3 Kesitte Piezometrik Yükseklikler. 
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BARAJ GÖLÜNÜN PERFORE BORU-BASlNÇLI HAVA 
SİSTEMİYLE HA V ALANDIRILMASI 

Yazan : J .M.DA vts 
Çeviren : Cengiz ÖZCAN (*) 

OZET 

Sıcak ve hafif rüzgarlı bölgelerde bulunan barqj göllerinin oksijen açısındanfakir
leşmesi aşağıdaki makale de belirttıdigi. gibi çeşitli su kalite problemlerine yol aç
maktadır. Bu problemleri önlemek için baraj göllerinin havalandırıZarak oksijen açı
sından zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu makalede barqj gölünün 
havalandırtlması için bir yöntemden ve dizayn prosedüründen bahsedilmekte ve 
makaleWater Services August 1980 tercüme edilmiştir. 

GİRİŞ 
Yıllardır karıştırıcılar ile ham su depolama 

göllerirün sıcaklık farklılıgından dolayı tabalaş
ması sonucu ortaya çıkan su kalite problemleri çö
zülmeye çalışılmıştır . Bu problemler özellikle ba
raj gölünün alt tabakalarında su içindeki çözünmüş 
oksijen miktarının azalması sonucu ortaya çıkar. 
Baraj gölünün karıştırıcılar yardımıyla havalandı
rılmasındaki ana amaç, göldeki sıcaklık farklılıkla
rından oluşan çözünmüş oksijen miktarındaki azal
mayı önlemek ve artırmaktır. 

Baraj gölündeki tabakalaşmayı önlemek ve 
çözünmüş oksijen miktarını artırmak için, en uy
gun yol perfore boru-basınçlı hava sistemini kul
lanmaktır. Bu makalede perfore-boru basınçlı hava 
sisteminin dizaynı için amprik ifadeler ve dizayn 
prosedüründen bahsedilecektir. Burada bahsedile
cek dizayn prosedüründe temel amaç tüm su derin
ligi boyunca tam bir karışmayı saglayacak şekilde 
olacaktır. 

Sıcaklık Farkl!iığ!ndan Dolayı Oluşan 
Tabakataşma Ile Ilgili Problemler 
Ham su depolama göllerirün fonksiyonları 

suyu depolamak ve su arıtılmadan önce dogal pm
seslerin ortaya çıkmasını saglamaktır. Su içindeki 
çözünmüş oksijen miktarı su kalitesini gösteren 
önemli bir parametredir. Kış aylarında baraj gö
lündeki su, rüzgarlar nedeniyle şekil 1 'de görüldü
gü gibi oksijen açısından zengin olacaktır. 

SERT RUZGARLAR SU SICAKLlGI 

<> 
IYi KAR IŞ JrıUŞ 

Şekil!: Kış mevsiminde sert rüzgarlar ilc iyi karış
mış baraj gölü 

• Makina Y. Mühendisi, DSIIçmesuyu ve Kanal izasyon Dai 
re Bşk . Arıtma Şube Md. 
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Ancak, yazın hava ılık ve rüzgarlar hafif 
oldugu için baraj gölünde şekil 2'de görüldügü gibi 
tabakalaşma meydana gelecektir. 

SU S ICAKLIÖI 

~""' 

Şekil2: Yaz mevsiminde baraj gölünde oluşan 
ta bakalaşma 

Yaz ayları boyunca, yüzey ısınır ve yogunluk 
farklılıkları meydana gelir. Bu yogunluk farklılık
larından dolayı daha az yogun olan su tabakası en 
üstte yer alır. Eger sıcak hava devam ederse, baraj 
gölü içinde üç ayrı tabakanın oluşmasına neden 
olur. Epilirnnion olarak isimlendirilen en üst taba
ka sıcaklıgı en fazla olan ve oksijen açısından en 
zengin tabakadır. Ortada oluşan tabaka ise Ther
mocline olarak isirnlendirilir. En soguk suya sahip 
olan en alt tabaka hypolimnion'dur ve oksijen açı
sından en fakir tabakadır. 

Thermocline tabakası, epilimnion tabakası 
arasında bir engel yaratarak, hypolirnnion tabakası
nın hava ile temasını önler. Organik maddeler (Ölü 
algler vs) hypolimnion tabakasına çöker ve bu ta
baka hızla oksijen açısından fakirleşerek, demir ve 
manganın da çözünmesiyle su kalitesi bozulur. 
Eger bu çökelmeler devarn ederse amonyak ve kü
kürtler ve alg besinlerinin (fosfor ve silikon) oluş
masına neden oluşur. Bunlara ilaveten, düşük oksi
jen miktarı balıklarında ölümüne neden olabilir. 

Demir ve mangan oluşumu isale hatlarında 
problem yaratır ve eger baraj gölünde bu oluşum 
engellenmez ise boruların tıkanmasına neden olur. 
Ayrıca, amonyak ve sülfitler nedeniyle hoş olma
yan su tadı ve rengi oluşur. 

Eger baraj gölünün havalandırtlması için hiç 



bir işlem yapılmaz ise, tabakalaşma tüm yaz bo
yunca sonbabara kadar devam edecektir. Sonbahar 
aylarında hava soguınaya başlar ve sert rüzgarlar 
çıkar ise tabakalaşma önlenir ve oksijen açısından 
zengin su tekrar oluşur. . . 

PERFORE BORU SISTEMI 
Tipik olarak, perfare boru sistemi bir ucun

dan kapalı, üzerinde küçük hava delikleri bulunan 
ve su içine gömülmüş bir sistemdir. Temiz ve kuru 
basınçlı hava boru boyunca pompalanır ve bir çok 
hava kabarcıkları oluşur. Bu küçük kabarcıklar 
suyu alt tabakalardan yukarıya dogru taşıyarak ha
valandırrnayı saglar. (Şekil 3) 

Şekil 3: Hava kabarcıklarınm yükselerek meydana 
getirdiği sirkülasyon ile baraj gölünün hava
landırılması. 

Hava kabareıldan ile karışım saglandıktan 
sonra, birkaç gün içinde perfare boru sistemirıin 
oldugu bölgede tabakaların birbirine karışması 
saglanır. Zamanla tüm baraj gölünde tabakaların 
birbirine karışması suyun sirkülasyonu ile meyda
na gelir. 

Dizayn Amaçları 
Perfare boru sistemi dizayn edilerken iki ana 

hedef dikkate alınmalıdır. 
ı- İlkbahar ve yaz ayları başlarında tabaka

laşmanın başlamasından sonra sistem (baraj gölü
nün hacmine baglı olarak) 5-ıo gün gibi bir zaman 
dilimi içinde baraj gölünü karıştırma kapasitesine 
sahip olmalıdır. 

2- Sistemin işletimi boyunca, su tabakası 
içindeki oksijen ihtiyacı karışım boyunca saglan
malıdır. 

Dizayn Sırasında Takib Edilecek Yol 
ı - Baraj gölünün derinliginin fonksiyonu 

olarak göl hacmini ve yüzey alanını ifade edin. 
2 - İlkbahar ve yaz ayları boyunca baraj gö

lünde oluşacak sıcaklık profilini tahmin edin. 
Sıcaklık profilinin seçimi, kompresör büyük

lügünü, perfore-boru sistemini ve su tabakalarının 
karışımı için gerekli zamanı etkileyecektir. 30x106 
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m3'den daha büyük hacirne sahip olan baraj gölle-
o 

ri için dizayn mühendisi 2 C'lik sıcaklık gradya-
nı almalıdır. (Yeni epilirnnion ile hypolirnnion ta-

o 
bakası arasında sıcaklık farkı 2 C olacaktır) 

3 -Baraj gölünün satabilitesini saptayın. 
Stabilite, başlangıçtaki tabakalı halden baraj 

göletini karışmış hale getirmek için gerekli mini
mum teorik enerji olarak tanımlanır. (şekil 4) 

0Karışmış sistemin potansiyel enerjisi (PEM) 
= g ı; dirn Vihi (Joule) (ı) 

i=l 

o Tabakalı sistemin potansiyel enerjisi (PES) = 
g =ı; dis Vihi (Joule) (2) 

i=l 

dim =Her tabakanın ortalama su yogunlugu 
(karışmış hal için) (kg/m3) 

dis = Her tabakanın ortalama su yogunlugu 
(Tabakalı hal için) (kg/m3) 

