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ÇiMENTO ST ANDARD DAY ANIM DEGERLERİNİN 
HIZLANDIRILMIŞ DENEY METODLARI İLE BULUNMASI 

(MİNİ SİLİNDİR METODU) 

Yazan: Rıfat ÖZALP (*) 

ÖZET 

Bu yazıda çimentolar üzerinde "Mini Silindir Metodu" ile yapılan bir çalışma verilmekte 
ve bu metodla 22 saatte, Türk standardiarına uygun PÇ-325, KPÇ-325 ve CÇ-325 çimentola
rının 28 günlülc dayanımları çok yakın dogrulukla bulunabilecegi izah edilmektedir. 

1- GİRİŞ 

Çimento standard yöntemlerinin, çok uzun 
zaman alması inşaatlanmızda sorJnların dağma
sına neden olmaktadır. Pratikte, bazen dayanım 
sonuçlan çimento kullanıldıktan sonra ele geç
mekte; sonuçların standardlarda veri !en değerlere 
uymaması halinde problem daha da büyümekte
dir. 

Çimentolarımızın standard metodla daya
nım deneyinde çimento, kum , büyük kür odası 
ve en önemlisi de harç prizmalarının ve 28 gün 
gibi uzun bir süre, sabit sıcaklıkta ve su içinde, 
kür odasında beklernesi gerekmektedir. Bu süre
lerden başka, çimento numunelerinin laboratuara 
gönderilmesi, numunelerin deneye alınması ve 
raporların yerine ulaşmasında geçen süreler göz 
önüne alınacak olursa, çimentolarımızın standard 
metodla dayanım değerlerini bulmak için 35 gün 
gibi bir zamana ihtiyaç vardır. 

Çimentoların hızlandırılmış deney metodla
rıyla dayanım değerlerinin bulunmasında ; sadece 
toz çimentodan (Foto 7) ve nwnunclerin 22 saat al
çak basınçta , su içinde bekletilmesi sonunda; çi
mentoların 28 günlük basınç dayanım değerine 
çok yakın değerler elde edilmektedir. 

(*)Kimya Yük .Müh . DSl Teknik Araştınna ve Kalite 
Kontrol Dairesi Başkanlığı 

2- ÇiMENTO STANDARD DAYANlM 
METODLARI 

Bütün ülkelerde çimento dayanım değerleri 
çeşitli yöntemlerle bulunmaktadır. Ülkelerde uy
gulanan çimento dayanım metodları ASTM, 
DlN, RlLEM, ve BS standardlarının birisinden 
alınınışllr. Adı geçen standardların dayanım me
todlarında; çimento dayanım değerlerinin saptan
ınası farklı karışım yüzdelerine göre yapılınakla 
beraber, dayanım sonuçları 2,7 ve 28 gün sonun
da belli olmaktadır. 

Türkiye'de çiınentolar, Türk standardiarına 
göre kontrol edilmektedir. Türk çimento stan
dardl<ırında verilen dayanım metodu RlLEM 
CEMBUREAU diye bilinen yöntemin benzeri
dir. Bu metod, Türk standardlarından TS-24'tc 
geniş olarak yer verilmiştir. 

Çimento fabrikalarımızın ürettiği PÇ-325 ve 
KPÇ-325 sınıfı çimentolar TS-19'a CÇ-325 ve 
DPÇ-325 sınıfı çimentolar TS-20'ye, TÇ-325 s ı 
nıfı çimentolar TS-26'ya ve diğer çimentolar ken
di standardiarına göre kontrol edilmektedir. (Çi
zelge-1) Çimentolarımızın standardiarına 
konulan kimyasal, fiziksel değerlere ve çeşitli 
özelliklere uyma zorunluluğu; Bakanlar Kurulu 
kararı ile mecburi hale getirilmiştir. 
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Çizelge 2-1 Türkiye'de üretilen çimentoların standard numaraları ve dayanım değerleri. 

Dayanımlar kgf/cm2 

Türk 
Çimentonun Adı Standard Basınç Çekme 

Numarası 
7 gün 28 gün 7 gün 28 gün 

Portland Çimentosu (PÇ-325) 

Katkılı Portland Çimentosu (KPÇ-325) 

Portland Çimentosu (PÇ-400) 

Portland Çimentosu (PÇ-500) 

Demirli Portland Çimentosu (DPÇ-325) 

Cüruf Çimentosu (CÇ-325) 

Beyaz Portland Ç imentosu (BPÇ-325) 

Harç Çimentosu (HÇ -160) 

Traslı Çimento (TÇ-325) 

Uçucu Küllü Çimento (UKÇ-325) 

Sülfatlı Cüruf Çimentosu (SCÇ-325) 

Çimento-Erken Dayanımı (EYÇ -510) 
Yüksek 

3 - HIZLANDIRILMIŞ DAY ANIM METOD
LARlYLA ÇiMENTOLARıN 28 GÜNLÜK 
STANDARD BASlNÇ DAYANlMLARININ 
KISA SÜREDE BULUNMASI i Ç iN 
Y APlLAN ÇALIŞMALAR. 

Çimento dayanım sonuçlarının uzun zaman 
sonunda belli olması çimento araşunnacılannı , 
28 günlük dayanım kazanma süresini kısaltmak 
için araştuma yapmaya zorlamı ştı r. Araştumac ı 
la rın büyük bir kı smı, çalı şmalarında s ıcak nemli 
hava, su buh<m , kaynar su ve sıcak su gibi elken
leri denemiş ler, ayrıca otoklav ve benzeri cihaz
I arı da kullanmı şlardu . Araştınnac ıların sıcaklığa 
bağ lı ça lı şınalarında yapLıkları bütün çimento nu
n~uneleri dayanım kazanmıştır. Ancak sıcaklığın 
hıdrat.asyon bileşiklerine etkisi çiınemonun sını-
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TS-19 210 325 40 55 

TS-19 210 325 40 55 

TS-19 315 400 55 65 

TS-19 355 500 60 70 

TS-20 175 325 35 55 

TS-20 175 325 35 55 

TS-21 210 325 40 55 

TS-22 100 160 - -

TS-26 210 325 40 55 

TS-640 210 325 40 55 

TS-809 210 325 40 55 

TS-3646 410 510 62 72 

fına ve kalkıların çeşidine bağ lı olarak; çimento 
dayanımlarında çok değ işik değerler verdiğin
den, sıcak lık faktörüne dayalı çalı şmalarda bulu
nan dayanıınla, 28 günlük standard dayanım ara
sında bağ lantı kurmak , kompl~ks bir problem 
o lmuştur . Daha sonra bazı araşturuacılar küçük 
boyullu çimenLo numuneleri ile araştırma yapma
ya yönelmişlerdir. Bu numuneleri önce %95 ru
tubelli ortamda bekletmişler , sonra 24 saat sıcak
lığ ı 20±2 °C olan suya koymuşlardır. 24 saat gibi 
kısa sürede; küçük çimento numunelerinden ol
dukça yüksek basınç dayanım değerleri elde edil
mi ştir . Bu çalı şma yöntemi , çimento araştırıcıla
rın ın büyük bir k1smı tarafından benimsenmiş ve 
28 günlük standard basınç dayanım değerlerini 
k ısa zamanda belirleme araştumalarını küçük 
boyutlu çimento numuneleri üzerinde yoğunlaş
tırmışlardır. 



.t- MİNİ SİLİNDİR METODUYLA ÇiMEN
TOLARlN 28 GÜNLÜK STANDARD 
BASlNÇ DAY ANIMLARININ 22 SAAT
TE BULUNMASI ARAŞTIRILMASI 

Araşurmamızda kuru ve toz çimentolar 
kullanılmı ştır , belli miktarda toz çimento ; mini 
s ilindir numuneleri için yapılan özel kalıba konur 
ve silindir şeklini vermek için sabit bir kuvvetle 
s ıkı ş tırılır . (Ş ckil -4.1 ) Bu şekilde yapılan mini si
lindir numuneleri belli boy ve çapta ve sabit po
rozitcdc o lurlar. Numuneler, içinde 20 oc sıcak
lıkta 250 ml saf su bulunan vakuın dcsikatörünün 
diskine konur. (Foto : 8 ) Vakum dcsikatörünün 
basınc ı 17,5 mm Hg'ya düşürülür. 17,5 mm 
Hg'lik vakuına 5 dakika devam edilir ve vakum 
dcs ikatörünün ınus luğu kapaulır. Bu basınçta su , 
20 °C kaynar, dcsikatörün içini su buharı doldu
rur, desikatör 20 ° C' ye ayarlı bir inkibatörde 
30 dakika bekletile rek mini silindir numuneleri
nin ön priz kazanması sağlanır. Bu işlemden son
ra, düşük basınc ı kaldırmadan; mini silindir nu
nıunelerinin üstünü 1 cm aşacak kadar su vakunı 
des ikarörüne verilir. Vakurn dcsikatörü 2CPC ±1°C 
ayarlı bir inkibatörc konur ve içerisinde mini silindir 
numune leri bulunan dcsikatör bu sıcaklıkta 22 
saat tutulur. Sürenin sonunda, mini silindir nu
ınunc le ri vakuın clesikatöründcn alınır ve hassas 
preste kırıl <ırak basınç clayanım değerleri bulu
nur. 

5- MİNİ SİLİNDİR NUMUNELERİNİN 
YAPIMINDA KULLANILAN ALETLER 

5.1 Kalıplar 

Alt ve üst yüzey alanı 100 mın2 ve çapın 
yüksekliğ i oranı ilc (1) olan s ilindir şeklinde nu
ınuneleri yapmada özel kalıp kullanıınışur. Ka
lıplarclan elde edilen mini s ilindirle rin çapı ve 
boyu 11.28mm ±0.02 mm olmaktadır. İlk yapı 
lan mini s ilindir numunelerinin boy hırı , standard 
büyüklüktc olmamı ştır. Kalıpları üzerinde yapı 
lan çalı şınal <ır sonunda , kalıpların çok hassas öl 
çülerde yapılınas ının ve kullanılan çe liğ in bas ınç 
altında dc forınasyano uğrarnamasının gerektiğ i 
anlaşılmış tır . Sert çelikten yeniden kalıplar yaptı
rılmı ş ve bu kalıplarla yapılan mini s ilindir nu
ınunelcrinin kürdcn evvel ve kürden sonraki boy
ları öl çülmüş , kabul edilebilir hata sınırlarının 
içinde olduğu saptanmış tır. (Foto: 2 ve 3) 

5.2 Presler 

Araş tırın a ını zda üç (3) çeş it pres k ullanıl 
mı ş tır . 

DSI n:ıc-ı!K BÜLTE!\1 1991 SJ\ YI 74 

5.2.1 

Toz ç iın cntoyu sıkışurarak mini s ilindir 
şeklini verınede kullanılan kalıplama prcsi (Foto : 4) 

5.2.2 

Numuneleri kalıptan çıkarınakla kullanılan 
cl presi (Foto : 5) 

5.2.3 

Mini silindir numunelerinin basınç daya
nım değerlerini bulmada kullanılan hassas pres " 
1 tonluk , 2 kg duyarlıkta" (Foto : 10 ve ll) 

5.3 İnkibatör 

20 oc ± 1 OC'ye ayariayabilen ve mini s i
lindir numunelerini devamlı aynı sıcaklıkta tuta
bilen bir çeş it etüv (Foto : 9) 

5.4 Vakum Desikatörü 

Mini s ilindir numunelerini 17.5 mm Hg ba

sınc ında ve 20 oc sıcaklıkta tutan özel dcsikatör. 
(Foto : 8) 

5.5 Mikrometre 

Mini s ilindir nuınunclerinin, kürden evvel 
ve kürden sonra çaplarını ve boylarını ölçmektc 
kullanılan alet" 1/100 mm duyarlıkta " (Foto : 6) 

6- MİNİ SİLİNDİR NUMUNELERİNİN 
DAY ANIMINA TESİR EDEN 
FAKTÖRLER 

Öze l çalı şınalardan e lde edilen verilerden 
yararlanarak mini s ilindir numunelerinin clayanı 
ınına tes ir eden faktörler tespit edilmiştir. 

-Tatbik edilecek kuvvetin ve sıkıştırma sü-
resinin bulunmas ı 

-Kür süresinin tespiti 

-Boşluk yüzdesi ve çime nto s ınıfı 

Mini s ilindir numunelerinin dayanımını et
kileyen bu faktörl eri bulmak için yapılan çalı~
malar özet olarak verilmi ş tir . 

6.1 Tatbik Edilecek kuvvetin ve Sıkış
tırma Süresinin Bulunması 

Özel kalıba konan kuru ve toz çimcntoya 
şekil verıney i sağ l ayacak kuvve ti bulmak için 68 
kgf/cın 2 ' den başlanmış ve her seferinde s ıkış tır
ma ku vvetini 22 kg f/cın 2 artır<ırak . 156 kgf/cm2• 
ye ç ıkartılmış tır. En uygun dayanım değerlerini 
11 2, 134 ve 156 kgf/cın2 kuvvetle s ıkış tırılan mi 
ni s ilindir numuneleri vermiştir . (Çize lge: 6 .1) 
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Ayrıca bu çalışınalarda 3 dakikalık bir sı
kıştırma süresi uygulanmış , ancak sabit sıkıştır
ma kuvveti altında kür olmamış mini silindir nu
munelerinde boylarınlll kısaldıgı anlaşılmış ve 3 
dakikalık sıkıştırma süresinin fazla olduğu sap
ı.anmışur. (Çit.clgc: 6.2) 

Ikinci aşamada, mini silindir numunelerin 
yapıınında hassas pres kullanılmış ve kalıba ko
nan toz çimento numuneleri ayn ayrı 112, 134 ve 
156 kgf/cm2'lik bir kuvvetle ve 1 dakika sıkışu
rılmıştır. (Çizelge: 6.3) 

Ancak kalıp malzemesinin büyük kuvvetler 
alunda zaman içinde esneme niteligindc değiş
mcler olabileceği göz önünde tutulmuş, sıkışur

ma basıncı ve süresi sırayla 135 kgf/cm2 ve ı da
kika olarak kabul edilmiştir. Bu koşullar altında 
25 adet mini silindir numunesi hazırlanmış, bo
yutsal özellikleri ve dayanınıları bu kabulu des
teklenmiştir. (Çizelgc: 6.4) 

6.2 Mini Silindir Numunelerinin Daya
nımını Etkileyen Kür Süresinin 
Tespiti 

Mini silindirlerin dayanınıma etki yapan 
ikinci etken mini silindir numunelerinin kür ol
ması için geçen zaınar.,iır. Çimentoların dayanı
mı, zamana, su/çimento oranına ve çimentonun 
ınineralojik yapısına baglıdır. Mini silindirlc da
yanım saptanmasında su/çimento oranı önemli 
değildir. Ancak hazırlanan mini silindir numune
sinin boşluk yüzdesi, kür süresi ve sıkıştırma ba
sıncı önemlidir. 

Birinci aşamada, tck bir çiıncntoyla kür sü
resi tespit çalışınaları yapılınışur. Her bir kür sü
resi için S adet mini silindir numunesi hazırlan
mış ve 2 saatten başlanarak 24 saata kadar 2'şcr 
saat arayla, 24 saat ilc 120 saat arası, 24 saat 
arayla incelenmiştir. 96 Saatlik süre içerisinde 
dayanım hızla artmış ve bu süre sonunda daya
nım artışı yavaş olmuştur. Standard basınç daya
nımına en yakın mini silindir dayanımını veren 
kür süresi 20 ilc 24 saat arası olduğu belirlenmiş
tir. (Çizel ge: 6.5 ve Şekil : 6.1) 

Ikinci aşamada 4 farklı çimento ilc çalışına 
yapılmı ş tır. Toz çimentodan yapılan mini silindir 
numuneleri 20,22 ve 74 saat kür edildikten sonra 
bulunan mini silindir basınç dayanım değerleri, 
Standard bas ınç dayanım değerleri ilc karşıla~tı
rılınıştır. (Çizclgc: 6.6) Ancak üçüncü bir çalış
ımının yapılmasına gereksinme duyulmuştur. 

Üçüncü aşamada , ara~tırmamı1.a gekn çi
mcntolardan .5'cr adet mini silindir numuneleri 
yapılarak 20 ve 22 saat kür edilmiş , bulunan cia
yanınılar standard dayanımlarda karşılaşurılmış
ur. (Çıt.elge: 6.7 ve 6 . ~ ) 
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Bütün bu kür süresi tespit çalışmalarının 
sonunda, mini silindir nuınunelerinin, 28 günlük 
çimentoların standard basınç dayanımına eri şe
bilmesi için 22 veya 24 saat gibi farklı kür süre
lerine ihtiyaçları olduğ u tespit edilmiştir. Çimen
toların büyük bir çoğunluğu 22 saat süren kürdcn 
sonra , çimentoların standard basınç dayanını de
ğerlerine yakın değerler vcrdiğindcn , araştırma 
larınıızda kür süresinin 22 sruıt olması kabul edil 
miştir. 

6.3 Boşluk Yüzdesinin Belirlenmesi 
Çalışmaları 

Mini silindir numunelerin dayanırnma tesir 
eden önemli etkenlerden birisi de, numunclcrc 
uygulanan boşluk yüzdcsidir. Boşluk yüzdesinin 
tespiti çalışmalarında, kür süresi ve sıkıştırma 
kuvveti sabit tutulmuş, bulunan mini silindir nu
munclcrinin dayanım değerleri, standard basınç 
dayanım clcğcrlcriylc karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın birinci aşamasında, boşluk yüz
desi aralığı 2,5 artırılarak % 27,5 ile% 40 arası 
incclcnmi~tir. Bu çalışmada her boşluk aralığı 
için seçimli çimcntodan, standard boy ve çapta 
S'cr mini silindir numunesi yapılmış, 24 saal kür
den sonra dayanım değerleri bulunmuştur. Birin
ci aşamada en uygun dayanım değerlerini boşluk 
yüzdesi 35 olan mini silindir numuneler vcnniş
tir. (Çizclgc: 6,9) 

Ikinci aşamada 5 farklı çimentoyla %35, 
%37.5 ve %40 boşluk aralığı incelenmiştir. Her 
boşluk aralığı için çimentolardan standard boy ve 
çapta 6'şar adet mini silindir numunesi yapılmış 
ve 24 saat kürdcn sonra, en iyi dayanım değerle
rini, boşluk yüzdesi 35 ve 37,5 olan mini silindir 
nu m u neleri vermiştir. (Çizel ge : 6.1 0) 

Boşluk yüzdesi aralığının farklı bulunması 
seçimli çimento ilc bir çalışmanın yapılınasını 
gcrcktirmişLir. Boşluk yüzdeleri 32,5 35 ve 37.5 
olan standard boy ve çapta S'cr adet mini silindir 
numunesi yarılmış ve 24 saat kür sonunda en uy
ğun dayanım değerlerini, boşluk yüzdesi 35 olan 
numunelerin verdiği saptanmıştır. (Çizclgc: 6. ı ı ) 

Bu çalışmalara dayanarak , çimento stan
dard dayanım degerierinin hızlandırılmış eleney 
metodları ile bulunması (mini silindir metodu) 
ilk ara~tırmasında mini silindir numuneleri için 
bo~luk yüzdesi 35 olarak kabul edilmiştir. Ancak 
araştırmamıza ayrılan zamanın azalması nedeni 
ilc boşluk yüzdesinin daha geniş araştırınası ikin
ci <;alışmaya bırakılınıştır. 

Boşluk yüt.clcsinin tespiti çalışmalarında. 
boşluk yüzdesinin k ür olmam ış ve k ür olmuş nı i
ni silindir numunelerinin çap ve hoylarına yaptı-



ğı etki incelenmiş ve boşluk yüzdesi büyüdükçe 
mini silindir numunelerinin boylannın küçüldü
ğü olması gereken boya en yakın değerleri, boş
luk yüzdeleri 32.5, 35 ve 37.5 olan mini silindir 
numunelerin verdiği saptanmıştır. (Çizelge: 6,9, 
6,11, 6,12, 6,13, 6,14) 

7 -BOŞLUK YÜZDESİNİN İKİNCİ DEFA 
. ARAŞTIRILMASI 

"Çimento Standard Dayanım Değerlerinin 
Hızlandırılmış Deney Metodları lle Bulunması" 
araşurmasının ikincisi 1986 - 1987 yıllarında ya
pılmıştır. Bu araşurmanın ön çalışmalarında bu
lunan, mini silindir numunelerinin dayanım de
ğerleri X eksenine ve aynı çimentolar için 
bulunan standard dayanım değerleri Y ekseninde 
gösterilccek şekilde grafik çizilmiş ve grafikler 
incelendiğinde; boşluk yüzdesi ve çimentonun sı
nıfı aynı olan çimcntoların, mini silindir numu~ 
nelerinin dayanımları ilc aynı çimentoların stan
dard dayanımlarının, kesim noktalarının bir 
doğru üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 

1977-1978 yıllarında yapılan ilk araşurma
da aynı durum gözlenmiştir. Ancak bu yıllarda 
çimento fabrikalarımız, inşaatlarda kullanılmak 
üzere PÇ-325 ve KPÇ-325 sınıfı çimento imal et
Liğindcn; grafiklerde bulunan doğrular sınırlı 
kalmışur. ı 986-1987 yıllannda çimento fabrika
ları m ız inşaat ·sektörü için dört sınıftan fazla çi
mento ürcuiğindcn çizilen grafiklerde doğrular 
çoğalınıştır. 

Bu durumun bulunmasından sonra, 1977-
ı 978 ve 1986-1987 yıllarında yapılan araştırma
larda bulunan bütün boşluk yüzdesi tespit çalış
maları ve elde edilen mini silindir numunelerin 
d.ayanım değerleri ilc standard dayanım değerle
rıne dayanılarak yapılan grafikler dikkatle irde
lenmiştir. lrdclemcnin sonunda mini silindir nu
munclcrinc verilen boşluk yüzdesi tespitinde en 
önemli etkenlerden birisinin de çimentoların "sı
nıfı" olduğu anlaşılmıştır. lrdelemenin sonucu 
olarak, mini silindir numunelerine çimentoların 
sınınarına bağlı olarak boşluk yüzdesinin veril
ınesi ve mini silindir numunelerin dayanım de
ğerlerinin bu yeni boşluk yüzdesine dayanarak 
bulunmasının gerektiği saptanmıştır. 

8- ARAŞTlRMADA KULLANILAN 
ÇiMENTOLAR 

ı 986 yılında bu araşurmaya başlarken, bü
tün DSİ Bölge Müdürlüklerinden bölgeleri dahi
lindeki çimento fabrikalarında üretilen her sınıf 
çimento için bir torba gönderilmesi istenmiştir. 
Bölgelerden laboratuarımıza araştırmada kulla
nılmak üzere 30 çimento fabrikasından 33 torba 
çimento gönderilmiştir. 

PÇ 
KPÇ 
eç 
TÇ 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1991 SA YI 74 

- 32S den 
- 32S den 
- 32S den 
- 32S den 

7 Adet 
ıs Adet 
4Adet 
S Adet 

. 31 Adet çimento numunesi deneye alınmış
tır. 2 çimento numunesinin orjinal torbaları üze
rinde yazılı sınıf ile kimyasal deney sonuçlarına 
göre belirlenen sınıf arasında farklılık görüldü
ğünden, araştırma dışı bırakılmıştır. 31 çimento 
nuı~unesinin 2'sinin standard basınç dayanım de
ğerı standardlarında verilen değerlerin altında 
çıkmıştır (Çizelge 8.1) 

9- YENİ BOŞLUK YÜZDELERİNİN TESPİTİ 

1986 Yılında yapılan boşluk yüzdelerinin 
tespiti araştırmasında mini silindir numunelerinin 
dayanırnma tesir eden diğer faktörler sabit tutul
muş ve çimentoların sınınarına göre verilen boş
luk yüzdelerine bağlı olarak yapılan mini silindir 
numunelerinde, çeşitli boşluk yüzdeleri denen
miş ve en uygun, dayanım değerlerini aşağıdaki 
boşluk yüzdeleri vermiştir. 

PÇ - 325 Çimentolan İçin Boşluk Yüzdesi 35 
KPÇ - 325 ll ll ll ll 32 
eç - 325 ll ll ll ll 32 
TÇ - 325 ll ll ll ll 32 

lO- YENİ BOŞLUK YÜZDELERiNE BAG
LI OLARAK, ÇİMENTOLARIN MİNİ 
SİLİNDİR METODU İLE DAY ANIM 
DEGERLERİNİN BULUNMASI VE 
İNCELENMESİ 

İkinci defa yapılan Çimento StandardDaya· 
nım Değerlerinin Hızlandırılmış Deney Metodla
n ile Bulunması araştırmasında; sınınarına göre 
gruplandırılan çimentoların, bir taraftan standard 
metodla 28 günlük basınç dayanım değerleri bu
lunurken, diğer taraftan yukarıda verilen boşluk 
yüzdelerini uygulayarak, her çimento için 10 
adet ve boyutları 11,28 mm± 0,02 mm olan mini 
silindir numuneleri yapılmış, bunların 22 saatlik 
dayanım değerleri bulunmuştur (Çizelge : 1 0.1, 
10.2, 10.3 ve 10.4). 

. . Mini silindir ve standard dayanım değerle
rının ortalamaları alınarak bir standard, birde mi
ni. sil!ndir ortalama .dayanım değerleri tespit 
edılmıştır. Her sınıf çımento için X ekseninde or
talam~ mini silindir numunelerinin dayanımı, Y 
eksenınde ortalama standard dayanım olacak 
şekli~e X,Y eksenlerinde noktalar işaretlenmiştir 
(Şekıl: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4). 

Şekiller incelendiğinde görülmektcdir ki 
TÇ-325 sınıfı çimentolar hariç diğer çimentola
rın noktaları, bir doğru verecek konumda ycrlcş
mişlerdir. Doğru denklemleri, denklem sabiteleri 

7 
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ve regresyon katsayıları, mini silindir numunele
rinin dayanımlan ile standard dayanım degerie
rinden giderek bulunmuştur. Bu denklemlere gö
re Şekil: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 üzerine dogrular 
çizilmiştir. Ayrıca dogru denklemleri, denklem 
sabiteleri, regresyon kat sayıları DSİ Teknik 
Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesinde bulunan 
IBM-PS/2 bilgisayar ile dogrulanmıştır (Şekil 
10.5, 10.6, 10.7, 10.8). 

Çimentoların standard dayanım değerleri
nin hızlandırılmış deney metodlarıyla bulunması 
"Mini Silindir Metodu" araştırmasında, çimento
ların sınıfları için bulunan doğru denklemleri, 
denklem sabiteleri ve regresyon katsayıları toplu 
olarak aşağıda verilmiştir. 

Çiıntnlo 
Cinsi 

PÇ -325 

KPÇ -325 

eç . 325 

TÇ -325 

Y = A + Bx 

2 
A :Exy.:Ex.- :Ey.:Ex 

2 2 
(:Ex) -n:Ex 

8 :Ex.:Ey- n:Exy 
2 2 

(:Ex)- :Ex 

n:Exy-:Ex.:Ey 
r 

-J [ n:Ex 
2
- (:Ex)~. [n :Ey 

2
- (:Ey)~ 

Ar~ırmada Kullanılııı Doiru Dtnkltıni Rırısyon Katsayısı 
Çimento Sayııı y:A+Bx r 

7 y- 5,91 +O, 93x 0,998 

15 y = 1~30 +0,97x 0,%3 

4 y = 10,31 + 1,03x 0,992 

5 

ll · DEGERLENDİRME 

Deneylerde kullanılan çimento sayıları çok 
fazla olmamakla beraber, bulunan regresyon kat
sayılarının (1 )' e yakın çıkması ve doğruların, 
noktalarla iyi bir uyum sağlaması sonucunda : 

- Çimentolarımızın 28 günlük standard ba
sınç dayanım değerlerinin, mini silindir meto
duyla ve 22 saat gibi çok kısa bir sürede, sapta
nabileceği ortaya çıkmıştır. 

- Standard basınç dayanım değerlerini yu
kardaki denklemler yardımıyla hesaplamak 
mümkündür. 

- Mini silindir dayanım metodunun uygula
maya dönük olması ve zaman kazandırması bakı
mından inşaatianınıza büyük kolaylık sağlıyaca
ğı muhakkaktır. 

- Mini silindir yöntemiyle inşaatlarımızda 
kullanılan çimentonun kalite değişimini kolaylık
la izieyebilme olanağı vardır. 

- Türk standard dayanım yöntemi ile dü
şük eleger veren çimento, mini silindir yöntemi 
ile de düşük değer vermekte; Türk standard yön
temi ile yüksek değer veren çimento, mini silin
dir yöntemiyle de yüksek değer vermektedir. 

- Mini silindir numunelerinin yapımİnda , 
PÇ-325 sınıfı çimento için boşluk yüzdesinin 35 
(%35), KPÇ-325 ve CÇ-325 sınıfı çimentoların 
boşluk yüzdesinin 32 (%32) olmasının gerektiği 
tespit edilmiştir. 

- TÇ -325 sınıfı çimento için ise muhteme
len çimento fabrikalarında katılan tras cinslerinin 
ve oranlarının çok farklı olması nedeniyle belli 
bir sonuca varılamamıştır. 



II.Z8rrm 

A 
BOŞ MİNİ SİLİNDİR KALIBI 

. B 
ÇİMENTO NUMUNESİNİN SIKIŞTIRILMA İŞLEMİ 

Şekil: 4.1- Mini Silindir Yapımında Kullanılan Özel Kalıp 
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MİNİ SİLİNDİR NUMUNESİNİN 
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c:ı 
:2 
....; 
~ 

~ 
:><: 
txı 

~ 
~ 

:8 

"' > 
~ 
:i 



DS I TEKı'\rtl< llOLTENI 1991 SAYI 74 

-
o -o 

:;.. 

lO 



Standort boşl ı k 

S ı k ı ştır;:-:m-=-o __ 
pistonu 

/ ~kıştırmo 
.- tab lası 

Çıkartmo 

tablosu 

Foto: 2 Mini silindir numunelerinin yapımında kullanılan özel kalıplar 

Foto: 3 Mini silindir numunelerinin belli boy 
ve çapta çıkmasını sağlayan özel baş lık
lar 

Foto : 4 Kalıp içine konan toz çimento numunesine 
Mini Silindir şeklini vermekte kullanılan pres 

ll 
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12 

Foto 5: Mini Silindir Numunelerinin Düzgün Çıkmasını Sağlayan Pres 

Foto: 6 Mini Silindir Numunelerinin Boyutlarının 
Ölçülmesinde Kullanılan Mikrometre 
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Foto: 7 Vakum Desikatörüne Ait Disk ve Üzerinde Deneye Alınacak Mini Silindir Numuneleri 

Foto : 8 Vakum Oesikatürü 

13 
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D 

Fqto: 9 20 °C ±I °C' ye ayarlanabilen İnkibatör, Vakum Desikatörü 
ve İçinde 17,5 mmHg' lik su buharı basıncı u_ygulanmış Mini 
Silindir numuneleri 
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Foto: ll J(ür Olmuş Mini Silindir Numunelerinin Dayanım Degerierini 
Olçen Hassas Pres 



Foto: 12 Bir Adet Mini Silindir Numunesinin Kürden Evvel ve Kürden Sonraki Görünüşü 

Foto: 13 Bir Adet Kür Olmuş Mini Silindir Numunesi ve Numunenin Pres Altında Kınldıktan 
Sonraki Durumu 
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Foto : 14 TS Harç Çubukları İle Mini Silindir Numunelerinin Boyutsal 
Olarak Karşılaştırılması 
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Ç izelge: 6.1 Hassas Presle Mini Silindir Numunelerine Uygulanacak Kuvvetin Belirlenmesi 
Çalışmaları ve Numunelerin Dayanım Değerleri 

Çimento Lab. No ve Ad ı : 10 E22 Mardin Ç imentosu 

Hoşluk Yüzdesi : 35 

Kür Sü resi : 24 saat, sıkıştırma süresi 1 dakika 

TS Dayanımı 2X : 353 kgf/cm2 

Tatbik edilen Mini silindir 
Kuvvet Kuru boy Yaş boy Kuru çap Yaş çap dayanımı 

kgf/cm2 mm mm mm mm kgf/cm2 

68 11.25 1 ı .29 ı ı .27 ı ı .29 478 
E 

68 11.25 11.27 1ı.27 525 
c 

ıı .28 ro 
>-. 
ro 

68 11.24 ı 1.27 ı ı .27 ı 1.27 496 ':8 
(Strı 

90 ı ı.2 1 11.28 1 ı .27 11.29 504 E 

90 11 .24 11.29 ı 1.30 512 
§ 

1 1.27 >-. 
""o-Cl o 

90 11.23 11.29 ı ı.27 ı 1.28 510 
_;ll"l ... 
o 

1ı2 ı 1.23 11.28 ı 1.27 ı ı .28 480 E 

112 1 ı .24 11.27 11.28 445 
§ 

11.27 >-. 
ro 

ı12 11 .24 ı 1.27 1 ı .27 11.27 466 ı:~ 
(5-.:t 

134 11 .23 11 .28 ı 1.27 11.27 388 E 
c 

134 1 ı .23 11.27 
ro 

1 ı .26 11.27 486 >-. 
:0-.:r-
Cl-.:r-

134 ı ı.26 11 .27 458 
_;"<:t 

ı 1.23 11.27 ... o 
156 11 .23 1 ı .27 ı ı :n 

ı 1.27 468 -ı:: 
ı 1.27 

:0 
156 11 .23 ı ı .27 11.27 510 >-. 00 

<o;l\C) 

cı-.:r-

156 11 .23 ıı.27 11.27 11.27 425 -c: 
o 

Çizelge: 6.2 Mini Silindir Numunelerinin Dayanırnma Sıkıştırma Süresinin Etkisinin İncelenmesi 
Numunelere Tatbik Edilen Kuvvet 135 kgl'/cnı2 