Vi = Baraj gölünün tabarıını referans alarak 
her tabakanın agırlık merkezirıin tabana uzaklıgı 
(m) 

hi = Her tabakanın hacmi (Tipik olarak ı m 

derinlik alınır) (m3) 
g = Yerçekimi ivmesi (m/s2) 
n = toplam tabaka sayısı 
Stabilite= PEM-PES (Joule) (3) 

Şekil 4 : Stabilite hesabı için baraj gölünün tabaka 
lara ayrılması. 

dı =Tabaka ı 'in ortalama su yogunlugu 
Yı =Tabaka ı 'in hacmi 
hı = Tabaka ı 'in agırlık merkezinin baraj gö

lü tabanına uzaklıgı 
4- Baraj gölündeki tabakaları karıştırmak 

için gerekli toplam teorik enerjiyi hesaplayın. 
Toplam teorik enerji (E); 
E= S+R-W (Joule) 
S = Baraj gölünün stabilitesi 
R = Güneş ışınları ile su tabakalarına giren 

ısı enerjisi 
W = Karıştırma sisteminin işletimi esnasında 

rüzgar ile sisteme etki eden rüzgar enerjisi 
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R degerinin hesaplamalarda referans degeri 
olarak 5 J/m2 /gün alabiliriz. W degeri olarak ise, 
ilkbahar ve yaz aylarında rüzgar hızı fazla olmadı
gmdan süır olarak kabul edilebilir. 

Orta büyüklükte baraj gölleri için stabilite 
şartları yaklaşık degerler şekil 5'de verilmiştir. 

5. Kompresör hava debisini hesaplayın. 
Yapılan deneyler sonucunda, aşagıdaki ifade 

bulunmuştur. 
Baraj gölünde oluşmuş su tabakalarını birbi

rine karıştırmak için sistem tarafından sagıanan 
enerji (Eıı); 

20 (5) 
Baraj gölünde oluşmuş su tabakalarını birbiri

ne karıştırmak için gerekli toplam teorik enerji (E) 
Sistem tarafından saglanan enerji (Ed) ; 

Ed =d g Ho Q T In [ 1 + .Q ] ( Joule) (6) 

Ho 
d=Perfore - boru sistemi civarında suyun ortalama 
yogunıugu ( kg/m3) 

g=yerçekimi ivmesi (m/s2
) 

Ho= Atmosfer basıncına eşit su derinligi (lfo = 
10.4 m) 
Q =Gerekli hava debisi (m3/s) 
T =Tabakaları karıştırmak için gerekli zaman (s) 
D = Perfore-boru üzerindeki su derinligi (m) 
d= 1000 kgtm3 ve g = 9.81 m/s2 degerieri denklem 

(5) de yerine yazılır 

Q- 0.196 E 
- D 

Tin [l+Iü.4] 
(1/s) (7) 

Denklem (7) , Şekil 6'da diyagram olarak 
gösterilirken tabakaları karıştırmak için gerekli za
man 5 gün olarak alınmıştır. 

30x106 m3 hacimden daha büyük hacime sa
hip baraj göllerindeki tabakaları karıştırmak için 
gerekli zaman daha büyük seçilerek daha ekono
mik kompresör büyüklügü saglanabilir. 

300 :71: j_J_ -··- .... '"' 
0=30ırı 

• c 

D • 20 m 

2 4 6 s ıo ız ~ ~ e ~ ~ ~ M zs ~ 
BARAJ aöt.O HAcwi 1 ıo4 tJı 

Şekil S : ' 4o C sıcaklık profili için baraj gölünün yak
l~ık stabilite değerleri 

44 

6 - Perfore-boru uzunlugunu hesaplayın. 
Perfore borular, siyah polythene boru ve bo

ru boyunca küçük delikler içeren bir sistemdir. De
lik çapları basınç kaybını minimum edecek şekilde 
olmalıdır. Knoppen delik çapları için 0.5 mm ile 
1 mm arasında tavsiye etmiş ve daha küçük çapla
rın daha iyi sonuçlar verdigini gözlemiştir. 

Cederwall ise, 0.05 mm ile 0.5 mm arasında
ki delik çaplarının en iyi sonuçlar verdigini göster
miştir. Diger taraftan kompressör devre dışı kaldı
gı zaman delikierin tıkanmasını önlemek için delik 
çapları mümkün oldugu kadar büyük yapılmalıdır. 
Yapılan araştırmalar ve tecrübeler sonunda en uy
gun delik çapı olarak 0.8 mm seçilmesinin uygun 
oldugu sonucuna varılmıştır. Perfore boru uzunlu
gunu tespit etmek için aşagıda verilen ifade kulla
nılabilir 

-o 

(m) (8) 

V= Baraj gölü hacmi (m3) 
T = Tabakaları karıştırmak için gerekli za 

man (sa) 
Q = Denklem (7) den saptanan kompresör 

debisi (1/s) 
D = Perfore-boru sistemi üzerindeki su yük 

sekligi (m) 

150 

100 

O:JOm O:: 30m 

O • Mı:*slm.ım dtrlnllk 

~ -,Miru.w,....,. lı:ompreser dt!Msl lç:ln toniye 

edilM tı..ıt doOor 

Şekil 6 : Baraj gölünde S günlük zaman sürecinde ta 
bakaları karıştırmak için gerekli hava debi 
si. 

7- Kompresör basma yüksekligini ve boru 
çapını tayin edin. 

Kompresör basma yüksekligini Pc (bar) aşa-
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~ 
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gıdaki denklemden elde edilebilir. 
Pc = Ph + Pe + Pf + Pb (9) 
Burada; 
Ph = Perfore boru üstündeki maksimum su 

yüksekligi ile ilgili hidrostatik basınç 
maksimun su derinligi (m) (10) 

Ph= (bar) 
10.4 

Perfore-borunun toplam uzunlugu (m) (ll) 
Pe (bar) 

150 
Pf = sürekli yük kayıpları 

833L Q 2 

Pr= 
(pc+ !}15.31 

1 = toplam boru uzun!ugu (m) 
Q= kompresör debisi (1/s) 
d = boru çapı (mm) 

bar (12) 

Boru çapının hesaplarımasında, sürekli yük 
kayıpları (pf) her 100 m. boru uzunlugu için 0.1 
bar'ı geçmeyecek şekilde olmalıdır ve genellikle 
kullanılan boru çapları 38 mm ile 76 mm arasında 
degişmektedir. 

Pb = Lokal yük kayıpları (pb degeri olarak 
1.5 bar degeri yaklaşık olarak alınabilir) 

8- Perfore-boru uzun!ugunun istenen komp
resör debisini karşılıyıp karşılarnadıgını kontrol 
edin. 

Bazı durumlarda, perfore borunun uzunlugu 
ve perfore boru üzerindeki delik sayısı kompresör 
debisini karşılayacak mertebede olmayabilir. 

V• 30 

500 Oa 30 

400 

300 

200 

•o o 

o 

V:r: 10 

oı ro 

V= HACIM ( ıo6 ml ) 

O= MAKSihi.JM DERiNLiK (m) 

: :~ 
~ _ M~m~ ~~~~..O~ için 

tovllyt tdlltn llınlt dtOtr 

50 100 150 

ı<>MPRESÖR DEBiSI 1 Q ) . 11 / ol 

Şekil 7: Baraj gölünde 5 günlük zaman sürecinde ta 
bakaları karıştırmak için gerekli perfore bo 
ru uzunluğu 
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Bu yüzden, hesaplar sonunda elde edilen de
gerler, şekil 8 kullanılarak kontrol edilmelidir. Bu 
grafikte, 

Ph8 =ph+ 1 (bar) (13) 

Pie =Pe+ Ph+ 1 (bar) (14) 

perfore-borudaki delik sayısı ise; 

n =J:r+ 1 (15) 

L= Perfore-boru uzunlugu (m) 
n = Perfore-boru da delik sayısı 
Şekil 8 den saptanan her delik için debi de

geri ile delik sayısı çarpılarak kompresör debisi 
saptanabilir ve eger hesap ile bulunan kompresör 
debisi Şekil 8 den saptanan kompresör debisinden 
daha küçük ise yapılan hesaplamalar ile elde edi
len degerler kullanılacaktır. 