3°0 dakika ı ı .36 ı ı .4 ı ı ı.27 11.28 400 

430 dakika ı 1.30 1 ı .39 1 ı.27 ı ı .27 468 E 
2 

7°0 dakika 11.32 1 ı .37 11.27 1 ı .28 452 ro 
>-. C'"\ 
ro v-ı 
cı -.:r-

830 dakika 11.25 ı1.37 ı 1.27 11 .28 492 _. ... 
o 
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Çizelge: 6.3 Mini Silindir Numunelerine Tatbik Edilen Farklı Kuvvetler ve Kuvvetiere Ba~lı 
Dayanım De~erleri 

Çimento Adı : Mardin Çimentosu 

Boşluk Yüzdesi : 35 

Kür Süresi : 24 saat, sıkıştırma süresi 1 dakika 

TS Dayanımı 28 Gün : 353 kgf/cm2 

Tatbik edilen Mini silindir 
kuvvet Kuru boy Yaş boy Kuru çap Yaş çap dayanımı 

kgf/cm2 mm mm mm mm kgf/cm2 

112 11.22 11.26 11.27 11.29 442 o o 
(") r-

" 11.23 
C'! 11.28 C'! 430 ...... ...... ...... " " M ...... ...... -.:t 
>. >. § 11.24 o 11 .26 o 

" " .ı:::ı .ı:::ı " 422 § :ı "'"' .... ~ >. 
11.23 :ı 

11.27 >-< ~ 

" :::..:: " " 402 o ...; .... .... ...; .... o .... 
" 11 .23 o 11.28 " 458 o 

" 

ı34 ı 1.24 " " 372 ı 1.24 
-.:t -.:t -.:t 
C'! ırı 

" r-
" 11.23 ...... 11.24 "l " 394 \0 

...... ...... M ...... 
E >. 

" 11.25 o 11 .26 
>. 

" " 338 a .ı:::ı .8 ~ 

-

-
-

-

-

-
:ı 

"" ~ -.... 
~ :ı 

" ı 1.24 :::..:: 11.25 >-< " " 404 o 
...; .... 

t: .... .... -
" ı 1.26 o 11.28 o 

" 328 
o 

" 

156 ı 1.23 M 
('l 

11 .26 " " 366 
"l -...... ırı \0 " 11.20 ...... 11 .23 ırı 

C'! " " 344 \0 
>. M 

.8 ...... - E -
" 11.22 :ı 11.26 >. " " 390 a 

3 o ~ 
.D >. ..>.: 
"'"' ~ -

" 11.23 ~ 11.27 ~ " " 364 o 
~ >- ...; .... .... -s .... o " 11.23 o Kırık " .... 
o 
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Çizelge: 6.4 135 kgf/cm 2 Kuvvet Altında Mini Silindir Numunelerinin Boyutsal De~iş imleri ve 
Dayanım De~erleri 

Sıkıştırma bas ıncı : 135 kgf/cm 2, sıkıştırma süresi I dakika 

Boşluk yüzdesi : %35 

Kür süresi : 24 saat 

Mini silindir 
No Çimentonun Adı Kuru boy Yaş boy Kuru çap Yaş çap Dayanımı 

mm mm mm mm kgf/cm2 

1 Mardin Çimentosu 11 .23 11.29 11 .27 11 .30 460 

2 11 .23 11.31 " " 334 " 

3 " 11 .25 11 .30 " " 344 

4 " 11 .26 11 .31 " " 432 

5 " 11 .25 11 .31 " " 374 

6 " 11 .25 11 .31 " " 400 

7 " 11.26 11 .30 " " 434 

8 " 11 .25 11.31 " " 386 

9 " 11 .23 11 .27 " " 364 

10 " 11 .23 11.28 " " 334 

11 " 11 .23 11 .30 " " 380 

12 " 11.23 11 .31 " " 405 

13 " 11 .23 11 .29 " " 390 

14 " 11 .23 11 .30 " " 380 

15 " 11 .22 11 .27 " " 398 

16 " 11 .23 11 .30 " " 455 

17 " 11 .23 11.27 " " 450 

18 " 11 .25 11 .28 " " 438 

19 
" 11 .22 11 .26 " " 334 

20 " 11 .23 11 .29 " " 406 

21 " 11 .23 11 .30 " " 426 

22 " 11 .24 11 .30 " " 390 

23 11 .21 11 .30 " " 398 " 

24 11 .23 11 .28 " " 444 " 

25 " 11 .24 11.29 " " 428 

21 
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Ç izelge: 6.5 Bir Çimento İle Kür Süresinin Belirlenmesi Çalışmaları 

Şekil Vermek İçin Uygulanan Basınç : 135 kgf/cm2 

Boşluk yüzdesi : 35; sıkıştırma süresi 1 dakika 

Kür süresi 
Mini Silindir Dayanımları, kgf/cm2 

Ortalama 
(saat) 

Numune 1 ~umune 2 Numune 3 Numune 4 Numune S 
Dayanım 

2 38 36 35 kırık 37 36 

4 40 kırık 42 38 40 40 

6 60 60 60 kırık 62 60 

8 75 76 78 80 78 77 

10 120 116 123 100 120 115 

12 160 160 157 162 144 157 

16 270 kırık 282 250 275 269 

18 334 310 kırık 308 308 316 

20 350 374 352 kırık 376 363 

22 394 372 kırık 374 370 377 

24 kırık 408 408 410 430 414 

48 kırık kırık 700 815 875 797 

72 935 900 900 kırık kırık 912 

96 1040 kırık 1045 1050 1045 1046 

120 1065 kırık 1050 1060 1050 1056 

22 
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""' Çizelge 6.6 Dört Çim ento İle Yapılan Mini Silindir Numunelerinin 20, 22 ve 24 Saat Kür Sonunda Bulunan Dayanım Değe rle ri . 

Ş ekil Vermek İçin Uygulanan Basınç : 135 kgf 1 cm2 

Boşluk yüzdesi 35 35 35 

K ür süresi, saat 20 22 24 

Numune No 1E1 3E6 7E17 11E23 IE1 3E6 7E17 11E23 lE 
ı 

3E 6 7E17 ltE23 

250 438 370 354 300 538 408 438 292 550 518 468 

244 414 368 336 300 510 405 434 284 536 496 466 

Mini silindir numunelerinin 
dayanımları kgf 1 cm2 236 400 340 326 298 506 398 430 274 510 484 434 

230 384 340 322 298 506 382 428 256 510 466 430 

196 340 322 320 274 498 380 420 254 500 442 428 

Mini silindirlerin ortalama da-
354 299 512 394 272 521 481 

yanımiarı kgf 1 cm2 240 409 332 430 445 

TS Dayanımları 
28 günlük kgf 1 cm2 345 405 363 375 345 405 363 375 345 405 363 375 

--- -- - ----
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Çizelge 6.7 Farklı Ç imentola rla Yapılan Mini Silindirlerin 20 saa t Kür Sonunda Dayanım De~erleri 

Şekil Vermek İçin Uygulanan Basınç : 135 kgf 1 cm2 

Boşluk yüzdesi : 35 Mini S ilindir 
Ç imento Orta lama TS Dayanımı 
L a b.No. 20 saatlik mini silindirler in day. kgf 1 cm2 Dayanımı 28 gün 

Numune 1 Numune 2 Numune3 Numune 4 Numune 5 
kgf 1 cm2 kgf 1 cm2 

1E1 250 244 236 230 - 240 345 

1E2 262 258 258 254 252 257 357 

1E3 340 336 336 332 330 335 402 

2E4 266 264 258 254 254 259 325 

2E5 426 416 416 402 400 412 328 

3E6 438 414 400 384 340 395 406 

3E7 448 426 424 420 420 428 375 

4E8 316 316 310 300 260 300 337 

4E9 228 226 224 224 222 224 282 

5E10 300 292 290 288 286 291 285 

5E11 364 356 344 340 320 345 370 

5E12 382 374 368 366 340 366 378 

6E14 292 290 282 280 274 283 381 

6E15 254 250 244 238 kın k 246 283 

7E17 370 368 340 340 322 348 363 

7E18 244 236 234 234 232 236 289 

10E22 302 294 286 278 272 286 356 

1 1E23 354 336 326 322 320 332 375 

12E24 280 276 274 274 260 273 318 

25 
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Çizelge 6.8 Farklı Ç imentotarla Yapılan Mini Silindirlerin 22 saat Kür Sonunda Dayanım Degerieri 

Şekil Vermek İçi n Uygulanan Basınç: 135 kgf 1 cm2 

Boşluk yüzdesi : 35 Mini Silindir 
Çimento Ortalama TS Dayanımı 
La b.No. 22 saatlik mini silindirlerin day. kgf 1 cm2 Dayanımı 28gün 

Numune 5 
kgf 1 cm2 kgf 1 cm2 

Numune 1 Numune 2 Numune 3 Numunc4 

1E1 300 298 274 300 298 294 345 

1E2 274 266 262 272 260 267 357 

lE~ 324 328 322 326 - 325 402 

2E11 kırı k 328 324 320 328 325 325 
2E5 436 438 456 458 440 446 328 

3Ef\ 506 498 506 510 538 512 406 

3E7 350 370 356 - 344 355 ' 375 

4Eg 295 294 280 290 294 291 337 

4E9 222 224 214 224 216 220 282 

5E10 350 340 332 332 348 340 285 

5Ell 374 392 380 378 kırık 381 370 

5E12 356 362 372 374 374 368 378 

6E14 334 324 322 320 320 324 381 

6E1'i 302 306 302 286 284 296 283 

7E17 405 380 398 382 408 395 363 

7E18 246 256 258 254 240 251 289 

10E22 364 364 364 360 344 357 356 

11E21 428 434 420 430 438 430 375 

12E24 324 320 320 328 328 324 318 
14E25 410 438 450 442 410 430 370 
14E26 282 296 302 308 kırık 297 406 

14E27 328 kırık 350 342 344 341 360 

14E2R 318 336 334 kırık 320 327 325 
17E29 390 390 384 360 kırık 381 337 
18E30 354 350 392 kırık 358 363 389 
18E31 328 344 306 kırık 370 337 343 
19E32 356 386 386 372 364 373 331 
20E33 268 284 314 238 256 272 280 

26 
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Çizelge 6.9 Farklı Boşluk Yü zdelerinin Boyutlara ve Dayanıma Etkisi 

Şe kil Vermek İçin Uygulanan Basınç: 135 kgf 1 cm 2 

Kiir süresi : 24 saat 

Seçi mli numune IOe 22 Mardin PÇ çimentosu (Dayanım 28 gün 353 kgf/cm2) 

Kuru numune Mini s ilindirin Min i s ilindirin Mini silindirin 
ağırlı ğı kuru boyu kuru çapı dayanımı 

g mm mm Boşluk yüzdesi kgf/cm2 

ı 2.5599 ı ı .46 "<t ı ı .27 27.5 634 r-
N o 

2 2.5604 ı1.45 "<:!: .. .. 
544 

\{) 
..... E -3 2 .5602 ll .40 ;>., .. .. 

600 § o :>-. 
4 2.5594 11 .39 

co .. .. "' t 603 o 
5 2 .5596 ı ı .42 o .. .. 

653 t o 
ı 2.4696 11.38 .. 30 491 r-

00 \{) 

2 2.4655 ı ı .33 \{) .. .. 
476 

"<t 

"'! § -3 2.4696 ı1.39 - .. .. 
424 ı:: 

"' :>-. :>-. 
4 2.4685 

o .. .. "' 11.38 co 453 o 
.... t 5 2.4705 ıl.36 
.... .. .. 

490 o o 
1 2.3835 11.32 .. 32.5 426 0\ 

"<t -- "<t 
2 2.3806 11.32 "'! .. .. 

424 E ..... § 3 2.3790 
....... .. .. 11.32 :>-. 443 :>-. o "' 4 2.3811 11 .31 co .. .. 

410 o 
.... .... 

5 2.3835 
.... .. .. .... 

ı 1.30 o 391 o 
' 

ı 2.2960 ı 1.29 .. 
35 385 ı "<t 

r- M 

2 2.2957 ı 1.28 <"'! .. .. 
337 E -....... 2 

3 2.2900 ı 1.26 :>-. .. .. 
358 "' o :>-. 

co "' 4 2.2947 .. .. o ı 1.26 t 362 t 
5 2.2892 ı 1.28 o .. .. 

380 o 
ı 2.2028 ı 1.20 .. 37.5 00 00 -

00 0\ 

2 ~ N 
2.2038 11.20 .. .. 

299 E ~ 

....... 2 3 2.2037 11.1 6 :>-. .. .. 
288 "' o :>-. co "' 4 2.2065 11.1 9 .. .. 
305 cı t .... 

5 2.2040 11.19 o .. .. .... 
300 o 

1 2.1151 11.1 8 o .. 40 "<t -
....... 0\ o 

2 2.1165 11.13 
~ .. .. 

ı 94 
N ....... 
E :>-. 

3 2 .1147 11.13 o .. .. 
2 ı 8 § co 

2. 1147 ~ .. .. :>-. 
4 11.10 216 "' ._.. 

cı o 
5 2 . ı 154 ıl.l 6 

.. ... t - o 
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Ç izelge 6.10 Çeşitli Boşluk Yüzdelerinin Mini Silindir Numunelerinin Dayanımiarına Etkisi 

Şekil Vermek İçin Uygulanan Basınç: 135 kgf 1 cm2 
-

28 Gün Standard K ür süresi : 24 saat 

Çimento Lab. Dayanımı 

No kgf 1 cm2 Min i Silind ir Metoduna Göre Dayanımlar kgf 1 cm2 

Boşluk yüzdesi Boşluk yüzdesi Boşluk yüzdesi 
35 37.5 40 

lE ı 348 400 282 196 .. 
350 382 300 -

" 345 416 290 194 
" 339 330 318 220 
.. 

342 376 222 280 .. 342 338 300 198 

Ort. 344 374 295 206 

3E~ 399 628 46R 352 
" 401 612 332 470 
" 407 454 440 360 
" 407 510 494 -

" 413 660 352 500 
" 410 648 440 366 

Ort. 406 585 469 352 
5E11 373 510 366 244 

" 367 484 240 364 
" 382 500 266 333 
" 362 506 226 344 
" 370 500 382 270 .. 

365 425 236 376 

Ort. 370 487 361 247 

7E17 350 465 422 240 
.. 

362 548 266 444 .. 
362 458 418 320 .. 367 540 318 410 

" 367 - 426 312 .. 
367 565 318 424 

Ort. 363 515 424 295 
11E?1 373 438 358 272 

" 382 440 358 250 
.. 373 482 - 265 .. 

382 400 232 -.. 367 464 242 380 
" 367 420 280 370 

Ort. 375 440 366 256 
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Çizelge 6.11 Boşluk Yüzdesi 32,5, 35 ve 37,5 Aralı~ın İncelenmesi 

Şekil Vermek İçin Uygulanan Basınç: 135 kgf 1 cm2 

K ür süresi : 24 saat 

Seçimli çimento lOE 22 Mardin PÇ çimentosu (Dayanım: 28 Gün. 353 kgf/cm2) 

Numune Hesaplanan Kuru Mini Sil. Dayanım Ort. Dayanım 
No. Çimento (g) A~ırlı~ı (g) Boşluk% si kgf/cm2 kgf/cm2 

2.3887 32.5 

ı " 2.3834 " 450 

2 " 2.3850 " 448 

3 " 2.3823 " 458 

4 " 2.3845 " 383 

5 " 2.383ı " 442 436 

2.3002 35 

ı " " 347 2.2943 

2 " 2.2936 " 335 

3 " 2.294ı " 341 

4 " 2.2949 " 360 

5 " 381 2.2949 " 

2.2117 37.5 353 

ı " 2.2005 " 272 

2 " 2.4049 " 229 

3 " 2.2049 " 245 

4 " 2.2028 " 256 

5 " 2.1986 " 243 249 
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Çizelge 6.12 Fark lı Ç imentolarla Yapı l an % 35 Boşluklu Mini Silind irlerin Kürden Evvel ve Kürden 
Sonr aki Çap, Boy Degişimleri ile Dayanım Degerieri 

Şekil Verrnek İçin Uygulanan Basınç: 135 kgti'crn2 

Boşluk Yüzdesi :35 

Kür süresi (saat) :24 

Çim. Lab. No Kuru Numune Kuru numune Yaş num une Kuru çap Yaş çap Mini silindir 

TS Dayanım ı 
Ağırlığı Boyu Boyu mm mm Dayanım ı 

mm mm kgf/cm2 
kgf/cm2 

ıE 1 345 2.3340 11.26 ıı .33 ı 1.27 ı1 .30 400 

" 2.3327 11.26 ı 1.31 " 1ı .31 382 

" 2.3311 ı 1.25 11.33 " ı 1.32 416 

" 2.3332 11.21 11.30 " ı ı .30 330 

" 345 2.3331 11.26 1 1.3ı " ı 1.32 376 

" 2.3334 ı ı .22 1ı.32 " 1ı.3ı 338 

3E6 406 2.2995 11.26 ı 1.31 " ı1 .29 628 

" 2.3032 11.25 11.33 ıı.ı7 612 

" 2.2999 ı1.27 ı1 .3J ı1.28 454 

" 2.3 \)11 ı1 .25 ı1.32 " 1ı .28 51 0 

" 2 .JUU~ 11 .27 11 .33 " 11.28 660 

" 2.JUU2 ı1.25 ıl.29 " 11.28 648 

5Eı 1 370 2.3ı60 11.28 ı1 . 34 " 11.31 5ıo 

" 2.3168 11 .29 1ı.34 " 11.32 484 

" 2.3ı62 ı1 .26 11.32 ıL30 " 500 
" 2 .3ı62 ı ı .25 ı l.31 " ıl.31 506 

" 2.3169 ıı.25 11 .33 " 1ı .3 1 500 
., 2.315 1 11 .27 11.32 " 11 .32 425 

7E17 363 2.2 /~) 11 .26 11 .33 ., 
11.33 465 

" 2.2818 ıı.26 11.33 " 11.32 548 

" 2.2834 11 .26 11.28 " 11 .30 458 

" 2.2795 11 .28 11.33 .. 
11.31 540 

.. 2.2761 ı1 .28 11 .32 ., 
1ı .30 602 

.. 2.2736 11 .26 ı1.33 ., 
11.31 565 

ııE23 375 2.2486 11.28 1ı.30 
., 

11 .30 438 
.. 2.2473 ıı.28 ıı .3 1 

., 
11.29 440 

., 2.2444 11 .26 ı 1.31 ıı .30 4~2 

.. 2.2372 ıı .24 ı 1.31 " ı ı .29 400 

" 22465 ı ı .24 ı ı . 33 
.. 

ı 1.29 464 

" 2.2421 ı ı .25 ı1 .32 11.30 420 
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Çizelge 6.13 Fa rklı Çimentola rla Yapılan % 37,5 Hoşluk lu Mini Silindirleri n Kürden Evvel ve 
Sonra ki Boy, Çap Degişimi İle Dayanım Değer leri 

Şekil Vermek İçin Uygulana n Basınç : 135 kgf 1 cm2 

Boşluk yüzdesi :37.5 

Kiir süres i (saat) : 24 saat 

l\umune 
Çim. La b. No K uru Kuru Uoy YaşBoy Kur u Ça p Yaş Çap Mini Silindir 

i\ dedi TS Davanıını Num une mm mm m m m m Dayanımı 

kgf i cm2 Ağı rlığ ı kgf 1 cm2 

1 IE1 345 2.2432 ıı.22 11.27 11.27 ı ı .27 282 

2 2.2381 ı ı .25 ı 1.3 ı " ı1.30 300 V) 
0\ 
('l 

3 2.2394 11.20 ıı.28 " 11.28 290 E 

2.2432 " ı 1.28 
c 

4 1 1.2ı 11.27 318 o:ı 
>. 
o:ı 

5 2.2374 11.20 ı ı .30 " ıı JO 280 ı:ı 
..; 

6 2.2381 ı 1.21 11.26 " 1ı .27 300 
... o 

1 3E0 406 2.1953 11.22 1 1.26 " 1 ı.26 468 
00 

2 2.21 14 11.20 11.23 " ll .26 470 \0 
'<t 

3 2.2123 ı 1.22 11.23 " 1 ı .26 440 E 
ı:: 
o:ı 

4 2.2 ı 03 ı 1.20 11.24 " 11.26 494 >. 
"' o 

5 2.21 22 11.1 8 1 1.28 " 1 ı .27 500 ~ 

6 2.2133 11.18 11.27 " 11.27 440 
o 

ı 5E 11 370 2.2279 1 1.22 11.28 " ı 1.29 366 -\0 

2 2.2288 ı ı .25 11.30 " 11 .30 364 M 

E 
3 2.2283 " 11.29 333 2 11 .24 11.30 o:ı 

>. 
4 2.2282 11 .24 11.30 " 11 .29 344 "" ı:ı 

5 2.2259 11.23 11.30 " 11.30 382 ~ o 
6 2.2271 11. ı8 11.26 " 11 .30 376 

1 7E 17 363 2. 1924 11 .20 11.28 " 11.28 422 '<t 
('l 

2 11.30 444 
'<t 

2.1935 11.23 11.27 " E .... 
3 " 11.30 418 ı:: 

2. 1935 11.19 11 .25 o;: 
>. 

410 
o:ı 

4 2.193ı 11.23 ı 1.28 " 11 .30 ı:ı 

5 " 11.29 426 
~ 

2.1923 11.23 11.28 o 
6 2.1 944 ı 1.23 11.28 " 1 1.28 424 

ı l lE?':~ 375 2. 1653 1 ı .20 11.26 " ı 1.28 358 ::5 
M 

2 ı 2.1 643 ıl.19 11.26 " ı 1.28 358 E 
§ 

3 1 Nu mu ne Bo . u ı d u >. 
"" 

4 
ı:ı 

ı ll ll 

~ 

5 ı 2.1 625 11.17 11 .25 " 11.29 380 
o 

6 ı 2.1661 11.19 11.24 " 11 .29 370 
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Ç izelge 6.14 Farklı Ç imentolarla Yapılan % 40 Boşluklu Mini Silindirlerin Kürden Evvelki Boy, 
Çap De~işimi ile Dayanım De~erleri 

Şe kil Vermek İçin Uygulanan Basınç : 135 kgf/cm2 

Boşluk Yüzdesi :40 

Kür süresi (saat) : 24 saat 

Çim .Lab.No ve Kuru Numune Kuru numune Kuru çap Dayanımı TS Dayanımı, Ağırlığı Boyu mm kgf/cm2 
kgf/cm2 mm 

2.1569 11 .27 ı96 I E1 345 

Numune bozuldu \0 o 
N . .. 2.1551 ı 1.16 .. 

ı94 E 
2.1539 11.16 ~ 

. .. .. 220 
;>... .. <':) . .. 

2.1548 11.ı5 222 cı 

;::: . .. 2 . ı523 ıı.ı4 
.. 198 o 

3En 406 2.1255 1 1.12 .. 
352 

. .. 2.ı256 N ı ı. ı 6 332 V) 

M .. 2.ı237 ı ı. ı 2 360 E 
§ . .. 

2.ı252 Numune bozuldu .. 
;>... 
<':) . .. l..IL./"2 11.1 4 .. 352 cı 
~ . .. Lll. 1 U ll. D .. ... 

366 o 
5E1 ı 370 2. ı 400 ı ı.ı7 .. 244 

.. ,, r-- . 
2 . ı417 ı1.13 240 '>t 

N 
.. E 

. 
2.1 381 ı ı.ı7 .. 266 

~ .. .. . 
2.ı4ıı ı1.15 226 ;>... 

<':) 

.. 
ı ı.ı5 .. cı . 

2 . ı386 270 ~ ... .. 
ı 1.15 .. o . 

2. 1386 236 

7E17 363 2.1075 ı ı.20 .. 240 
V) . .. 2.ı068 ıı .20 

.. 266 0\ 
N 

.. 320 E . 
2.1062 ıı.ı8 

.. 
~ . .. 

2 . ı060 ı ı.ı7 .. 
3ı8 

;>... 
o::ı 

cı . .. 
2 . ı070 ı ı.ı8 .. 

312 ... 
.. 2.1055 ıı.ı8 .. o . 

318 

11 E21 375 2.0803 ll. ll. " 272 
\0 .. 2.0822 11.14 

.. 250 V) 

N 

.. 2.0812 265 
E 

11.13 2 .. 232 
<':) . .. 2.0797 ı1.13 
;>... 
<':) .. 242 cı . .. 

2 .082ı ıı.ı4 ... .. 
2.0808 ı 1.15 LöV 

... o 
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Çizelge 8.1. 1986 Yılı Çimentolarının Fiziksel Özellikleri, TS ve Mini Silindir Dayanımları 

28 günlük Mini Silindir Numune 
Lctı. Çözünmiyen Yoğunluk Özgül TS 

Çimento Adı Dayamınları 
lerinin Ortalama Sa-

No. Kalıntı Yüzey sınç Dayanımları 

% g/cmJ cm 2/g kgf/cm 2 kof/cm 2 

Boş.Yüz. Boş. Yüz. 
% 32 % 35 

1 Eskişehir Çim.PÇ-325 0.8 3.14 2420 350 - 371 

2 Elazığ Çim. PÇ-325 1.1 3.08 3681 535 - 572 

3 Adıyaman Çim. PÇ-325 0.5 3.12 2465 458 - 483 

4 Mardin Çim. PÇ-325 0.9 2966 425 - 454 

5 Çanakkale Çim.PÇ-325 1.0 3.17 2642 427 - 444 

6 Şanlıurfa Çim.PÇ-325 0.5 3.12 2993 352 - 374 

7 Şanlıurfa Çim.PÇ-325 1.5 3.09 3270 483 - 509 

8 Eskişehir Çim.~325 8.8 3.02 3224 354 349 -
9 Elazığ Çim.KPÇ - 325 6.8 3.03 3782 364 362 -

10 Çukurova Çim.KPÇ-325 7.9 3.06 2877 373 360 -
11 Gaziantep Çim.~XS 2.8 3.06 2475 383 417 -
12 Aslan Çim. KPÇ-325 1.8 3.06 2630 481 463 -
13 Balıkesir Çim.KPÇ-32~ 9.9 3.03 2975 368 350 -
14 Ergani Çim. KPÇ-325 7.4 3.03 3092 433 432 -
15 Kurtalan Çim.KPÇ-325 5.0 2.96 4158 423 414 -
16 Konya Çim. KPÇ-325 5.2 3.11 2743 390 359 -
17 Ni ğ de Çim· KPÇ-325 9.4 2.95 3896 345 332 -
18 Kars Çim. KPÇ-325 8.9 3.05 3481 370 347 -
19 Aşk ale . Çim.KPÇ-325 10.0 3.06 3141 339 332 -
20 Van Çim.KPÇ-325 8.8 3.06 3048 294 303 -
21 Si vas Çim. KPÇ-325 8.0 2.96 2892 285 279 -
22 Adıyaman Çim.KPÇ-325 2.4 3.08 3380 467 462 -
23 Bar t ı n Çi m. CÇ-325 0.4 3.02 3899 390 358 -
24 İsk e nde run Çim.CÇ-XS 0.7 2.95 2800 368 368 -
25 Adıyaman Çim. CÇ-325 1.4 3.00 4076 481 459 -

1- -
2C: Şanl ıu rfa Çim.CÇ-325 0 .7 2.96 2892 285 279 -
27 Bt.: r sa Çim. TÇ-325 20 . 0 2 .90 3230 334 371 -
-- ·- ···-- -----

28 Nuh Çi m. TÇ - 3?5 13. 5 3.02 2953 382 367 -
r--- ,_____ ___ -----· -- ------ - ·---- - f- - ---------

29 Aslan Çim. TÇ-325 17 . 2 2.96 3280 413 363 -
f-- . - - --·-- -- --- -- ·- - ---- ---·- · - ·-

30 Gö lt a~ Çim. TÇ-325 20.4 3.00 2973 356 369 -- -~--. . -· .. ···- - --- ·-· - -- -- - - - -----f--- ·--- -· ----- -·--- -
31 Af yon Çim . TÇ- 325 11. 0 3. 98 4089 391 372 -

- · 
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Çizelge 10.1 Portland çimentolarıyla yapılan %35 boşluklu mini silindirlerin kürden evvelki boyları ile dayanım değerleri 

c 
Vi 

!? 
c 

" e 

~-ek i 1 vermek iç i rı uygu lana n basınç 135 kg f / cm' 

Boş 1 u k yüzdes i : 35 Mini si 1 inCir numunelerini kuru boylr.ırı (mm) 

" <- -·- " 'tJ+
c L ·- c 
·-e 

'22 saotl ik nıin i si 1 i nd i r dayanımı : kgf/cm 1 
., ~ 

F. ·ı ı ·( - 1') • . , 

c -e . 
~ '-"1 . : 
{] .,._ E 

'-" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ort . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ~ ~ :::? j
1 ~ 

r"'--- f-------- -·- --f-- - .., o ,, 
1 Eskişehir ~5 370 370 366 370 372 378 366 374 J72 368 J71 11.27 11.27 11.29 11.28 11.26 11.27 11.29 11.27 11.28 11.29 J71 350 ;0 . 911 

. 2 ElazıQ " 566 570 554 600 564 574 578 - - - 572 11.JO 11.31 11.31 11.29 11.28 11.JO 11 . 30 - - - 572 535 ıo.9~ 1 

'
~ -~ ' ' 
~2_ Adıya•an " 450 480 472 '480 .503 490 506 - - - 483 11.3011 . 3011.31 11.28 11.}0 11.26 11.29 - - - 483 1458 ~O~~ 

490I46oıuo 149014801440 430 4J6 446 430 454 11.2611.2811.2911.21 11.31 11.26 11.2811 . 29 11.2811.26 -~R4\mıo . 9~1 

• 1 450 450 430 450 440 444 11 . 30 11 .2811. 29 11.20 11.2811.28 11.28 11.27 11.29 11.27 444 427 0. 9~ ·11 
--r--l ~ ---- - r--- '-· 

376 380 380 390 370 374 11 . 29 11 . 29 11 . 27 11.27 11.28 11.28 11.28 11.26 11.27 11.27 374 352 0 . 91 

~~5o8J5oojs1ol- - - - - ~09 11.2611.2611. 2711 . 28 11.28 - - - +-:--- -~- 5o9 1! ~~3 , o . 9: 1 

-ı -l--W . ,=j ---·- -- --+--11 

~ 
1 :ı ·+--- -- --- ---' 1 

. f-- -- - - ------ . . ·- -+-~i 
- -~---L----- 1- ·-- -- ·--ı -; il 

- - -- - - --r---r-- - -- - --· -·-- -=-r-- - -İ-~~=~~ ==t~ - - =-r:- ~ J' 
ı__ ___ _ ,, - · ı-· -------- ---- ·--- ---· ---- , __ ·---- .. !. --ı ~ , 

ı -- --~_j __ ___ L _L__ _ _ ____ ---~· _ ______ j __ L _ __ı , 
- --- - ---- --- ----------- - - - - - - - - --- -- - ------ --- --- ------ . . __ j 

ı 6 

Şanlıurfa 

o 
~ ..., 

~ 
:>:: 
c:ı 

ı~ 
rri 
2> 
:c 
~ 

ı~ 
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Çizelge 10.2 

Çiıııento Adı 

Eski ıeh ir 

Elozıg Uluovo 

Çukureve 

Goz lontep 

As lan 

Balıkes i r 

Er gen i 

Ku rta 1 an 

Kon ye 

Ni~de 

Kars 

Aıko l e 

Van 

S i vas 

Ad ı yaman 

Katkılı porttand çimentotarla yapılan %32 boşluklu mini silindirlerin kürden evvelki boyları ile dayanım değerleri. 

- Şekli verıoek Için uygulonon bosınç : 1J5 kgf/c,.• ... 
c 

U)• Bot 1 u k yUzdes 1 : 32 ""n i s ll 1 nd i r numune 1 er i n 1 lt. ur~ boy 1 er ı (mm) 
o .. 