OYl Pl o ' •o 

02> 

..... 
-
;;; ... 020 

l'l 

~ O» 

~ 
u 
z o•o i .., 

.ğ 

§ 
DO> 
~<o.,J 

Pl o '"" ttowo dtbis l soblt 

"' ·;;; 

03 04 O> 06 07 0 8 09 
Ph o 

P l o 

Şekil 8: Perfore boru üzerinde bulunan her hava de 
liğinden geçebilecek hava debisi. 

9- Çapa agırlıgıru tespit edin. 
Baraj gölü tabanına yerleştirilecek boruyu 

tutacak çapa agırlıgı aşagıdaki denklemden hesap
lanabilir. 

Çapa blogu agırlıgı >d(~+ çapa blogu 
4x106 

hacmi (m3) } (kg) (16) 
d = Baraj gölünün tabanındaki suyun yogun

lugu (kg/m3) 
D = Borunun dış çapı (mm) 
S = Çapa blokları arasındaki mesafe (1-3) 

(m) 

Çapa blokları betondan imal edilebilir ve bo
ruya çelik baglantı elemanları ile bagıanabilir. 

10 
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Dizayn ömegi 
1- Baraj gölü 
Baraj gölünün maksumum hacmi 20xl06 m3 
Maksimum derinlik 20 m 
Maksimum yüzey alanı 1.2x106 m2 
2- Dizayn sıcaklık gradyanı 
Derinlik Sıcaklık C 
Yüzeye 4 m derinlikde 12 
4 m ile 12 m arası 12 ile 8 
12 m ile 20 m arası 8 
3- Enerji hesaplamalan = 135 MJ 
(şekil 5 den) 
Güneş enerjisi ile 5 günlük 
zaman süresinde ısı enerjisi 5x5xl.2x106 = 30 MJ 
Baraj gölündeki tabakalan karıştırmak için toplam 
enerji miktan =135+ 30=165.MJ 
4- Kompresör debisi 
5 günlük sürekli-işletme için 
baraj gölü tabakalarını kanştırmak 
için gerekli hava = 70 1/s 
(şekil 6 dan) 
5- Boru uzunlugu 
Perfore-boru uzunlugu =250m 
(şekil 7 den) 
6- Basınç hesaplamaları ve boru seçimi 
Hidrostatik basınç Ph = 1.9 bar 
(Denklem 1 O) 
Perfore-boru sonunda ki 
artık basınç Pe = 1.7 bar 
(Denklem 1 1) 
Lokal yük kayıpları Pb = 1.5 bar 

Sürekli yük kayıplan Pf 0.89 bar 
(Denklem 12 kullanılarak ve) - (Pc+1) 
boru iç çapı 50.8 mm seçilerek 
hesaplarıabilir) 
Kompresör basma yüksekligi Pc = 5.24 bar 

(Derıklem 9 da yukandaki degerler 
kullanılarak elde edilen denklem pc için çözülür
se) 
7- Perfore-boru sisteminin kontrolu 
Perfore-boru de bulartacak delik sayısı = 834 
(Denklem 15) 
Mutlak hidrostatik basınç Pha = 2.9 bar 
(Denklem 13) 
Perfore-boru boyunca mutlak 
ortalama basıç Pia = 4.6 bar 
(Denklem 14) 
Buradaki basınç şartlanndan 
toplam debinin tesbiti = 0.13 x 834 = 108 1/s 
(şekil 8 den) 
Bu deger (108 1/s), hesap ile saptanan k_oı:npresör 
debisinden (70 1/s) daha büyük oldugu ıçın yapı
lan hesaplar dogrudur ve perfore-boru uzunlugunu 
degiştirmeye gerek yoktur. 
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8- Çapa Agırlıgı . 
Çapa blogu olarak, 0.15 m kenar uzunluguna sahip 
küp seçilirse, Denklem (16) kullanılarak 
Çapa blogunun agırlıgı >1000{1t x 60.52 x 2 
+0,153} 4x 106 
Çapa blogunun agırlıgı > 9.12 kg . 
Çapa blogu 9.5 kg agırligında ve boru üzerine 2 m 
aralıklarla yerleştirilebilir. 
9- Perfore-boru basınçlı-hava sisteminde kullanıl
ması gerekli ekipmanların özeti 
Kompresör : Debi= 70 1/s 

Basma 
Yüksekligi = 5.3 bar 

Boru : İç çapı = 50.8 mm 
Dış çapı = 60.5 mm 
Boru uzunlugu = 250 m 
Delik sayısı = 834 

Delik çapı = 0.8 mm 
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KONYA -ALAKOVA SULAMA ALANINDA 1989 YILI SULAMA 
SONUÇLARININ BiLGİSA Y ARLA DEGERLENDİRİLMESİ 

OZET 

Dr. Mevlüt BEYRİBEY* 
Lütfi ŞAHİN ** 

Bu çalışma, Konya-Alakova sulama alanında 1989 yılı sulama sonuçlannın bilgisayar 
yardımıyla izleme ve det)erlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla FAO tarafından 
geliştirilen ve sulama yönetiminde kullanılabilecek Cropwat paket programı kullanıl
mıştır. Sulama alanında, çiftçinin uyguladıt)ı sulama suyu miktan ve sulama tarihi gö
zönüne alınarak sulama zamanı planlaması program yardımıyla det)erlendirilmiştir. 
Aynca 1989 yılı meteorolojik verileri yardımıyla bitki su tüketimleri ve şebekeye çekil
mesi gerekli su miktan hesaplanarak, mevcut çekilen su miktan ile karşılaştınlmıştır. 

1. GİRİŞ 
Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi 

amacıyla hızırlanan sulama projelerinde amaç, ta
rımsal üretim degerini arttırmak ve sonuçta çiftçi 
refahını en üst düzeye çıkarmaktır. 

Yüksek verimli bir tarım sisteminin gerçek
leştirilmesinde temel konulardan birisi de etkin su 
dagıumı ve kullanımıdır. Su dagıtım ve kullanım 
hizmetleri işletme, bakım ve sulama destek hiz
metlerinden oluşmaktadır. 

İşletme ve bakıma ilişkin hizmetlerin temel 
amacı, sulama planlannın hazırlanması ve plana 
göre su dagıJ.ımınırı gerçekleştirilmesi, su dagıumı
nı gerçekleştirecek tesislerin bakımı ve sulama so
nuçlarını izlemek ve degerlendirmektir. Sulama 
sonuçlarını izleme ve degerlendirme, işletme ve 
bakım birimine bir sonraki sulama mevsimi için 
yapılacak planlamaya bilgi sagıamasından dolayı 
önemlidir. 

Bu çalışmada, Konya-Alaova sulama alanın
da 1989 yılı sulama sonuçları bilgisayar programı 
yardımıyla degerlendirilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT 
2. ı .Materyal 
Araştırma alanı Konya kapalı havzasında 

net 850 ha ı ve 2. sınıf sulama arazisinden oluş
maktadır. Sulama alanı topraklarında ona bünye 
hakim durumdadır. Proje alanı iklimi yarı kurak 
iklim özelligine sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklık 
11.5 °C toplam yagış ise 323.8 mm dir. Proje ala
nında sulamada kullarıılabilecek su kaynagı yeraltı 

*Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümil 
•• DSIIşletme ve Bakım Dairesi Başlcanlıgı 

suyudur. Bu amaçla açılan ortalama debileri 40L/s 
olan 25 adet kuyu mevcuttur (Anonymous 1971). 
Kon-ya meteoroloji istasyonuna ait1989 yılı mete-
orolojik veriler Tablo 2.1 de verilmiştir. 

Tablo 2.1 Sulama Alanına ll~kin Meteorolojik Veriler 

Aylar Sıcaklık Nisbi nem Rüzgar hızı Güneşlenme yağ~ 
ı 

(C) (%) (km/gün) (saat) (mm) 

Ocak -7.8 75 216 35 16.0 
Şubat -4.2 75 259 45 1.6 
Mart 6.7 62 276 11 14.2 
Nisan 15.1 48 216 8.3 4.6 
Mayıs 15.9 52 276 9.3 32.1 
Haziran 20.2 46 276 10.0 7.8 
Temmuz 23.4 47 354 11.6 0.0 
Ağustos 23.9 41 242 11.4 LO 
Eylül 18.4 48 285 9.6 0.3 
Ekim 10.2 67 233 6.3 37.2 
Kasun 6.0 75 233 4.0 70.8 
Aralık .{).7 83 138 21 14.3 

2.2.Metot 
Bu çalışmada Konya-Alakova sulama ala

nında 1989 yılı sulama sonuçlarınıru izleme ve de
gerlendirilmesi amaçlarımıştır. Bu amaçla FAO ta
rafından geliştirilen Cropwat paket prograrnı 
kullanılmıştır. (Anonymous 1988) . Program yar
dımıyla 1989 yılı meteorolojik verileri kullanıla
rak bitki su tüketimleri Modifiye Penman yöntemi 
ile hesaplanmıştır. ( Doorenbos vd 1977, 1979). 
Cropwat prograrnında izlenen aşamalar şekil 2.1 
de verilmiştir. 
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( BASL A ) 

iKLIM fAKtÖRLERi GIRILIR Moditirr prnman yöntrminr 
-Ortalama aıcaklık t"c 1 1------...ıgörr rrtcıons bitk i au tiikeıimi 
-~sbi nrmrt.JR~z~r hız o lmisi tEtol hesaplanır vr cıktı\a• 
-Güri.:ik cıünrslmmc '"""tir ri 1 n ı alınır cliskrtr kay drdılır 

1 
~---------------------------~ 

VAal$ GiRILiR 

Aylık •rtalama ya§ıı tmml 

BiTKi VERiLERi GftiLiR 
-Ytli$1N dönrmi uzunlulıları 
-Bitlıi ~ısı lkcl 
• Etkili lıÖiı drrinl i ği Imi 
- .Kullanılııbilir auyun tukrtitmr 

aini izin urilrn ıhktar rt.ı 
- Ytrim falıtörii 1 lı 1 

BitKi EKiM tARiHi GiRiLiR 

Seeilen röntrmr görr rtk "ıli 
1------·· .. yagıJ hrscıplanır ve ç.,.ılar aknır 

diskrtr lıa'jllrdilir 

ı 

Bitki su tükrtimi vr aulama 
suyu ihliyaco hrsaplanor 

t------..ı n tolıtotar abnır 

~------~--------~ 

tOPRAK VERisi GiRiLiR 

Kullanılabilir su tut"l~!!.DJ'~ltni 

SULAMA SECENEei VE SU 

UYGULAMA RANDlMAtii 

GiRiLiR 

Eut 

SULAMA ŞEBEKESi BitKi 
PATERNi GiRiLiR 

$r brlıt su ihtiyacı huaplanır 1-------1 
"' c•ıılar al ını r ı 

1 

Girilrn bitk;yr ait sulama 
zamanı planlan ır vt c ıktılar 

• . Q lınır "' disktır lıaydtdilir 

ı 

Ana ~rovrama dönülür 

Şekil 2.1 CROPWAT programında izlenen aşamalar 

DUR 



Sulama alanmda çiftçinin sulama tarihleri ve tarla
ya verdigi net sulama suyu miktarı gözönüne alı
narak sulama zamanının izleme ve degerlendiril
mesinde ~agıda verilen toprak nem dengesi 
eşitligi kullanılmışur. 

SMD = SMD - ET + P +d. 
i i-1 a eff ırr 

Bu eşitlikte; 

SMD.= i günde toprak nemi, 
ı 

ET =Gerçek bitki su tüketimi, 
a 

d. =Net sulama suyu miktarıdır. 
ırr 

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE 

TARTIŞMA 

Sulama alanında 1989 yılı sulama sonuçlarını 
izleme ve degerlendirme amacıyla yapılan arazi 
çalışması ve DSİ kayıtlarından sulama alanında 
her bir bitki için, 

-Bitki ekim ve hasat tarihi, 
-Sulama tarihleri, 
-Her sulamada verilen su miktarı 

elde edilmiştir. Sulama alanında tarla su uygulama 
randımanı % 50 ve kullanılabilir su tutma kapasi
tesi 150 mm/m olarak alınmışur. (Beyribey 1989). 

Meteorolojik veriler ve bitki verileri (Doo
renbos vd 1987,1979) yardımıyla proje alanında 
ekimi yapılan bitkiler için 1989 yılı bitki su tüke
timleri CROPW AT paket programı kullanılarak 
Modifiye Penman Yöntemine göre hesaplanmış ve 
Tablo 3.1 de verilmiştir. 

Tablo 3.1 Bitki Su Tüketimleri 

Bitki Bitki su Ekim Bitki Bitki su Ekim 
adı tüketimi alanı adı tüketimi alanı 

(mm) (%) (mm) (%) 

Bitki 599.1 27 Patates 844.1 ı 

Ş . pancan 1002.2 4 Yooca 1101.5 2 
Meyve 799.2 24 Bostan 646.6 ı 

Fasulye 738.9 36 Sebze 838.2 3 

Sulama alanında elde edilen veriler yardı
mıyla sulama zamanı planlamasının etkinligi prog
ram yardımıyla hesaplanmış ve sulama şebekesin
de ekim oranı yüksek olan Bugday, Meyve ve 
Fasulye için elde edilen sonuçlar Tablo 3.2, 3.3 ve 
3.4 de verilmiştir. 
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Tablo 3.2 Buiday Sülllll&ll Deitrlendirw• Soouçlan 

B &ki d : Bui<Jay KuDaııılabih su nıımaiıp. : ISOmm/m 
: .. so Ekin Tırilıi : IS Ekin Ta-la aı uygulamwodrıuoı 

UyguJ.na 

Sulama Sulama Ta-ib 
DO 8:ahfı 

(gün} 

187 22Ninıı 
31 23 Mayıı 

Toplam aılama111yu 

Toplam oct111J.naaıyu 

Toplam aılna suyu kaybı 

Hasattan<m açıfı 

B ilki ınından iullırnJD!a:dt 
gaçdtaı 

Sulama pogınlllll cıiiılili 

Sulıma suyu miklm ve""'"" çi/Içi ıırafıııdııı belirlcırniftir . 

Sulıma DO Ekin ııriıiodaı 
sulamaya kü 

(gün} 
117 
211 

Uygulaııaıııı<l 
sulımasuyu 

(mm} 
198 
124 

Yetipıle Uygulaııaıı Su Kl)1> Topln 
llllama ouyu 

(mm} 
döııaıı i ıı<ISU ı;ı!ı 

B 
c 

644.0mm 

322.0mm 

96.ımm 

174,5 mm 

saı . ı mm 

.. &0.6 

(mm} (mm} (mm} 

ı 98.0 0.0 96.1 
124.0 22.8 0.1 

Toplam r>Alf 

Eıkiliyatlf 

YatıtdkiııJili 

B&i.imfındaıı 
kullaııılabilecck 
poıwiydaı 

396D 
248.0 

: 184Dmm 

: 102.7 mm 

: "S5J 

: 6&5.4mm 

Tablo 3.2 incelendiginde bugday sulamalarında ilk 
sulamada fazla su ku lanımı söz konusu iken ikinci 
sulamada eksik su kullanımı söz konusudur. Sula
ma alanında 1989 yılında bugdayda iki sulamanın 
yetersiz oldugu görülmektedir. 
Toblo 3.3 Me yY< Sulamuı De&<rlendlrme Sonuçlan 

Bill< i adı : Meyve 
Sm doo ı.iıi : 24 Nisan 

Kullıııı11bilir su ıııma iap. : ıso ımı.\D 
r.ı ... uygııl8:01 ıooclıınmı : "so 

suı ... sa;eoeti : Sulıma suyu ın*lm ve zaınoııı ~iftçi ı..afmdoıı belirJemıiıtir . 