22 sootil k oılnl s i lindir doyonımı : kgf /cıo' c 
~ 

..,. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ort . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KPÇ . 356 348 342 340 no 360 367 358 348 346 349 11. 28 11.28 1 ı. 27 11. 26 11 . 28 11.28 11.27 11.27 325 11 . 29 11.28 

" 360 366 362 358 370 354 352 372 370 360 362 11. 26 1 ı. 29 1 ı. 31 1 ı. 28 11.26 11.30 11.26 11.28 11 . 27 11.29 

" 370 386 356 352 346 362 372 348 356 354 360 11 . 30 1 ı. 26 11.29 1 ı. 30 11.29 11.29 11.27 11.28 11.27 11 . 28 

" 430 420 420 410 400 420 420 400 430 420 417 11 .~6 11 . 28 11.26 11.28 11 . 26 11.26 11.26 11.28 11 . 23 11 . 26 

. 448 456 470 470 466 462 470 470 458 460 463 1 ı. z8 11 .30 11.27 11 . 28 1 ı. 31 11 . 27 11.28 11.28 11 . 26 11.30 

" JJO JJ6 360 358 358 346 340 350 362 360 350 11 . 31 11.30 11 . 26 11 . 28 11 . 27 11.28 11.28 11.28 11 . 28 11. 29 

. 430 435 426 428 442 440 435 420 - - 432 11. 27 11.30 11 . 29 11 . 30 11.26 11 .. 27 11.29 11.30 - -. 410 400 400 430 450 400 400 400 430 420 414 1 1. l1 11.31 11.31 11.26 11.26 11 . 26 11.27 11 .26 11 . 26 11 . 26 

. 350 350 370 370 350 350 370 350 370 360 359 11 . 29 11. 26 11.29 11.29 11 . 26 11.29 11 . 29 11.28 1 ı. 29 11.29 

" 310 JJO 346 JJ4 JJ8 - - - - - JJ2 11.32 11.28 11 . 28 11 . 26 11.26 - - - - -

" 360 340 340 ~40 360 340 350 - - - J 47 11 .28 11. 28 11.28 11 . 27 11 . 26 11 .26 11 . 26 - - -

" 340 JJO 325 325 325 340 325 340 340 JJO 332 11 .29 11 . 26 11.27 11.29 11 . 30 11. 28 1 ı. 28 11 . 28 11 .28 11 . 28 

" 300 290 J IO J 10 304 - - - - - 303 1 1. 2fi 11.28 11.29 1 1. 28 11 . 26 - - - - -
" 286 270 280 282 276 - - - - - 279 i ı. 28 11 . 28 11 . 28 11.28 11.27 - - - - -

-f-

" 460 452 456 460 480 - - - - - 462 11 .27 1 1. 26 ı no 11. 28 11.28 - - - - --- --

.. 
L-·- .. .., ... 
"'-·-o 

·-E 
~-

" ·- .. ",.. ·- .. 
X"t> 

349 

362 

360 

417 

463 

350 

432 

414 

359 

JJ2 

347 

332 

303 

279 

462 

ler i. 1 

ı 
ı 

~-" . E -
" " : .~ .. ,.. 

" ,._ E 

" " VI .. .... L 
o 

354 1 .01. 

364 1.00 

373 1.04 

383 0 . 92 

481 1.0) 

366 ı. o~ 

4JJ ı.ocj 

42J 1 . 0 

390 1.0 

345 1 .O< 

370 ı. o 

339 1.0 

ı 
294 0 . 9 

285 1 .0 

467 1.01 

o 
"' 
-ı 
r.ı 

ii 
:;:: 
ı:;;ı 

~ 
m 
~ 

"" ~ 
"' > 
::s 
i 



VJ 
0'1 

ı 
ı 

ı 

ı 
ll 

o 
z 
'-
G 
> 
~ 
+-
G 
'-o 

D 
G 
...J 

2J 

24 

25 

26 

ı 

Çizelge 10.3 Cüruflu çimentolarla yapılan %32 boşluklu mini silindirlerin kürden evvelki boyları ile dayanım degerieri 
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Çizelge 10.4 Traslı çimentotarla yapılan %32 boşluklu mini silindirlerin kürden evvelki boyları ile dayanım degerieri 
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Şekil 10.1 PÇ 325 Çimentolarının Mini Silindir Dayanımları İle TS Dayanımları Arasındaki Bağlantı 

1 : KPÇ 325 Çı'l'entoiD<ı 
- -· i - · ı---- 'Bötfulı Yüzdesi · 32 1! 

' ı '1'. ! : . ---·-· ~--!---"--· :-. --- -: .. . 1 ---~·--:----· •• 

=li4 5'0 .... ----- r.. .. .. -- · ·--· ----r--- · 

:-t~ -~- ~- ' --+~T 
-~ -j-- ·· t- "l---ı 1 
- .., -- 400 . ,. 

-~ - .-~ ;-·- -· -· -ı :·= -ı· ·ı-
~----ı---r Jı--ı- "ı.·:- -r---~ ... ----· .,... . .:. __ · __ : __ _:_----

:;ı .. ı ' i ~-ı -- i . ı • ı l - "' --m-r .--- --, ı-ı- - T 

1 :f: ~=~-- ' . i=- -'-Fr 
IEL5~-----j. ---3~~-ı . -~-~-3~~ ·-; --~ 400 ! --;-··=~ -- ~f/cm2 
ıJ__z_\,_ . · Mini ~ilindi r Doyontmlorı 

-:--· 

Şekil 10.2 KPÇ 325 Çimentolarının Mini Silindir Dayanımları İle TS Dayanımları Arasındaki Bağlantı 
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Şekil 10.3 CÇ 325 Çimentolarının Mini Silindir Dayanımları ile TS Dayanımları Arasındaki Bağlantı 
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ORTAK ÇALIŞAN HİDROLİK-TERMiK SANTRALLARA 
İLİŞKİN OPTİMAL BÜYÜKLÜKLERiN BELİRLENMESİ 

ÖZET 

Yazanlar: Selim AY (*) 

Osman KILIÇ (**) 

Bu makalede, Lagrange Çarpanlan Yöntemi kullanılarak hidrolik-termik Santral bileşi· 
mine ilişkin optimal büyüklükler elde edilmiştir. Optimal büyüklüklerin belirlenmesine iliş· 
kin olarak bilgisayar akış diyagramı verilmiştir. 

Sayısal degerieri bilinen bir sistem üzerinde yapılan sayısal uygulama sonucu, optimal 
ve optimal olmayan işletme maliyetleri arasındakifark gösterilmiştir. 

1- GİRİŞ 

Günümüzün vazgeçilmez enerji türü olan 
elektrik enejisine olan talep, tüm dünyada her ge
çen yıl artış göstermektedir. Bilindiği gibi elekt
rik enerjisi genellikle hidrolik, termik ve nükleer 
santrallardan elde edilmektedir. Enerji iletim ve 
dağıtımının enterkonnekte sistem üzerinde ger
çekleştirildiği günümüzde, değişik türden sant
ralların ortak çalışması kaçınılmazdır. Söz konu
su ortak çalışma öncesinde geniş kapsamlı bir ön 
çalışmanın yapılması son derece önemlidir. 

Santrallarda optimal güç dağılımı konusun
daki çalışmaların geçmişi 1920'1ere kadar uzan
maktadır (Happ, 1977). Sonraki yıllarda gelişme 

(*) Doç. Dr. Y.Ü. Elektrik Müh. Böl., İSTANBUL 
(**) El ek. Y.Müh., DSİ Gen. Müd. Barajlar ve HES. 

Dai.BŞK., ANKARA 

matematİsel yöntemler ve bilgi işlem teknolojisi 
sonucu, optimal işletmeye ilişkin yeni yaklaşım
lar ortaya (Wismer, 1971; EL-Hawary and 
Chrtensen, I 979) konmuştur. Hidrolik ve Termik 
Santrallarının ortak çalışmalarını konu alan ya
yınlar, 1960'Iı yılların başından itibaren yoğun
laşmıştır. (Bemholz and Graham, 1960, 1962, 
1963). Sonraki yıllarda farklı yaklaşımlar altın

da konu incelenmiştir. (Arvanitidis and Rosing, 
1970; Soares et al., 1980; lyra et al., 1984; Car
valho and Soares, 1987; Camciro et al. , 1990). 

Bu çalışmada, hidrolik-termik santral bile
şimine ilişkin optimal işletme büyüklüleri "Lag
range Çarpanları Yöntemi" kullanılarak belirlen
miş ve elde olunan ifadelerin sayısal bir örnek 
üzerinde uygulaması verilmiştir. 
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2. SANTRALLARlN İŞLETME İLE İLGİLİ GİRİŞ 1 ÇlKlŞ KARAKTERİSTİKLERİ 

2.1. Hidrolik Santral Karakteristikleri 

Hidrolik santralların işletmeye yönelik giriş/çıkış karakteristikleri Şekil 1 'de verilmiştir. 

-
"'~ ~e~~ ..c: 

' If\ oj o. e ı::ı ı::ı 

:l 
lll 

o 
r-f / . nı .-4 

(/)o lll ı.. ..... e nı 
ı.. .... 4-' 

•.-4 4-' ~ 
cı DUşU: st. ı.. •.-4 

< e 

Çıkış, P (MW) Çıkış, P (MW) 

Çıkış, P (MW) Çıkış, P (MW) 

Şekil 1. Hidrolik santrallarda çeşitli parametrelere baglı olarak giriş/çıkış karakteristikleri. 

(*)Bi rim zamanadaki su giri ş i için, literalürde (aere· fıih) veya (rt3 /s) gibi birimlerde kullanılmaktadır. Laere·fl= 1.2235* 103 m3 ve I fl=0.304 m dir. 

44 



2.2 Termik Santral Karakteristikleri 

Termik Santralların işletmeye yönelik gi
riş/çıkış karakteri stikleri , genellikle kullanılan sı
vı ya da katı yakıtın maliyetine dayandırılır. Ma
liyet Forksiyonu, genel olarak ikinci mertcheden 
bir ifadeyle, 

-
~ 
41 
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Çıkış, P(MW) 

Çıkış, P (MW) 
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F =aP 2 + bP +c (I) 

Şeklinde verilir. (a, b ve c sabit katsayılar-
dır.) 

Şekil 2' de termik santralların giriş/çıkış ka
rakteristikleri verilmiştir. 

Çıkış, P(MW) 

Şekil 2. Termik Santrallarda çeşitli parametrelere baglı olarak giriş/çıkış karakteristikleri. 

(•) I sı miktarı iç in, lilcratürde B tu ( Dritish Thcrmal Lnil) hirimi de kuUanılnıakladır. 1 kcal :;: 3.97 Rlu dir. 
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3. OPTİMAL İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Şekil 3' de Hidrolik-Termik Santral işletmesine ilişkin eşde!ter devre verilmiştir. 

Su Girişi s Buhar GiriŞi · 

ı 

Şekil 3. Hidrolik-termik santral işlemesine ilişkin eşdeger devre (j. zaman aralıgı için verilmiştir). 

nj., j. işletme süresinin uzunlugu olmak 
üzere, termik santralın, 

Jmax 
FT= 2: njFj 

J =ı 

(2) 

Şeklindeki maliyet fonksiyonunun, hidrolik 
santralın, 

Jmax 
qT= 2: njqj 

J=l 
(3) 

toplam su miktarı gözetilerek, minimum tutulma
sı analizin temelini oluşturmaktadır (Wood and 
Wollenberg, 1984). Burada maksimum işletme 
süresi (Tmax) için 

jmax 
I, nj=Tmax (4) 

j=l 

eşitligi yazılabilir. 

Diğer taraftan 1 numaralı nokta için dügüm 
(güç dengesi) denklemi, 

(5) 

46 

Şeklindedir. Bu eşitlikte hat kayıpları dikkate 
alınmamışur. 

Sözkonusu analizde "Langrange Çarpanları 
Yöntemi" kullanılacak olursa, Lagrange fonksi
yonu,L 

(

j max ) 
+"( .2: njqj(PHj)·qr 

J=l 

olarak yazılabilir. 

işletme süreci içind herhangi bir zaman aralı
ğı için 

aL =O 
oPsi 

. d Fsi 
nı d P . = A.i 

sı 



~=0 
aPHi 

. dqj 
ynı--=A.i 

dPHi 
eşitlikleri yazılabilir. 

(7) 

(5) ifadesinde Pk hat kayıplarının dikkate 
alınması durumunda, (6) ifadesi en genel biçim
deki halini alır. Kayıpların gözönüne alınmasıy
la, termik santral için 

nidF(P~i)+A.iaPıci=A.i (8) 
d Psı aP si 

'A ,'5 ve P~ için Daşlangıç 

De~erlerinl Seç 

(8 ) ve (9) Denklemlerini Çtl~ 

Çıkış DUyUklUklerlni ya~ 

DSITEJO..'IKBÜLTENI ı99ı SAYI 74 

ve hidrolik santral için 

.dq (Pm aPKi 
ynı +A.i--=A.i 

dPHi ()pHi (9) 

eşitlikleri geçerli olacaktır. i. zaman aralığı için 
verilen bu ifadeler yardımıyla, tüm işletme süreci 
için U = 1, 2, .............. , j max) optimal büyüklük-
ler hesap edilebilir. 

Bu hesaplamaya ilişkin bilgisayar akış diyag
ramı Şekil 4' de verilmiştir. Akış diyagramındaki 
E ı ve E2 değerleri, sırasıyla, güçlerdeki ve su 
miktarındaki tolerans sınırlarını göstermektedir. 

'A~nln yeni 

değerini koy 

't için yeni 

deAeri koy 

Şekil4. Hidrolik-Termik Santralların ortak çalışmasında optimal büyüklüklerin belirlenmesine 
ilişkin akış diyagramı (A. - y iterasyonu). 
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4. SA YISAL UYGULAMA 

Toplam gücü 700 MW olan bir bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacı hidroliktermik santral bileşiminden 
karşılanmaktadır. Bölgenin günlük yük eğrisi Şekil 5'de verilmiştir. Sistemdeki kayıplar ihmal edilmiştir. 

700 --

350 

00 09 18 24 
t(h) -gün 

Şekil4. Göz önüne alınan bölgenin günlük yük e~risi. 

Santarallann giriş/Çıkış fonksiyonları aşa
ğıda verilmiştir. 

TERMlK SANTRAL 
Artımsal Maliyet= 2,0-0,002Ps R/MWh 
Güç sınrıları ıOOg>s~500 MW (24 h işlet-

mede kalmaktadır). 

y Pm(MW) Psı (MW) 

12,ooo- ı o-6 ı88,5 ı61 ,5 
12,100- ıo-6 ı8ı,8 ı68,5 

12,ı5o-ıo-6 178,4 ı71,6 

ı2,125- 10-6 180,1 169,9 

(*) 
ı lndisi ile Py= 350 MW'lik (J=l ; nJ=l5 

h) yüklenme, 
2 indisi ile Py = 700 MW lık (1=2; nj = gh) 

yüklenıne, ifade edilmiştir. 
4.1 SONUÇ 
Termik santralın maliyet fonksiyonu ve 

hidrolik santralın su rezerv miktarı gözetilerek 
yapılan optimal güç dağılımı, sistem için en eko-

48 

HİDROLİK SANTRAL 
Artımsal Su miktarı=5Ü++0.02 PH m3/s/ 

MW 
Güç sınırları O~ pffi;;500 MW 
Toplam su rezervi, qT=1,25xı09 m3 
4 iterasyon için yapılan hesaplama sonuçla

rı Tablo- ı de verilmiştir. 

PH2(MW) Ps2(MW) qT (m3) 

433,0 267,0 1,290xl09 
425,6 274,4 1,257xl09 
421,9 278,1 1,240xl09 
423,8 276,2 1,249xlü9 

nomik işletmeyi oluşturacaktır. Optimal büyük
lüklere ilişkin hesaplama sonucu yarı yük için 
termik santralın artımsal maliyeti 2,34 R MWh, 
tam yük için ise 2,55 R /MWh olmaktadır. Öte 
yandan optimizasyon analizi yapılmaksızın her 
iki santralın eşit yüklenmesi halinde, yarı yük 
için artımsal maliye 2,35 R/MWh ve tam yük 
için 2,70 R/MWh olacaktır. Tam yükle farkın bü
yüdüğü dikkat çekicidir. 



DSI TEKNIK BÜLTENI ı 99 ı SA YI 74 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Arnanitidis,Nm.V.and J.Resingm, "Compo
site Representation of a Multireservoir Hyroe
lectric PowerSystem" , PAS-89, 319-326, 1970 

Arvanitidis, N.V. and J.Rosing, "Optimal 
Operation of Multireservoir System using a 
Composite Representation"., PAS-89, 327-335m, 
1970 

Bemholz, B.and L.J.Graham, "Hydrother
mal Economic Scheduling", AIEE Transactions, 
vol. 79,PP. 921-932, 1960. 