U ya w- SW...ııo Ek.i:nt.ihD-''11 
sulaaıayaiadır 

(glln) 
14 
39 
69 
90 

109 
135 

Uygulllllll neı 
sulııma suyu 

(mn) 
75 
67 
70 
13 
75 
74 

--·-··-·------·-------------------------·-···-·-----------------------·---···---------···· 
SuiJ1111 Sularnı T~ Yctiım< Uygu bo lll Su Kayıp :cc no •alıtı dlloaııi ncı su ar;ıtı 

suyu 
(gjkı) (ımı) (ımı) (ımı) (ımı) 
14 IMa)'ll A 75.0 0.0 603 ıso.o 

25 )flaUIII B 67.0 0.0 19.6 134.0 
30 3Teımw. B 70.0 74.1 0.0 140.0 
21 24Tcmııuz c 13.0 106.1 0.0 166.0 
19 13 AiW!DI c 75.0 116.2 o .o 150.0 
26 9Ey1W c 74.0 126.2 o .o 141.0 

····---------------------------- ----------------------------·-· 
Topl.asulamasuyu : UI.Oıooı 
T opl arn net sulama suyu : 444 .O aıııı 
TopliiD sulama suyu kaybı : 79.9 aıııı 
u .. aıu nan oç$ : 112.9 ımı 
B ilki ı.atıııdaıı kuDaıııla 
bilccrl: gaçrl: su : 609.7 aıııı 
suı-,ırnııriiillOIO 
ıiliıJi!j : '1!73 

Biıkiı•afııdaıı 
iullaııılabikıcrl: 

poıaosiyeliJ 

: 62.7 mm 
: 62.7 ımı 
: '1 100 

: &50.9aııı 
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Tablo 3.4 tu.lye SU.Liau l>fte-dtndl~ Sonuçlan 

Bilk.i ada : Fuwlye 
Ek.im ı.aribi : lO Nian 

Unulı.ma Su \ama oo Ekim tanbPSCil 
.Waııuyaludaı 

(&lin) 

ı 27 
2 57 
3 ll 

• 94 
s ı os 
6 117 
7 128 

Kull&nıllbil• aı ıuama Up. : ISO m 
Taılt aı uypıllma nDdım&Dl : 9t 30 

UypıliD&ODCI 
aılwn&IU)'\1 

(mm) 
17 

11!2 
71 
1S 
94 
102 
17 

SUlama 
DD = ~~lanan :ıı K.aylJ ~~ 

(&Uo) 

27 J1 M.ayw 
30 17 Hazin.o 
24 11 Tcmmuı 
13 2<4Tc:mmuı 
ll S A,Juaa. 
12 17 AjU1t01 
ll 21A~ 

Toplam JUlama tuyu :l2SO O mm 
Toplam ocı ıulwna suyu : 625.0 mm 
Toplım aılamuuyu t.aybıi : ın.• mm 
Huat.a ıxm IÇ(ı : l .O mm 
Bitki l araluıbo tullaml& 
bilııcr.k ıcrçet aı : 531.6 mm 
Sulama propamum 
eıkım;ıi : 1i7U 

B 
B 
c 
c 
D 
D 
D 

"'"' (mm) (tnm) (mm) (mm) 

17.0 0.0 
102..0 0.0 
18.0 24.'7 
1S.O 23.6 
94.0 00 

102.0 0.0 
11.0 0.0 

Bi.ıkitara!uı1ao 
bllAmlabüccıck 
pot.t.mı iydau 

46.2 17<t .O 
12.0 204.0 
0.0 156.0 
0.0 ıso.o 
1.7 188.0 

ı~· 204 .0 
45.1 114.0 

. 46.7mm 
' 42.9mm 
. 1i91.9 

: 7&0.4 mm 

Sulama alanındaki tüm bitkiler için sulama 
planlamasının sonuçları incelendiginde, bitki ye
tişme döneminin başlangıcında yapılan sulamalar
da fazla su kullanımı sözkonusudur. Buna karşılık 
yetişme döneminin ortaları ve sonlarında eksik su 
uygulanmaktadır. Bunun nedeni de çiftçinin her 
sulamada aynı miktarda su kullanma alışkanlıgı ve 
kök bölgesi derinligini dikkate alarak sulama yap
mamasıdır. 

Alakova sulama şebekesinde 1989 yılı mete
orolojik verileri ile hesaplanan bitki su tüketimi 
degerierine göre aylar itibariyle şebekeye çekilme
si gerekli su miktarları hesaplanmış ve tablo 3.5 
de verilmiştir. 

Aylar 

Nisan 
Mayıs 
Temmuz 
Agusıos 
Eylül 
Ekim 

TOPlAM 

Tablo 3.5 Şerekeye ~Ekilmesi Gerekli Su Miktan 

Şebekeye ~Ekilmesi gerekli 
su miktarlan 

(m~ 

348365.0 
718502.0 

1741824.0 
ı 132185.0 
435456.0 
65318.0 

6009292.0 

Alakova sulama şebekesinde 1989 yılı sula
ma mevsiminde şebekeye çekilen su miktarı 
6 890 000 m3 dür. Bu durumda sulama alanında 
890 000 m3 fazla su kullanılmıştır. Sulama alanın
da yapılan incelemelerde ve sulama sonuçlarının 
degeriendirilmesi sonucu, fazla suyun bir kısmı 
başlangıç sulamalannda, bir kısmı da iletim arun
daki kayıplardan oluşmaktadır. Bu nedenle şebeke 
alanında kanal bakım ve onarım hizmetleri ile çift
çinin başlangıç sulamalarında fazla su kullanması
nı önleyici tedbirler almak gerekmektedir. 

Sonuç olarak, sulama şebekelerinin su kulla
nımı açısından izleme ve degerlendirme çalışmala
rında bilgisayar kullanımının sulama işletmeleri
nin etkili planlama yapabilmeleri açısından önemli 
oldugunu söylemek mümkündür. 
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BETONUN GEÇİRG~NL~GİNİN ÖLÇÜLMESi İÇİN 
BASIT BIR METOD 

Yazan : Darmawan LUDlRDJA (*) 
Richard L.BERGER (*) 
J.Francis YOUNG (*) 

Çeviren : Süleyman SON (**) 

OZET 

Bu çalışma betonun geçirgenliği hakkında bir fikir edinmek amacıyla yapılmıştır. 
Atmosfer basıncı ve yerçekimi etkisi altmda 12,5x1 O mm'lik beton numune içerisin
den geçen suyun hareketi gözlenmiştir. Deney başlangıcından itibaren 7 ile 14 gün 
arasmda numuneden geçen suyun akışı rejim haline geldigi gözlenmiş ve 14 ile 20 
gün arasmda da beton geçirgenlik katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan deneysel çalış
malar tatmin edici niteliktedir ve ilk ölçümler geçirgenlik katsayısınınfarklı kür şart
lan ile yüklerneye baglı oldugunu göstermiştir. 

GİRİŞ: 
Dayanıklılık yönünden betonun su geçirgen

ligi çok önemlidir. [1] 
Bu konuda literatür taramasıyla birçok bilgi 

elde edilebilir, fakat henüz herkes tarafından kabul 
edilen standart bir deney metodu yoktur. Birçok 
geçirgenlik deneyi yüksek basınç altında yapıl
maktadır. Bunun için gerekli olan aletler pahalıdır 
ve deneyler bu konuda tecrübeli teknisyenler tara
fından yapılmamaktadır. Birkaç yıl önce, araştır
macılar beton kalitesinin kontrolü için geçirgenlik 
deneyleri geliştirdiler.[2] Bu deneylerden en 
umut verici olanı, Figg [3] tarafından geliştirilen 
ve betonda matkapla açılan bir delikten içeri suyun 
tazyik edilmesine dayanan deneydir. 

(*) lllinois Üniversitesi öğretim üyesi 
(**) ln~aat Müh. DSl T AKK. D ai. Bşk' lı ğı 
Bu makale ACI Materials Journal Vol. 86 No. 4 July
August p. 433 1989 tarihli sayısından alınmı~tır. 

Laboratuvarda degerlendirme esnasında, Figg de
neyinde birkaç eksikligin varlıgı gözlenmiştir. 
Bunlardan en önemlileri, nem içeriginin kontrolü
nün eksikliği ve deneydeki betonun gerçek hacmi 
hakkında tereddütterin olmasıdır. (deney şartlan 
altında belonun içinden akan suyun miktarı v.b.). 
Aynca sistemde hava kabarcıklarının varlığı, sız
ma etkisi ve geçirgenlik katsayısının hesaplanması 
hakkında da ilave problemler vardır. 

Sistem üzerinde çeşitli degişiklikler yapıl
dıktan sonra aşagıda açıklanan yeni yaklaşımlar 
ele alınmıştır. Beklenen degişikliklerin meydana 
gelip gelmedigini görmek, farklı şartlar altında kür 
edilen birçok farklı beton numunesinin geçirgenli
gini belirlemek için iki değişik alet kullanılmıştır. 

ALETA 
Deney aletinin şeması şekil-1 'de görülmek

tedir. 
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Şekil.!- A Aletinin Şematik Görünüşü 

. 76 m~ çapındaki deney numunesi iki polip
ropılen hunı arasına yerleştirilmiş ve üstteki huni 
10 rom'lik sarological pipete birleştirilmiştir. 
Xakla.şık 250 rom'lik vinil tüp 6 rom'lik "polyflo" 
bırleşik baglayıcı kullanılarak üstteki huninin ke
naı;ı~a baglan~ıştır. Vinil tüpün diger ucu 10 
ml lik vanalı bır şınngaya baglanmıştır. Huniler 
ve numune, diş açılmış dört demir çubuk yardı
mıyla iki tahta parçasının ara<.>ına sıkıştınlarak 
yerleştirilmiştir. 

NUMUNENİN HAZlRLANMASI 
Deneyde kullanılan numuneler 102x204 mm bo
yutlarında dökülmüş beton silindirlerden kesilerek 
alınmıştır. (K.arışım oranları tabio-l 'de verilmiş 
tir.) 

Al e t A 
Alet B 

Ser i C Sert Sf 

Çiment o (Tip- I ) 237 22!:1 237 

Si Lic:a FU'IlC - 12 -
Kireçtaşı (19 , lnnı 997 997 925 

Buzul Kuııu 949 949 1038 

Su 142 llt2 119 

Tablo.!- Deneylerde kullanılan beton karışımı değer 
ler (kg/m3) 
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Silindir numuneler gerekli kürden sonra, laboratu-
o 

varda o/o 50 bagıı nem ve 23 C' de muhafaza edil-
miştir. Deney için gerekli olan 12,5 mm kalınlı
gmdaki numuneler elmas testere ile silindirlerin 
o~tası~dan kesilmiştir. Deney numunesinin yüzeyi 
kırlenıp , suyla müdahale ederek tamamen temizle
ninceye kadar yag kullanmaktan kaçınılmıştır. 
Kesme esnasında sogutucu olarak yag yerine su 
kullanılması numunenin kuruma riskini de azaltır. 
A aleti kullanılırken, numunelerin seçilerek dilim
lenmesinden, geçirgenlik deneyi başlayıncaya ka
dar iki gün geçmiştir. 

DENEYIN Y APILIŞI 
Alet monte edildikten ve sıkıştınldıktan 

sonra, huni-numune çevresi ve numunenin açık 
kenarları erimiş parafinle izole edilmiştir. Parafi
nin yeterince yapışması için numune yüzeyi kuru 
olmalıdır. Numuneler deneye sokulmadan önce 
hava kurusu durumuna getirmek için oda sıcaklı
gında 24 saat bekletilmiştir. KaynatıJarak hava
landırılan soguk su vinil tüp vasıtasıyla üstteki bö
lümün içine, pipetteki su seviyesi 305 rom'ye 
gelinceye kadar doldurulmuştur. Doldurma esna
sında ~ütqn .hava kabarcıklarının çıkması için dik
k~t ed~lmıştır. Suyun akışı ve pipette su seviye
sındekı a~ç~manın kayıt edilmesi için, ilk 24 
saatte belırlı aralıklarda, ondan sonra günde bir 
kere kontrol edilmiştir. Deney esnasında basınç 
farJ?ılı~larını azaltmak için, periyodik olarak, su 
sevıyesı şırınga vasıtasıyla oriJ'inal seviyesine ge
tirilir. 

ALET B 
G~irgenlik deneyi için geliştirilen diger bir 

alet sekil-2'de görülmektedir. 

J(IJ 

ı PlpcL 

ı 
ı 

Nayloo SÜbab 

1 2 , 5ıılSOx1 50 lfn 

r l c ks lylas pl aka 

( pok s l 

i lf"kslq t as tüp 

EJX.lk s l 

Dişll Çubuk 

Şeki1.2- B Aletinin Şematik Görünüşü (Öiçüler mm 
dir.) 



108 mm çapında, 5 mm kalınlıgında ve 25 
mm yüksekligindeki bir fleksiglas halkanın iç tara
fına reçine sürülmüş, numune buraya yerleştirilip 
ısıtılarak yapıştırılmıştır. Daha sonra bu halka ve 
numune, 108 mm çapında ve 6 mm kalınlı~ındeki 
fleksiglas iki tüp arasına yerleştirilip, yastıklarla 
sıkıştırılmıştır. Uygun bir kontrol pipeti, 9,5 mm 
çapındaki naylon subaba yapıştırılmıştır. Yapış
tırılan pipet ve naylon subab, aletin üst tarafındaki 
12,5 ının'lik fleksiglas yüzeyin ortasına yerleştiril
miştir. 

NUMUNENİN HAZlRLANMASI 
Deney numunelerinin hazırlanması , kesil

dikten sonra kurutma hariç A aleti için hazırlanan
la aynıdır. 

DENEYİN Y APILIŞI 
Deney numuneleri silindirlerden kesildikten 

sonra su yerine asetonla yıkanmıştır. Sonra numu
ne metal bir levha üzerine konulmuş ve fleksiglas 
halka numune etrafında 3 mm aralık kalacak şe
kilde yerleştirilmiştir. Numunenin üst yüzü, ku
rumasını önlemek için rutubetli kajptla kapatıl
mıştır 

Su direncini önlemek için numune ile flek
siglas halka arasına reçine dökülmüş ve 5-10 da
kika ısıtılarak yapıştırılmıştı.r Yaklaşık 10 daki
ka sonra numune fleksiglas tüpler arasına yerleşti
rilip, sıkıştınlarale deneye hazır hale getirilmiştir. 

Alttaki tüp, sistemdeki bütün hava kabarcık
larının çıktıgından emin oluncaya kadar havalan
qınlmış soguk su ile dikkatlice doldurulmuştur. 
Ustteki tüp kısmen su ile doldurulmuş ve numu
nenin içindeki yayılmış havayı çıkarmak için 2-3 
saat boyunca vakum uygulanmıştır. Vakum işle
mi tamamlandıktan sonra üstteki tüp ve pipetteki 
su seviyesi 305 ının'ye gelinceye kadar havalandı
nlmış su ile dikkatlice doldurulmuştur. Deneyin 
bekleme süresi A aletinde anlatılanla aynıdır. 

SONUÇLAR VET ARTlŞMA 
A ALETİNDE Y APlLAN DENEYLER 
Deneylerden, zamana karşılık toplam geçen 

su çizilerek elde edilen tipik geçirimlilik egrileri 
şekil-3'de görülmektedir. 

40 .------------------------------. 

• .. o 

~ 

• ô a 

<> <> <> 

Zamon (gün) 

Şekil.3- A aleti kullanılarak belirlenen, farklı geçi rimll
liğe sahip betonların zaman-toplamgeçen su 
eğrileri 
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Yaklaşık olarak 7 gün sonra egriler lineer
dir yani su geçişi rejim haline gelmiştir. Numune
nin suyla ilk teması sırasında, gözenekli sistemin 
boş kısımlarına su emınesi muhtemeldir. Özellik
le yeni numunelerde, devam eden hidratasyon da 
su akışının lineerligini bozar. Akış rejim haline 
geldikten sonra, egriler D'Arcy yasasına göre ana
liz edilebilir. 