C~eiro, A.A, S.Soares, P.S . Bond, "Alar
ge Scale Application of an optimal Deterministic 
Scheduling Algorithın ", Trans. on Power Syst, 
vol.S, 204-211, 1990 

Happ, H.H, "Optimal Power Dispatch-A 
Comprehensive Survey", 

PAS-96, PP.841-854,1977 

El-Hawary, M.E and G.S.Christensenm, 
"Optimal Economic Operation of Electric Power 
Systems", Academic, New York, 1979 

Lyra C., H. Taveres end S.Soares, "Model
ling and Optimization of Hydrothermal Generati
on Scheduling", PAS-103, 2126-2133,1984 

Soares, S.C, Lyra, C.and HTava
res,"Optimal Genaration Scheduling of Hydrot
hermal Power Systems"PAS-99,PP.ll07-
115,1980 

Wismer, D.A., "Optimization Methods for 
Large-Scale Systems with 

Application", Mc Graw-Hill, NY,1971 

Wood, A.J , and B.F.Wollenberg, "Power 
Generatian Operation and Control" 

John Wiley and Sons, NY,1984 

EK 

Lagrange Çarpanları Yöntemi: 

Sınırlayıcı koşullar altında minimum de
gerleri bulmaya yönelik bir yöntemdir. Bu yönte
me göre n degişkenli 

f=f(x)=f(xl X2, ....... , Xn) (E-1) 

Fonksiyonunun aşağıdaki 
~a = ~a (x) = ~a (x ı • xz , .... ,xn ) =0} 

~0= :~ (x) =:b (x~ , x2 , .. .. ,x11 ) :0 (E-2) 

~m- ~m (x)- ~m (x ı ,xz ·····Xn) -0 (m<n) 
sınırlayıcı koşullar altında minimumunu 

bulmak için 
lfade daha açık yazılırsa 

f'ı+Aa ~-al +Ab ~'bı+ .. +Am ~'mı) =0} 

~:z+A~ ~--a2 +Ab~ -~~+ .. +~ ~:ml) ~O (E-4) 

f n+Aa~ an+Ab ~ bn + .. +~~mn) - 0 

x ve A lardan oluşan n+m tane bilinmeyenli 
denklem seti elde olunur. Bu setin çözümü f 
fonksiyonu için minimumu verecektir. 

SEMBOL LİSTESİ 

Harileri: 

F Termik Santralın Maliyet Fonksiyonu 
P AktifGüç 
q Su miktarı 
T İşletme Süreci 

y Artımsal Su Miktarı 

e Hata Toleransı 

A Artı m sal Yakıt Miktarı, Lagrange Çarpanı 
L Lagrange Fonksiyonu 
~ "Birim Para" değeri" 

lndisler: 

H ~idrolik Santral 
K Kayıplar 
S Termik Santral 
T Toplam 
Y Yük 

L = f +I.A~ 
m 

Lagrange fonksiyonu oluşturulur.A., Lag
renge çarpanı adını alır. 
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İNFİLTRASYONUN ÖLÇÜLMESiNDE YENİ BİR 
TEKNİK 

Yazan: Lokman DELİBAŞ (*) 

ÖZET 

Yüzey sulamada su ilerlemesi sırasında ortaya çıkan hidrolik ilişkiler ilerleme uerilerin
den infiltrasyon katsayılannın bulunmasına imkan uermektedir_ Bu amaçla geliştirilmiş olan 
çeşitli teknikler, klasilc infiltrasyon ölçüm yöntemlerine göre dogru sonuçlar uermeleri ue uy
gulamaya yönelik olmalan nedeniyle başanyia kullanılmaktadırlar_ 

ı- GİRİŞ 

Suyun toprak içerisine girişi olarak tanım
lanan infiltrasyon olayı, gözenekli bir ortamda sı
vı hareketinin doygun olmayan şartlarda meyda
na gelen özel bir durumudur_ 

Su kaynakları mühendisliği yönünden in
filtrasyonun büyük bir önemi vardır. Toprak-su 
ilişkilerinde ve sulama uygulamalarında ise in
filtrasyonun özel bir yeri vardır. Esas olarak bir 
sulama sisteminin planlanmasında bilinmesi ge
reken temel donelerden birisi toprakların infilt
rasyon özellikleri ve bu özellikleri yansıtan infilt
rasyon katsayılarıdır. 

Özellikle yüzey sulama sistemlerinde, tarla 
yüzeyine verilen suyun ilerleme ve infiltrasyonu
nun bir arada oluşu bu iki olayın birbirinden ke
sin olarak ayırt edi lernemesi yüzünden, yüzey su
lama sistemlerinin planlanması bazı güçlüklere 

(*) Doç.Dr. , Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi 
Kültüneknik Bölümü. 

sahiptir. lnfiltrasyonun açıkça tanımlanamama
sından ileri gelen bu güçlükler yüzey sulama sis
temlerinin planlama ve işletilmesinde yapılacak 
iy ileştirmelere de engel teşkil ederler. 

Yüzey sulama modelleri ve planlama iş
lemleri, sulanacak toprakların infiltrasyon hızı
nın ölçülmüş olmasını gerektirir. İnfiltrasyon hızı 
ile ilgili katsayıların değerleri genellikle ya sınır
lı sayıdaki tarla denemelerinden ya da basit ola
rak toprak tipleri esas alınmak suretiyle e lde edil
meye çalışılır. Ancak şurası da bir gerçektir ki; 
infiltrasyon özellikleri aynı arazi içinde geniş sı
nırlar arasında değiştiği gibi, aynı karık veya ta
vada bile değişiklik gösterebilir. Böyle olunca 
basit ölçümlerle e lde edilen infiltrasyon katsayı
ları çoğu zaman yan ıltıcı sonuçlar verebilir. 

İnfiltrasyon özelliklerini tahmin etmek ger
çekten güçtür, bu bakımdan yüzey sulama sis
temlerinin planlama ve işletilmesinde belli ölçü
de bir esneklik payının dikkate alınmas ı gerekir_ 

sı 
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Böylece toprağın infiltrasyon özelliklerinin de
ğişmesine rağmen, sistemin işletilmesinde daha 
yüksek başarı düzeyine ulaşmak mümkün olabi
lir. 

Yüzey sulamalarda su ilerlemesinin bir so
nucu olarak, infiltrasyon fonksiyonu hem zama
na hem de yere göre değişiklik gösterir. Bu so
nuç bizi ilerlemeye ve infiltrasyonun bir arada 
düşünülmesi gerektiği düşüncesine götürür. Böy
lece su ilerlemesi ile ilgili bilgilerden infiltrasyo
nun tahmin edilmesi fikri ağulık kazanır. 

Bir alanda ilk defa sulama yapıldığında, su
yun ilerlemesi ve infiltrasyonuyla ilgili olarak
gözlenen sonuçlar, toprağın infiltrasyon özellik
Ieri hakkında bir fikir verebilir. Buradan elde 
eelilen bilgiler aynı alanda daha sonraki sulama
larda yapılacak yöntem değişiklikleri hakkında 

karar vermek için kullanılabilir. 

Benzer olarak karık yöntemiyle sulanan 
alanlarda ilk sulanan karıklardan elde edilen so
nuçlar diğer karıkların hidrolik davranışını tah
min etmede kullanılabilir. Bu şekilde birbirine 
bağlı olarak gerçekleştirilen sulamalarda uygula
nan kontrol sistemi, yüzey sulama sistemlerinin 
atomasyonunun daha yaygın olarak uygulanabi
lir duruma gelmesine imkan verir. 

Bu durumda gerçek sulamadan elde edilen 
verileri kullanarak infiltrasyonun tayin edilmesi
ne yarayacak ve bu şekilde belirlenen infiltrasyo
nun mümkün olduğunca tüm araziyi temsil etme
sını sağlayacak ölçüm teknikleri gerekli 
olmaktadır. Böyle bir teknik herşeyden önce sağ
lam bir teorik esasa dayanmalı, yeterince basit ve 
kullanıma uygun olmalı; ayrıca az sayıda tarla 
verisine ihtiyaç göstermeli ve tarla şartlarının ge
niş bir değişim aralığında geçerli olmalıdır. 

Yüzey sulamada su ilerleme verilerini kul
lanarak, infiltrasyonun belirlenme çabalarında 

süreklilik ve kütlenin sakımı ilkesine dayanan 
hacim denge modelleri (1 ,3,4,6,7 ,9) ve hareketli 
dalga modelleri (5,8) kullanılmaktadır. Bu mo
dellerde bir tava veya karığa belli bir süre içinde 
uygulanan toplam su miktarının, aynı süre içinde 
yüzey altında depolanan ve yüzeyde kalan su ha
cimlerinin toplamına eşit olduğu kabul edilir. Bu 
ilke doğrultusunda toprak yüzeyinde su akışıyla 
ilgili bazı ölçümler yapılarak, infiltrasyon hak
kında bilgi edinilir ve infiltrasyon katsayıları tah
min edilir. 
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2. İNFiLTRASYON VE İLERLEME 
FONKSİYONLARI 

Yüzey sularnanın tabiatı gereği, suyun yü
zeydeki hareketi doğrudan toprağın infiltrasyon 
özellikleri ile ilgilidir. Geçirgen bir yatak olan 
toprak yüzeyinde su ilerlerken bir yandan da in
filtrasyon yoluyla yüzey altında depolanır. 

Yüzey sulama hidroliğinin teorik analizin
de infiltrasyon ve ilerlemenin uygun bir fonksi
yonla tanımlanmış olması esastır. Bu fonksiyon
ların bilinmesiyle çözüme başlanabilir ve sonuca 
adım adım gidilebilir. lnfiltrasyonun tanımlan
ması amacıyla kullanılan çeşitli deneysel fonksi
yonlar mevcuuur. Bunlardan bir tanesi; 

z = kt·a [1] 
şeklindeki 1<ostiakov eşitliğidir. Bu eşitlikte; z= 
belli bir sürede infiltre olan su derinliği, ti = in
filtrasyon süresi , k ve a= toprak özelliklerine 
bağlı katsayılardır. 

Kostiakov eşitliğinin en belirgin dezavanta
jı, zaman sonsuza giderken eşitliğin türevi olan 
infiltrasyon hızının sıfıra yaklaşma eğilimi gös
termesidir. Halbuki infiltrasyon hızının hiç bir 
zaman sıfır değerine ulaşmadığı bilinmektedir. 
Hatta bazı topraklarda infiltrasyon hızının sula
ma tamamlanmadan sabit bir değere ulaştığı gö
rülmektedir. Böyle topraklarda su uygulama sü
resinin uzaması halinde, Kostiakov eşitliği 
infiltrasyon u gerçek değerinden daha düşük vere
bilir. Kostiakov eşitliğinin bir eksikliği gibi gö
züken bu durumlar tek bir noktada yapılan infilt
rasyon ölçümleri için söz konusu olabilir. 
İnfiltrasyon katsayılarının ilerleme verilerinden 
belirlenmesinde ise, gerçek sulama şartlarında 
ortaya çıkan fiziksel sonuç Kostiakov eşitliğinin 
bu dezavantajlarını azaltıcı mahiyettedir. Çünkü 
su yüzeyde ilerlerken akış uzunluğunun her nok
tasında infiltrasyon fırsat süresi farklı olacak; su
lama devam ettiği sürece ısiatılan yüzey de git
tikçe artacaktır. Böylece Kostiakov eşitliği tarla 
başındaki infiltrasyon hızı için sıfıra yakın değer 
verse bile, tarla sonlarına yakın noktalarda temas 
süresinin az olmasından dolayı, daha yüksek in
filtrasyon hızı verecektir. Tüm tarla uzunlu~u 
dikkate alındığında, infiltrasyon hızı için ortala
ma bir değer elde edilmesi mümkün olacaktır. 

Bazan Kostiakov eşitliğine, infiltrasyon hı
zının sabitleştiği andaki değer olan, temel infilt
rasyon hızını ifade etmek üzere bir sabite ekle
mek suretiyle, bu eşitlik; 

z= ktia +C ti [2] 
şeklinde ifade edilmektedir (3,7). A.B.D. Toprak 
Muhafaza Kuruluşu (SCS) ise yapılan çok sayı
daki denemenin sonucuna dayanarak, sulama uy
gulamaları için Kostiakov eşitliğini; 



z = ktia +C 

şeklinde ifade etmektedir (1 0). Bu eşitlikteki C 
terimi toprak tipi ve infiltrasyon hızı ile ilgili ol
mayıp, toprak yüzeyindeki çatlak, yarık veya kü
çük çukurluklardaki infiltrasyonu temsil eder ve 
degeri 6,985 mm' dir. 

Bu degerlendirmeler ışığında Kostiakov 
eşitliği matematiksel uygulamalarda kolaylık 
sağladığı, ayrıca pek çok tarla ve laboratuvar de
ncmclcrin~en el~e edilen verileri yeteri doğru
lukla tcmsıl ettığı ıçın yüzey sulama pro!Yiemlcri
nin çözümünde yaygın olarak kullanım 
özelliğine sa~iptir. lnfiltrasyonla ilgili ölçümler
de ı se genellikle kostiakov eşitligindeki k ve a 
katsayılannın değerleri bulunmaya çalışır. 

Yüzey sulamada infiltrasyonun dinamck et
kisinden dolayı , yüzeyde akan suyun debisi akış 
u~unluğu boyunca tava veya karık sonuna doğru 
gıdıldıkçc azalır. Böylece yugulama süresi arttık
ça suyun katettiği mesafe de azalan aranalarda 
artar. Bu durumu açıklayan en uygun fonksiyon 
aşağıdaki gibi bir kuvvet fonksiyonudur 
(1,2,3,4,5,7,9); 

[4] 

Bu fonksiyonda, x =herhangi bir t süresin
de suyun ulaştığı uzaklık ; t; zaman; A ve b = 
toprak özelliklerine bağ lı katsayılardır. 

Hacim - denge arıalizlerinde Eşitlik 1 ve 4 
kullanılarak ilerleme ve infiltrasyon katsayıları 
arasındaki ili ş kiler bulunmaya çalışılır. 

3. İNFİLTRASYON -İLERLEME 
OLA YlNlN FORMÜLASYONU 

. Yüzey sulamada herhangi bir noktada, belli 
bır sürede toprağa infiltre olan su miktarı o nok
tanın su ile temas süresinin; başka bir ifade ilc 
infiltrasyon fırsat süresinin bir fonksiyonudur. 
lnfıltrasyon fırsat süresi tava veya karık baş ında 
en fazla, akış uzunluğunun sonunda ise en azdır. 
Bunun s~nucu olarak da toprakta depolanan su
yun prof ılı tarla sonuna doğru giderek azalır bir 
parabolü andırır (3,4,5,7,9,). Aynı durum yüzey
de depolanan su için de geçerlidir. Bu varsayım
lar yüzey sulama hidroliğinin mat~ınatiksel ana
lizinin temelini oluşturur. 

Akış uzunluğu boyunca, herhangi bir nok
tada infiltrasyon süresi uygulama süresi ile suyun 
o noktaya ulaşınası için geçen sürenin farkına 
eşittir. Böylece Eşitlik 1 'deki infihrason süresi; 

[5] 
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şeklinde olmalıdır. Bu durumda Eşitlik 1; 

!61 

şeklinde yazılabilir. Eşitliklerde; t = toplam su 
uygulama süresi, ts= suyun s uzaklığına ulaşma 
süresidir. 

Yüzey sulamada birim tava genişliği için 
hacim dengesi; 

qt = yx + k J x (t - t
5 

)
3 ds [7] 

o 

şeklinde yazılabilir (5,9) . Eşitlikte; q= birim ta
va genişliğine uygularıarı su debisi t= toplam su 
uygulama süresi, x= suyun t süresinde ulaştığı ta
va uzunluğu , y= toprak yüzeyinde t süres inde de
P?lanan ?rtala~a su derinliği olup, tava başında
kı su derınlığının 1 'den küçük bir şekil faktörü ilc 
çarpımına eşittir (y= y

0
. ry) . k ve a =infiltrasyon 

kalsayıland ır. 

. Eşitlik 7'nin ikinci tarafındaki integral bi-
nın tava genişliğinde x uzaklığı boyunca toprak
ta depolanan su hacmini ifade eder. Bu integralin 
~e~eri x'e bölünürse ortalama infiltrasyon derin
lığı bulunur kı; bu da tava başındaki infiltrasyon 
derinliği ilc 1 'den küçük bir şekil faktörünün çar
pımına eşittir. (z=z0 . rJ. 

Eşitlik 7; 

yx = qt- k J x (t- ts )3 ds [8] 
o 

şekl inde düzenlenip,integral içi t parantezine alı
nırsa; 

- a J x a yx = qt- kt (1 - tsft ) ds [9] 
o 

yazılabilir. İntegraldc tsf t = a değişken değ i ştir

mesi yapı lıp , buradan ls =a t; dt= ts da ve ds = 

(ds /dt5) dts bağıntıları yerine konulursa; 

yx = qt-kla f X (1-a)3 (ds/dts)t da r !OJ 
o 

e~i tli ğ i elde edilir. Eşitlik 4'te verilen ilerleme 
fonksiyonu s uzaklığ ı için; 

b 
S= At5 ı 1 1] 

şeklinde yazılıp, bu fonksiyonun türevi olan ; 

b-1 
ds 1 dts = bAt5 ı 12] 

eşitliği, Eşitlik 10' da yerine koııulduğunda : 
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- ı yx = qt-kta J (ı-a) abAab-ltb-l t da [13] 
o 

eşitliği buradan da; 

yx = qt-b Akta+b J 1 
(1-a) a a b-l da [14] 

o 

eşitliği elde edilmiş olur. Eşitlik ı4' ün sağ tara
fındaki integralin değeri sabittir ve b ile a+ ı' in 
beta fonksiyonudur. Sağ taraftaki ikinci terimin t 
ile orantılı olması gerektiğinden, t' nin üssü ı' e 
eşit olmalıdır. Yani a+b = 1 veya b= ı - a olma
lıdır (5). Böylece integralin değeri sadece a' nın 
bir fonksiyonu olmaktadır. Eşitlik ı4' deA tb= x 
bağıntı sı yerine konu! ursa; 
- a Jl a bl yx = qt-xkt b (1-a) a - da 

o 
[ı 5] 

olur ki; bu eşitliğin hacim-denge formunda yazı
Iışı; 
X y ry = qt- X z0 rz [16] 

o 
şeklindedir ve görülmektedir ki; yüzeyaltı şekil 
faktörü olan r z' nin değeri; 

r =b ]
1

(1-a)aab· l da [17] 
z o 

eşitliği ile tanımlanmaktadır. Burada integralin 
değeri daha önce de ifade edildiği gibi bir beta 
fonksiyonu olup, çözümü şu şekildedir (5,7). 
rz =bB (a+l,b) =b r(b) r (a+l) 1 r (a+b+l) [18] 
Bu eşitlikte B = beta fonksiyonu, r = gama fonk
siyonudur. Eşitlikte b= ı - a konulup düzenlenir
se; 
rz = a r (a) r (2-a) [19] 
şeklinde yazılabilir. Bu eşitliğin çözümünden şe
kil faktörünün değeri; 
rz = (1 - a) a1t/sin a1t [20] 
olur (5). Şekil faktörünün yaklaşık değeri de şu 
eşitlikten bulunabilir (3); 

rz ::: (2-a+a2)/(2+a-a2) [2ı] 
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, Eşitlik 16'nın 

a 
her iki tarafı x'c bölünüp, z

0
= kt konulursa; 

a -
rz kt =(qt/x)-y [22] 
eşitliği yazılabilir. Bu eşiıliktc q,t ve x değerleri 
sulama sırasında ölçüın~e ; rz Eşitlik 20 veya 
2ı 'den bulunabilir. Eğer y değeri de biliniyorsa 
k ve a katsayılarının değerleri regresyon uygula
narak Eşitlik 22'den bulunabilir. Eşitlik 22, loga
ritma uygulanarak, aşağıdaki gibi doğrusal şekle 
dönüştürübil ir: 

log (rz k)+a log t =log [(qt /x)-y] [23] 

Bu eşitliktc akatsayısının değeri regresyon doğ
rusunun eğimine eşittir. a katsayısı bulunduktan 
sonra Eşitlik 20 veya 2ı kullanılarak rz değeri , 

ve daha sonra da k katsayısının değeri bulunabi-
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Eşitlik 23'ün kullanılınasında tck güçlük y 
değerinin belirlenmesidir. Daha önce de sözü 
edildiği üzere y tava başındaki akım derinliği ile 
şekil faktörünün çarpıınına eşittir. y~ değeri ya 
ölçüınle ya da; 

y
0 

= (qN/60S
0

'
5 

)
0

'
6 

[24] 
bağıntısına göre Manning eşitliğinden bulunabi
lir (3,4,5,9). Burada N= pürüzlülük katsayısı, S= 
tavanın eğimini göstermektedir. Şekil faktörünün 
değeri akım debisi, eğim, pürüzlülük ve infiltras
yon gibi faktörlere bağlıdır. Ancak ry'nin alacağı 
değer, akış olayının fiziksel özelliğinden dolayı, 
0,5 + 1 ,O arasında değişir. Her ne kadyar ry için 
0,6-0,8 arasındaki değerlerin kulanılmasının uy
gun olacağı yolunda genel bir eğilim varsa da; 
yine de tüm etkenler dikkate alınarak bu faktörün 
belirlenmesi gerekir. Bunun için de yüzeyde iler
leyen su tabakasının akım derinliğini ifade eden 
bir fonksiyona ihtiyaç vardır. 

Tava yüzeyinde herhangi bir noktadaki 
akım derinliği debi, eğim, pürüzlülük, mesafe, 
zaman ve infiltrasyon hızı gibi pek çok faktöre 
bağlıdır. Delibaş (2), süreklilik ilkesini Manning 
eşitliği ilc birleştirerek, tüm bu faktörleri içeren 
şu eşitliği elde etmiştir. 

a- 1 06 
y = Yo [1 - (askt F/0,6q)] · [25] 

Bu eşitlikte; y= tavada akış uzunluğu boyunca 
herhangi bir s uzaklığında akım derinliği(m), s = 
tava başından itibaren seçilen herhangibir uzak
lık (m), q= sabit akım debisi (m3/dak.), t = za
man(dak), k ve a= infiltrasyon katsayıları, F= de
ğeri infiltrasyon ve ilerleme katsayılarına bağlı 
olan bir düzcltme faktörüdür. Eşitlik 25'in elde 
edilmesindeki teorik analiz (2) Nolu kaynaktan 
izlenebilir. 

Tavaya su uygulanırken t süresinde suyun 
katettiği mesafe x ile gösterilirsc, Eşitlik 25'tc s 
mesafesi x'e yaklaşırken akım derinliği de sıfıra 
yaklaşır. Böylece Eşitlik 25 'i su ilerleme cephesi 
için; 

a- 1 0,6 
Ü=y = Yo [1- (axkt F/0,6q)] [261 

şeklinde yazmak mümkündür. Buradan; 

0,6ql/x = aFkta l271 
yazılabilir. Eşitlik 27 x'e göre düzenlcnirse; 

1-a 
x = (0,6ql/x = aFk)t [28] 
yazılabilir. Bu eşitlik, Eşitlik 4'ün değişik 

bir ifadesinden başka bir şey değildir. Buradan 
ilerleme eşitliğindeki A katsayısının değerinin 
A= 0,6q 1 aFk; b üssünün değerinin ise Hart 
ve arkadaşlarının (S) ifade ettiği gibi b= 1-
a'ya eşit olduğu görülmektedir. 

Düzcltıne faktörünün değeri gerçekte 
sonsuz bir seri olup; 



F=b [!_-~+ (a-l)(a-2) _ (a-l)(a-2)(a-3) _,] [29] 
b b+l b+2)2! (b+3)3! 

eşitliği ile tanımlanmaktadır (2,5). Ancak bu eşit
liği daha kısa olarak; 

F =b r(b) r(a) 1 r (a+b) [30] 
şeklinde bir fonksiyonla ifade etmek mümkündür 
(3,5). Eşitlik 30'da b= 1-a konulup, gerekli dü
zenleme yapılırsa; 

F = r(a) r(2- a) [31] 
yazılabilir ki; buradan Fnin çözümü Eşitlik 
18'dekine benzer şekilde; 

F=(l -a) 7t/sin a1t =: (2-a+a2) 1 a(2+a-a2) [32] 
olarak bulunur (3,5). Ayrıca görülmektedir ki; 
Eşitlik 20 ile verilen şekil faktörünün değeri a ile 
fnin çarpımına eşit olmaktadır. 

İnfiltrasyon katsayısılarının bulunmasına 
gelince; Eşitlik 27'nin her iki tarafına logaritma 
uygulanırsa; 

log (0,6 qt/x) =log (aFk)+ a log t [33] 
eşitliği yazılabilir. Bu eşitliğin sol tarafındaki 
q,t,x değerleri su ilerlemesi sırasında ölçümle be
lirlenebilir. 0,6 ql/x ve t değişkenleri esas alına
rak yapılan regresyon analizinde, regresyon doğ
rusunun eğimi a katsayısının değerini; bu 
doğrunun ordinatı kestiği nokta ise a Fk değerini 
verir. Buradan, önce a kullanılarak F değeri ve 
arakasından da k katsayısı bulunur. 

Buraya kadar elde edilen sonuçlar göster
mektedir ki; tek başına açıklanması güç ve bir ta
kım belirsizliklere sahip olan infiltrasyon olayı 
sulamada su ilerlemesi ile birlikte ele alındığıda 
daha anlaşılır bir hale gelmektedir. lnfiltrasyonla 
su ilerlemesi arasındaki ilişki, bu iki olayı tanım
layan daneysel fonksiyonların katsayıları arasın
daki b=l -a ve A = 0,6 q/a F k bağıntıları ile orta
ya çıkmaktadır. 

Yüzey sulama hidroliğinde, suyun ilerleme 
hızı ölçümü en kolay yapılabilen değişkenlerden 
birisidir. Bu yolla elde edilen veriler yukarıda 
açıklanan bağıntılarda kullanıldığında, infiltras
yon katsayılarının da kolaylıkla belirlenmesi 
mümkün olmaktadır. 

Örnek Çözüm 

120 m uzunluğundaki bir tavada birim ge
nişliğe 0,15 m3/dak'lık sabit bir debi uygulana-
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rak yapılan bir sulama denemesinde (2), akış 
uzunluğu boyunca 10 m aralıklarla işaretlenmiş 
olan uzaklıklara suyun ulaşma süreleri aşağıdaki 
gibi ölçülmüştür: 

x (m) t(dak) 0,6ql/x (m) 

10 2 0,0180 
20 7 0,0315 
30 12 0,0360 
40 19 0,0427 
50 27 0,0486 
60 36 0,0540 
70 46 0,0591 
80 57 0,0641 
90 68 0,0680 

100 81 0,0729 
110 94 0,0769 
120 107 0,0802 

Bu değerler Eşitlik 33'te kullanılarak reg
resyon analizi uygulanırsa şu değerler elde edilir: 

a = 0,368 (Regresyon doğrusunun eğimi) 
F = 2,153 (Eşitlik 32'den) 
aF k= 0,0145 
k = .0,0183 m/daka 

Bu değerlerden yararlanılarak ilerleme eşitliğinin 
katsayıları da kolayca bulunabilir, şöyleki; 

b= 1-a = 1-0,363 = 0,632 
A = 0,6q 1 aF k= 0,6 . 0,0145 = 6,23 m 

olur. Bu katsayılara göre infitrasyon eşitliği z = 
0,0183 t 0,368 m; ilerleme eşitliği de x = 6,23 
t 0,632 m şeklinde yazılabilir. 

Aynı çözümler Eşitlik 23'e göre yapılmak 
istenseydi, öncelikle y0 değerinin belirmenmiş 
olması gerekirdi; bu ise ya ölçümle veya Man
ning eşitliğinden bulunabilirdi ki; bu takdirde pü
rüzlülük katsayısının ve eğimin de bilinmesine 
ihtiyaç olacaktı. Ayrıca yüzeysel akıma ilişkin 

şekil faktörü için de uygun bir değerin seçilmesi 
gerekecekti. Ancak bundan sonra y hesaplanarak 
Eşitlik 23'te yerine konularak çözüm yapılabilir
di. 

Eşitlik 33'e göre çözüm sağlayan ikinci 
yöntemde ise, bu hesaplamalara gerek kalmadan, 
basıt olarak sadece uzaklık ve zamanın ölçülmesi 
ile infiltrasyon katsayılan kolaylıkla hesaplanı
bilmektedir. 
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ER GENEHAVZASININ HA VSA-SARA Y BÖLÜMÜ 
AKİFERLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Yazan : Dr. Nuri KORKMAZ(*) 

ÖZ ET 

Herhangi bir alciferde, yeraltının makro ve milcra planda/ci litoloji ve stnllciürünün çok 
lcomplike yapısına baglı olara/c, suyungözönüne alınan alcifere girişi (beslenmesv. bu alcifer
de depolanması ve alciferden çıkış ı (boşalımı) direkt tayin edilemeyen çok sayıda degişken
den etkilenir. Bu degişkenlerden herbirinin olayı ne şekilde etkiledilclerini belirleme/c , bunla
rın dire /ct ölçülmesinde/ci imkansızlıklam ve hatalara, sınır şartlarının lcarrnaşıklıgına baglı 
olarale mümkün olmamakta, degişkenler arasındaki bagıntılar kesin bir şekilde elde edile
memektedir. Aynı şekilde bir havzada yanal ve düşey yönde birdenfazla akiferin bulunma
sı halinde, her bir akiferin diger akiferle ilişkili olup olmadıgının belirlenmesi hidrojeolojilc 
çalışmaların en zor konularmdan birini teşkil etmektedir. Böy le bir konujeolojilc,jeofizik ve 
su kimyası çalışmalarından elde edilen bilgiler d e dilckate alınarak, rasat (gözlem) kuyuları
na ait su seviye ölçümlerinin ve/veya akifer boşalımını saglayan kaynak veya kaynakların 
debi ölçümlerinin istatistilc analizleri ile d e belirlenebilir. Bu Up bir inceleme için seçilecek 
veya açılacak olan rasat kuyularının sahaya dagılışı, yeraltısuyu beslenim alanından başla 
mak üzere boşalım alanı tarafına dogru üçgen köşeleri teşkil edecek şekilde ve en yakın iş 
letme kuyusunun 24 saaililc çalışmas ı sonunda gelişecek tesir yarıçapının dışında olmasma 
dilekat edilmeli ve her rasat kuyusunun çevres indeki en yakın rasat kuyu veya kuyuları ile 
ilişkisi araştırılmalıdır. 

Bu araştırmada böyle bir yaklaş ımla Ergene havzasının Havsa batısındaki drenaj sının 
ile saray dogusundaki drenaj sınırı arasında kalan bölümündeki rasat kuyuları d egerlendi
rilmişiir. Bu degerlendimıe ile bu bölümde yerallısuyu taşıyan fomwsyonların hidrojeolojilc 
bir bütün olmayıp yanal olarak birb irleriyle ilişkili olmayan üç farklı akiferden meydana gel
digitesbit edilmiştir. 

1- GiRiŞ 

!nceleme alanı Ergene havzas ının Havsa 
batı sındaki derenaj alanı ilc Saray dogusundaki 
derenaj al anı arasında kalan bölümüdür (Şekil. I ). 
Ergene havzas ında yerallı suyu taş ıyan jeolojik 
teşekkülller kumlu kompleks formasyondur. Bu 
kumlu kompleks formasyonun kalınlı ğ ı havza 
kenarlarında sıfırdan başlar ve havzanın ortasın
da yaklaşık olarak 400 ın ye ulaşır. Havzanın bü
yük bir kısmında kumlu kompleks form asyon ka
lın bir kil forınasyonu ile örtülmüş olup bu 

bölgede aki fcr basınç lıdır (Ş ekil.l ) . Kumlu 
kompleks formasyon havza kenarındaki akifer s ı
nın ile kil örtü s ının arasında kalan bölgelerden 
(beslenme bölgesi) yağ ı ştan ve yüzeysel akıştan 
süzülme yolu ilc beslenmektcdir (Şekil. I ). 

(*) Jeotek.l-li z. ve Ye raltı sul a rı Da ires i Başkanlı ğ ı 

Pompa tecrübelerinden elde edilen bilgile
rin değerlendirilmesinden akiferin ortalama 
transmisibilitc katsayısı (T) 864 m3/gün/m, depo
lama katsay ı s ı (S) ise l x ıo- 3 olarak belirlenmi ş
tir (2) . 
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Havzada yeraltısuyu akımı Ergene nehrine 
boşalım şeklindedir. Hidrolik 1x 10-4 - 5x 10-3 
arasında degişmektedir (Şekil. I). 

İnceleme alanındaki yeraltısuyu seviye de
gi şimleri , inceleme alanının degişik bölgelerinde 
bulunan rasat kuyularında sürekli ölçülmektedir. 
Bu rasat kuyularınının 1960+1987 devresinde 
her yılın Ekim ayına ait su seviyeleri Tablo. 
1,2'de ve bu tablo degerierini temsil eden yeraltı
suyu seviye degişim grafikleri Şekil. 2'de veril
miştir. 