V= Kp.A.h/1 (1) 
Bu formül aşagıdaki şekilde fazılabilir 
Q. 1/(h.A) = Kp.t (2) 

Burada; 
V= Birim alandan geçen akım hızı (dQ/dt), 

m/s 
Q =Geçen toplam su miktarı, m3 
A =Numunenin kesit alanı , m2 

t =Zaman, s 
h =Su yüksekli~i, m 
I = N:umunenin boyu (kalınlıgı), m 
Kp= Geçirgenlik katsayısı, m/s 
İkinci eşitlikteki Q ve t arasında lineer bir 

ilişki mevcuttur. A ve 1 ise kullanılan numunenin 
durumuna göre degişir. Eger deney esnasında ba
sınç yüksekligindeki küçük farklılıklar ihmal edi
lirse, h'da etkili olan bir sabittir. 

Zamana göre (Şekil-4) geçerr su yüksekli~i 
(Q.l/A.h) çizilerek, noktaların lineer regresyonu
nun egiminden direkt olarak geçirgenlik katsayısı 
hesaplanabilir. 

0 .0004 r----------------------------, 
Kp 

ıo-12 m/e 

0 .0003 

0.0000 1>-~--~-,--~--~~--~--r---,.--J 

o 8 10 12 14 16 18 20 

larnan (oün) 

Şekil.4- A aleti kullanılanak belirlenen, farklı geçi 
rimliliğe sahip betonların zaman-geçen su 
yüksekliği eğrileri. 

Geçirgenlik katsayısının elde edilen degişik 
degerieri farklı kür şartları (aşajpda görülebilir) 
ile izah edilebilir. 

Şekil-S ve tablo-2'deki Kp degerieri iki fark
lı beton harmanından alınan örnekler üzerinde öl
çülmüştür. Ölçülen ortalama degerler farklı olma
sına ragmen aynı oranlar diger kapta da kullanıl
mıştır. 
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0.00009 

0.00008 

" 
§ .... 0.00001 

i~ "' 
. 

+ . 
~~ 0.0 0006 "' 

,. ~ 

~ >";;! . + • Q 

i! i "' ... i u. !! 

ı;; 0,00005 .... ~ . ıı.4 
000004 

!; 1! 
li " < • 

0 .00003 10 12 14 16 18 20 o 4 6 
Zooaı (oün) 

Şekil.S- A aleti kullanılarak belirtilen farklı beton 
numunelerinin (seri C-M) geçirimlilik eğrile 
ri. 

Ölçülen de~erlerin standart sapmaları dü
şüktür ve bu da iyi bir üretimin tek karışımından 
elde edilebilecegini gösterir. Alıcak bu farklılıklar 
istatistiki olarak pek önemli de~ildir. Standart sap-
manın 28xıo· 12 m /s ve Kp'nin 14,9xl0-12 m/s 
(Varyasyon katsayısı = 19 o/o) de~erleri üretilen 
tek yı~ından elde edilen bilgilerden hesaplanmış
tır ve bu de~erler literatürde beton için açıklanan
larla hemen hemen aynıdır. [1] Kullanılan numu
nelerin kalınlı~nın maximum agrega boyutundan 
büyük olmasına ra~men bu sonuçlar gösterir ki ne 

Deney ~rest ' 
( gün l 

-J] f 2) 

K R2 K R2 
p p 

2'1 0,97lı 63 0,984 

25 0,903 "" 0,900 

24 0,909 57 0,991 

2) 0,992 ~5 0,'73J.• 

22 0,9'36 54 0,9'Jt.. 

10 21 O,'HI "" 0,997 

ll 21 0,9% 51 0,997 

l2 21 0,994 49 0,999 

u 21 0 , 990 48 0,999 

.. ~p deijerlerl X 10-ll dir. 

.!lı k 

Seri C-M Ser! C-U 

NuTune yaşı Kp fUJLıne yaşı. Kp 

(gün) ıo·l2m/s (gün) ıo"12m/s 

32 16, 1 50 11 , 2 

32 16, 5 ~ 12 , 4 

32 16,7 34 11,3 

32 14 , 4 56 14 , 7 

32 16,5 - -

Ortaloma : ıo , B - 12,4 

St an--Jart sopm1 : 1 , 6 - 1 , 6 
Uarya~yon kntsay ı 

ll% - 15% 
!ll: 

Tablo.2- W/C= 0,60olan beton un (C serisi) iki farklı 
karışımının A aleti kullanılarak belirlenen 

geçirgenlik katsayıları. 

büyük agrega parçaları ne de çimento-agrega bir
leşimi sonuçların tarafsızlı~ını bozmaz veya da
~lımın kabul edilmemesi sonucunu dojı;urmaz . 

SU GEÇİŞ SÜRESİNİN ETKİSl 
Şekil-4 ve S'teki e~ler gelişigüzel incelen

di~inde bir fikir vermek için en erken S'inci gün
den sonra lineer bir ba~ıntı kurulabilecegi görülür. 
E~ri boyunca (5 günden itibaren) farklı noktalarda 
lineer regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar tab
lo-3'te verilmiştir. 

.. ·. 
23 .... 

"" """" 
K R2 K R2 K R2 

p p p 

18 0 ,99J 122 0,990 24 0,999 

18 0,993 11 7 0,993 24 0,')99 

17 0,992 112 0_.9'-Xi 24 0,999 

17 0,991 1119 0,99'1 24 0,999 

n 0,992 1(1(, "·"'"' .. 0,999 

16 [],991 10) 0,996 24 0,9'J6 

16 0,989 100 0,9':>3 2'• o ..... 

15 0,997 97 0,998 25 0,997 

14 0,997 92 0,999 "" 0,996 

t Regresyon ana ı ız ı 5 günden itibaren yapılııuş ve bu Lanundarı sonraki tıütün noktular lıcsal.la 
katılıııışt ı r. 

1 Bf.r ı1tnna devresi ... UJ.J% bağıl nı........OO kür edi lmişllr • 

Tablo.3- Lineer regresyon analizi ile geçirimlilik eğrilerinden hesaplanan geçirimlilik katsayıları (K ) ve koreias 
yon katsayıları (R2)* p 
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Bütün hallerde korelasyon katsayısının bü
yük olmasına ragmen, deney süresinin artmasıyla 
geçirgenlik katsayısında meydana gelen azalış gö
rülebilir. Bu numunelerde en önemli degişiklik 
düşük hidralaSyonlu kür şartlarında görülmüştür. 
Böylece, Kp'deki azalma, deney sırasında devam 
eden hidratasyon esnasında porozitedeki azalma 
ile açıklanabilir. Bu sebeple, lineerligin saglanma
sından sonra, zaman periyodunu sabit tutarak 
Kp'yi hesaplamak mümkündür. Geçirgenlik katsa
yısının 7 günden önce hesaplanmaması ve hesap 
ederken de en az altı müteakip nokta kullanılması 
tavsiye edilir. Bu çalışmada, geçirgenlik katsayısı 
14 günden sonra sekiz nokta kullanılarak hesap
lanmışq,r. 

YUKLEMENİN ETKİSİ 
Permeabilite ölçümlerini yapmak, betonıın 

içerisinde meydana gelen hasarları ve metodun du
yarlılıgını belirlemek için, numune başlangıçta 
asıl dayanımının %90'ına kadar yüklenmiştir. Ult
rasonik dalga hızı okumaları önemli mikro çatlak
ların meydana geldjgini göstermiştir. Tablo-4'te 
verilen sonuçlarla tablo-2'de verilen yüklenınemiş 
C-U serisi deney sonuçları karşılaştırılabilir. 

Dış yııic 'f'üıı:lcme ... ı "" ! Riliatif hocl~ 
( sen ıwyanu• ai:ireai 

~ s t) ı!ok güı ıo-12 ra/s % 

ıı:ıı 19 Çok bUyük Bl 

90 19 9S 

00 ıo S7 20,5 1 16, 5 99 

75 15 32 21,6 • 22 ,6 

75 120 9'J >'il, 7 

7~ )60 'J'J .31 ,9 1 l iJ ,? 

tıl r"-"u-.eler a ym kilrı~tiP oranlarına natıtp fari::lı beton hAnılflf1lurıll(1a"ı alın

mı ş tır. 

t İlk 7 günlüt.. kü rdL"'fl sonra" 'Al baijıl ren ve 23 ° C di! ,.Jıafaza edilırıi~Lir. 
t V~leıre yapılırken ııl t.rasonic da lga ale ll kullanı lur<* 8lçıj1Rişt.ür. r-.

lll .ınc txıyutlorı t'.lxl~.udO on ' dir. Bu rll!ğe r sekiz lHçlmJn orlal~-ııdır . 

lnb l o-lı : Dı ş yüklf!mel'lin geçlrtmllll ğe l!t.kisi it 

Tablo.4- Dış yüklemenin geçirimliliğe etkisi* 

120 dakika yüklenen numunelerden hariç iki 
örnek alınmış ve hız okumaları önemli mikro çat
lakların meydana geldigiru göstermiştir. Permea
bilite ölçümlerinde iç hasarların oluşması olasılı
gına karşı numunelere deney öncesi yavaş yavaş 
ön yükleome uygulanmıştır. Ardarda yapılan öl
çümlerden elde edilen bilgiler de gösterir ki, örnek 
numunenin 37,9xıo- 12 m/s olan geçirgenlik katsa
yısı karakteristik deger degildir ve istatistiki he
saplamalarda bu deger gözönünde tutulmamışur. 
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KÜR ŞARTLARININ ETKİSİ 
Erken kuruma üzerinde sıcaklıgın etkisi, 

donma ve çatlamalara sebeb olabilecek arazi prob
lemlerinin mümkün oldugunun örneklerini göster
mek ve metodun duyarlılığını değerlendirmek 
için laboratuvarda birçok farklı kür şartları uygu
lanmıştır. Ayrıca düşük basınçlı buhar kürü de 
uygulanmıştır. Sonuçlar tablo-S'te verilmiştir ve 
farklılıkların beklenilenlerle aynı çizgide oldugu 
görülmüştür 

Kunı,n• 
l'oilr Şurt.ları Deney vnşı 

. 
"' Seri s t 

I sı, Dr; 
.... ıo-12 .ts 

B.N • .. """ 
- )) t düşik ' 22 ,9 

., dl.ışı-. 55,) 

"' 
. ...,.. 111,9 

"' LID 24 ,7 

2J 100 "' 16,8 

- JJ ' "'""" lO 9,1 

" 
.._ lO 10,4 

"' 
.._ lO .lO,& 

&o ım lO 18,6 

.. Ilk 7 gDnllJı: lo;Qrden 23 °C ve '.l SO boıJıl rıeınlt ı.ırt.aN1u n.nırozo edllnıtştlr. 

t Blr doraıa devrest 

ı tı.lir esnosı.nııa ~ler Grtül.wiştir. 

1 OeQ ~ln ortııı-ı (Sert ~) 

Not. : 8 . 1'11. • Bai)ıl ,.... 

Tablo.S -K ür şartlarının geçirgenlik üzerindeki etki 
si 

Yüksek sıcaklıkta hızlı şekilde oluşan erken 
kuruma geçirgenlik katsayısını arttırmaktadır. Bu, 
buhar azalmasının aruşıyla ve kuruma rötresi çat
laklarının beklenenden fazla oluşu ile açıklanabi
lir. Bakker tarafından daha önce açıklanclıgtna gö
re, düşük basınçlı buhar kürü de, geçirgenlik 
katsayısında önemli olmayan artışlara sebeb ol
maktadır. (4) 

SİLİCA FUMENİN ETKİSİ 
Geçirgenlik katsayısını mümkün oldugu ka

dar azaltmak için tavsiye edilen silica fumenin de
ney üzerindeki etkisini belirlemek için inceleme 
yapılmış ve sonuçlar tablo-S' de verilmiştir. Ge
çirgenlik katsayısındaki azalma açıkça görülmek
tedir ve benzer egilim normal beton için de göz
lenmiştir. (5). 

B ALETİNDE Y APlLAN DENEYLER 
B aletinde yapılan ilk deneyde A aletinde 

kullanılan C serisi beton numuneleri kullanılmış
tır. (Tablo- 1). Numunenin kenan düşük basınçlı 
havaya maruz olmasına ragmen, aynı şartlar altın
da sonuçlar A aletinde elde edilenlerle aynıdır. 
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Ancak, egeraletin alt kısmı numunenin her iki ta
rafını da doygun hale getirmek için su ile dolduru
lursa, 2 veya 3 faktörün etkisiyle geçirgenlik kat
sayısının degeri azalır. Bu deger, yüksek basınçlı 
geçirgenlik aletinde, aynı betonda yapılan deney
lerden elde edilen sonuçlarla bagdaşır. Deney es
nasında gözlenen hızlı akım, bir taraf havaya ma
ruz oldugunda ilave itme kuvvetinin meydana 
getirdigi kılcal etkilerle açıklanabilir. (Tablo-6 ve 
Şekil-6' ya bakınız.) 

.. KOr şartları Kp, ıo- 12 .Vs 
Yaş 

( ,P. ) 

'"' B.N. Alllf.t DU yok Altta su vort 
('"ı;) ( ~) 

23 UD 15,67 5,11 

23 UD 14,68 4 ,58 

23 liD 1J,l4 6,2'J 

1r Plastik kaplı ı.;elik ıııoJd lçinde 2J Dr; de ı gı1n bekle tllıaiştir. 
t Altta su yokken eleney yapılıı:l ş ve 19 gllnden BOI'lrn tıesap l annıştır. 

Not : B.N. • B<.ııı)ıl nenı 

Tablo.6- B aleti kullanılarak, W IC=O,SO olan beton 
numunesinin altında su varken ve yokken 
belirlenerek geçirimlilik değerleri. 

0 .0004 ~---------,,-----, 

OC> 

~. 
~~ 

0.000 3 

~:::: 0.0002 
>~ 
;ı..; 

ii5 
M o.ooo1 

4 12 16 

Zanan ( Ql6ı) 

20 

Kp ıo- 12 m/s 

5,ll 

24 26 

Şeki1.6- WIC= 0,50 olan betonun, B aleti kullanıla 
rak belirlenen zaman-geçen su yüksekliği eğri 
leri. 
SONUÇLAR 
Betonun geçirgenlik katsayısını ölçmek için 

yerçekimi etkisi altında basit aletler kullanılmış
tır. Deney numuneleri ya laboratuvarda hazırlanan 
silindirlerden ya da araziden alınan karot numune-
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lerden kesilmiştir. Uygun şartlar altında, geçir
genlik katsayısı 7 gün içinde belirlenebilir. Yapı-
lan denevlerde iki karışımın geçirgenlik katsayısı 

-ız 
15x10 , varyasyon katsayısı %19 civarında bu-
lunmuştur. Tek karışımın varyasyon katsayısı % 
10 ile % 15 daha düşüktür. 

Aynı betonda ilk deneyler geçirgenlik katsa
yısındaki degişmelerin kür sıcaklıgının degişimi 
ve küresnasında azami kurumanın% 75' in üzeri
ne çıktıktan sonra meydana gelebilecegini göster
miştir. Ayrıca silica fume kullanarak geçirgenlik 
katsayısının azaltılmasının mümkün oldugu da 
gözlenmiştir. 

Bundan başka B aletinin geliştirilmesi aşa
gıdaki avantajlan da saglar: 
1- Çatlaklara sebeb olabilecek gereksiz kurumayı 
önler. 
2- Deney esnasında pipet ölçülerinin degiştiTilme
sine imkan verir. 
2- Deney esnasında su emme etkisini ortadan kal
dırır. 

Aletin pipeti çıkarılıp, yatay hale getirilerek 
iyon yayılmasının ölçülmesi için kullanılabilir. 

Bu durunıda tuz çözeltisinin numunenin tek tara
fına yerleŞtirilmesi yeterlidir. 

Ayrıca planlanan deneysel çalışmalar B 
aleti kullanılarak devam etmektedir. Şimdiye ka
dar yapılagelen yüksek basınçlı permeabilite test
leri ile A aletinde yapılan deneyierin sonuçlarını 
karşılaştırmak için de deneyler planlanmıştır. 
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