2-YERALTISUYU SEVİYERİNİN 
KUYULARARASI İLİŞKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

İnceleme alanının batı bölümündeki 790-
Havsa ve 12927-B Hazneler rasat kuyularının 
1969-1982 devresindeki Ekim ayı su seviyelerin
den (Tablo .I ,2), 12927 -B- Hazncdar kuyusu su 
seviyeleri bagımsız deg işken , 790-Havsa kuyusu 
su seviyeleri bagımlı değişken seçilerek bir koor
dinat düzleminde noktalanmıştır. (Şekil.3). Bu 

koordinat düzlemindeki noktaların dagılımı, bu 
değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin olabi
leceğini göstermektedir. 

Bu 9 yıllık değerlerin regresyon analizin
den elde edilen regresyon doğrusu denklemi ve 
diger parametreleri aşagıda verilmiştir. 

Ha=4.56 + 1.57 Hh (1) 
Korelasyon katsayısı, r=0.972 
Hesaplanan F degeri = 118.692 

Bu korelasyon katsayısı degerinin anlamlı 
olup olmadığı hesaplanan F degeri, anlamlılık 
düzeyi 0.05 kabul edilerek, F (Fisher) dagılımı 
ile karşılaştırılmış (1,7; 0.05) Fı=5.59 (F> Fı )ve 
buradan değişkenler arasında anlamlı bir ilişkini
ni oldugu sonucuna varılmıştır. 

Aynı şekilde ilişkileri araştırılan rasat ku
yularının Tablo.1,2 deki su seviyeleri dikkate alı
narak regresyon analizi yapılmış ve elde edilen 
sonuçlar Tablo.3 ve Şekil.4.5.6 ...... 10 da veril-
miştir. 

Tablo.1-Ergene Havzası Ekim ayı su seviyeleri 

s u s e V i y e s i ' m 

Rasat 
Yılı 788 790 814 1532 3117 

Yeniköy Havsa Y.Sevindik Sofular Salhane 

1960 20.05 - - -
1961 21.70 22.30 13.20 -
1962 21.50 22.90 15.50 0.50 
1963 - 21.10 22.75 15.60 
1964 28.70 21.20 23.20 16.15 -
1965 29.00 21.00 23.45 15.95 
1966 29.10 - - - -
1967 29.60 20.60 24.25 - -
1968 29.60 - 24.50 - -
1969 29.70 20.00 25.00 -
1970 20.00 - -
1971 - 21.10 2.13 
1972 - 19.38 2.34 
1973 - - - 21.16 2.66 
1974 - 22.22 3.52 
1975 - 21.12 26.70 19.28 4.02 
1976 - 20.94 27.02 19.35 4.53 
1977 - 21.80 27.07 19.80 5.55 
1978 - 22.33 27.62 19.70 5.79 
1979 - 24.40 28.87 20.60 6.21 
1980 - - - 19.05 5.93 
1981 - 23.60 - 20.86 9 
1982 - 24.31 - 9.08 
1983 - - - 9.99 
1984 - - 19.23 10.62 
1985 - - - 8.70 
1986 - 19.92 12.65 
1987 19.12 12.97 
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Tablo.2- Ergene Havzası Ekim ayı su seviyeleri 

s u s e V i y e s i 
' 

m 
Rasat 
Yılı 3336 5345 I 11672 12626-ll 12927-n 

Ahmetbey Eskitaşlı Karapirenlik Marmaracık Haznedar 

1961 21.99 9.01 - - -

1962 22.97 10.01 - - -

1963 23.10 10.24 - - -

1964 23.50 10.90 - - -

1965 23.70 10.85 - - -

1966 24.50 11.23 - - -

1967 25.00 11.78 - - -

1968 25.87 12.64 - - -

1969 26.88 13.69 - ı 7.00 9.96 

1970 28.40 14.38 - 16.87 9.99 

1971 29.79 15.75 - 16.97 9.92 

1972 30.16 17.04 - 17.09 -

1973 32.62 19.04 - 17.47 -

1974 33.55 20.43 - 17.31 -

1975 32.30 18.80 - 17.29 10.69 

1976 30.11 17.51 42.37 17.86 10.40 

1977 30.41 16.98 42.50 18.37 10.72 

1978 29.92 17.18 43.88 18.63 11.44 

1979 30.80 17.82 45.50 19.35 13.02 

1980 30.48 17.90 - 18.81 11.50 

1981 30.36 18.26 43.90 19.4ı ı 1.68 

1982 30.74 18.06 43.33 ı9.22 12.37 

1983 30.68 18.35 - 19.62 12.89 

1984 29.1 ı 19.02 44.42 20.60 13 .75 

1985 29.48 19.36 44.30 19.80 13.03 

1986 32.50 20.20 44.06 20.03 13.24 

1987 31.06 20.70 43.45 20.48 12.88 
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Tablo.3- Ergene Hevzası Ekim ayı yeraltısuyu seviyelerinin kuyulararası ilişkisini 
araştırma sonuçları 

ilişkisi araştırılan rasat kuyusu Rasat Nokta Korelasyon Standard Hesaplanan Tablo 
Regresyon denklemi 

devresi sayısı katsayısı,r hata F degeri Ft degeri 

1292711 Haznedar· 790 Havsa 1969-1982 9 

1292711 Haznedar-11672 Karapirenlik 1976-1987 10 

3147 Sathane-11672 Karapirenlik 1976-1987 10 

3147 Salhane-3336 Ahmetbay 1971-1987 17 

3336 Ahmelbey-814 Y. Sevindik 1961-1979 13 

1532 Sofular-1262611 Marmaracık 1971-1987 14 

3336 Ahınetbey-5345 I Eskitaşlı 1961-1987 27 

1532 Sofular-3336 Ahmetbey 1961-1987 19 

Bu analizlerden de görüldüğü gibi (Tablo 
3) inceleme alanın hİdrojeolojik olarak bir bütün 
olmayıp üç farklı akiferdcn meydana geldiği so
nucuna varılmıştır. Bu akiferlerin yaklaşık sınır
ları şöyledir (Şekil 1). 

a. Marmaracık - Çorlu- Çerkezköy bölümü 
akiferi (Marmaracık akifcri) 

b. Havsa - Haznedar-Babaeski bölümü aki
fcri (Havsa akiferi) 

c. Doğu ve batıdan bu akifcrlcrle sınırianan 
Lüleburgaz - Ahmetbey bölümü akiferi (Ahmet
bey akifcri) 

3- SONUÇLAR 

İnceleme alanındaki sulamaların, sanayi ve 
içme-kullanma suyu ihtiyaçlarının önemli bir 
kısmı yeraltısuyundan karşılanmakta ve bu alan
da ilave yeraltısuyu talebi sürekli artmaktadır. 
Halihazırdaki şarlara ilave olarak yeni su taleple
rinin karşılanabilme imkanlarının belirlenebiime
si ilc ilgili geliştirme çalışınalarında bu araştır
madan e lde edilen bilgiler yapılacak çalışmaların 
temelini teşkil etmektedir. Bu geliştirme çalışına
larında her akifer mutlaka ayrı ayrı ele alınmalı 
ve s ıras ı ile ş u çalışmalar yapılmalıdır. 

a- Halihazırdaki bütün yeraltısuyu işleLme 
kuyularına bağlı olarak uzun devreli gelişen sa
hasat su seviye düşümleri hesaplanmalı ve bu dü
şüınlcrc tekabül eden toplam yeraltısuyu çekim 
ınikt<ırı belirlenmelidir. 

60 

0.972 

0.755 

0.248 

0.129 

0.953 

0.367 

0.962 

0.933 

0.434 118.692 5.59 H3:4.56+1.57 H h 

0.642 10.617 5.32 H3=36.24+0.61 H k 

0.949 0.522 5.32 F<F1, Ilişki yok 

1.249 0.256 4.54 F <F1, Ilişki yok 

0.691 109.521 4.84 H8:9.62+0.58 H 3 

1.231 1.868 4.75 F <F1, Ilişki yok 

1.028 309.535 4.24 He=·l3.79+1.04 Ha 

0.882 114.023 4.45 H3H5:1.70+0.59 H3 

b- Her akiferin beslenim, tabii boşalım , çe
kim ve rezerv değişimini temsil eden yıllık yeral
tısuyu bilançosu hazırlanmalıdır. 

c- Hesaplanan çekim miktarı ile her akife
rin besienim veya tabii boşalım miktarları dikka
te alınarak ilave yeraltısuyu rezervi olup olmadı
ğına karar verilmeli, ilave imkan varsa bu rezerv 
belirlenmelidir. 

d- Yeni yeraltısuyu planlama ve projelen
dirmcleri , hesaplanan bu rezerv miktarının hali
hazırdaki çekiıniere ilavesi ile meydana gelen 
toplam çekim miktarı ile kurak periyot etkilerine 
bağlı gelişebilecek sahasal su seviye düşümleri 
dikkate alınarak yapılmalıdır. 
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KESiNTİLİ KARIK (SUR GE) SULAMADA İNFİL TRASYON 

Yazanlar: Forrist T. Izuno, Terence H. Podmore, 
Harold R. Duke 

Çeviren : Lütli ŞAHİN(*) 

ÖZET 

KesinWi karık (surge) sulamada infiltrasyonun özelligini belirlemek için, tarladaki if![ılt
rasyon verileri ile akış miktarları degerlendirilmişUr. KesinWi karıle sulamanın çeşitli yararla
n tartışılarak, infiltrasyonla olan ilgisi ortaya konulmuştur. Kesiniili k cı nk sulamasında infilt
rasyonun, bir ısianma ve kuruma periyodundan sonra gerçek infiltrasyon miktanna dogru 
azaldıgıtespit edilmiştir. Devamlı akış yerine kesinUli karık sulamas ı uygulandıgı zaman in
filtrasyonda meydana gelen bu azalma, suyun kan/c sonuna ulaşması için ihtiyaç duyulan 
süre ve su mikLannın azalmasından kaynaklanmışLır. Kesintili infiltrasyon olayı, farklı sılcış
mcı derecesine sahip karıklar areısında görülen suyun ilerleme süresifar/clılıklannı da azalt
mıştır. Bu makale ASAE paper vol. 28 pp 517-521, 1985' ten tercüme edilmiştir. 

1- GİRİŞ 

Kesintili sulama, suyun karıklara uygulan
masında adı sık duyulan bir metod olmuştur. De
vamlı sulamaya göre kesintili sulamanın; suyun 
hı zlı ilerlemesi, infiltrasyon üniformluğunun art
ması , sulama için ihtiyaç duyulan toplam su ve 
zamanın azalması vb. avantajları vardır. (Bishop 
ve ark. 1981; Podınorc ve Du kc, 1982; Podmore 
ve ark. ,-1983 ve Water Well Journal , 1 983) 

Bu araştırmac ıl ar, karığa devamlı akış yeri
ne kesintili su verildiği zaman infiltrasyon mikta
rında meydana gelen azalmayı, sulama için ge
rekli su miktarının azaltılmasına ve hızlı akışa 
yorumlamış lard ır. Cooliclge ve ark. (1982), infilt
rasyon miktarındaki azalmanın ilk ı s ianınayı ta
kip eden birinci kurak pcriyotta görüldüğüne ve 
bu azalmanın müteakip kesintilerele deva m etme
diğine karar vermi şlerdir . 

Malarıo (1982) ilc Podınorc ve Duke 
(1982) ise, kesintili ve devamlı akışlı sulamalar
da sulama sezonu sonunda gerçek infiltrasyon 

(*) J şlcıme Şube Müdüıii, DSI l ş i clıne ve Bakını Dairesi 
Başkanlığı 

miktarının farklı olacağın ı tespit etm işlerdir. İki 
ayrı sistemde yapılan araştınnalar , kesintili sula
madaki gerçek infiltrasyon miktarının devamlı 
akış sulamas ına göre daha düşük olduğunu gös
termiştir. 

2. GÖZLEMLER 

K~;sinti li sulamada infiltrasyon değerleri ilc 
dcği~im durumları pek çok araştırmacı tarafından 
ayrıntıfı olarak incelenmiştir. (Alien, 1980; Sis
hop ve ark., 1981; Malano, 1982; Poole, 1981 ve 
Samani, 1983). Bununla birlikte kesintili sulama
nın kohezif özelli ği ve toprak üzerine olan elkile
ri tam anlamıy la be lirlenememiştir. Çalışmalar

da, öncelikle kesintili su lama yapılan bir tarlaill\ 
infiltrasyonun özelliğini araştırmak amaçlanmıŞ
tır. Diğer amaçlar ise; 

a) Kesintili su lanıada infiltrasyon ilc suyun 
karık içinele hareketi arasındaki ilişkileri tespit 
eLmek , 

b) Kesintili uygulamaların sebep olduğu in
filtrasyonclaki azalmayı açıklamak bakımından, 

kesintili ve devamlı akışla sulanan karıklarda in
filtrometre çalışına ları yapmak, 
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c) "Kesintili Sulamada İnfiltrasyon" araşttr
masının sonucunda, kesintili karık sulamasının 
faydalarını göstermektir. 

Çalışmalar, tarla koşullarında ve tek bir 
toprak serisinde yapılmıştrr. 

3. İŞLEM 

Karıkta suyun akışı ve infiltrasyon verileri
ne ilişkin araşttrmalar, ı982 ve 1983 yılı sulama 
mevsiminde Colorado' da Grecley yakınındaki 
Northern Colorado Research and Demonstration 
Center (NCRDC)' de üç parselde gerçekleştiril
miştir. Parseller, uzunluğuna 0,006 meyilde tes
viyeli, düzgün kil ve çakıllı kum katmanianndan 
oluşmakta olup, genelde siltli killi unlı bünyeye 
sahiptir. Mısır bitkisi; 1982' de 525 m, 1983' te 
400 m uzunlukta ve 0,75 m aralıklı karıklara eki
lerek sulanmı ş trr. 

Birinci parsel, iki adet kesintili sulama seti 
(set A ve B) ile bir adet devamlı akışlı sulama se
tine (set C) bölünmüştür. 

İkinci parsel , iki adet sulama setine (set D 
ve E) bölünmüştür. 

Üçüncü parsel, bir adet kesintili ve bir adet 
devamlı akışlı sulama setine (set S ve C) bölün
müştür. Her set, kendi arasında üç karıktan oluş
muştur. 

I 982 sezonunda yapılan tüm sulamalarda, 
1983 sezonunda ise sadece birinci, ikinci, üçüncü 
ve beşinci sulamalarda her karıkta su akış mik
tarları kaydedilmiştir. Akış zamanına ait veriler, 
meyil yönünde ve 25 m' lik aralıklarla tesbit edil
miştir. Karık infiltrometre testleri; her sulamadan 
bir önceki günde, karık girişlerinden yaklaşık 50 
m uzaklıkta ve her setin üç karığında yapılmıştır. 
Tüm infiltrasyon testleri ı m uzunluğundaki ke
sitte alınmışttr. Aynı anda gerçekleştirilen infilt
rasyon testleri, mansabına bir tıkaç yerleştirerek 
hazırlanan kapalı tip karık infiltrometreleri kulla
narak yapılmıştır. Suyun kesildiği periyotlarda, 
su uygulama üresinden sonra test bölümünde bi
riken suyun drenajı beklenmiştir (lzuno, 1984). 
Her kesintili sulama setine su verilmesini taki
ben, bir veya daha fazla infiltrasyon testi yapıl
mışur. Akış ve infiltrasyon testleri, sıkışmamış 
ve tekerlekle sıkışmış karıklarda yapılmıştrr. 
Akış miktarı ve çalışma sürelerine ilişkin tüm 
arazı verileri, Tablo-ı (Izuno 1984)' de verilmiş
tir. 

Tablo 1- 1982 Ve 1983 Sezonunda Sulama Faaliyetleri, izlenen Karıklar Ve Yapılan Denemeler 
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Sulama Tarih Set izlenen Karıklar (*) Deneme Akış Çalışma süresi 
Sayısı (Us) 

1 11.6.82 
2 ı4.7.82 
3 24.7.82 A A-1 H, A-2S, A·3S Kesintili 1,9 
4 10.8.82 B ll·lH, ll·2S, B-3S Kesintili 1,9 
5 19.8.82 c C-lS, C-2S, C-3H Devamlı ı ,9 veya 0,95 (l) 
6 31.8.82 

ı ı5.6.82 
2 16.7.82 
3 6.8.82 D D-IS, D-2S, D-3H Kesintili 1,9 4 17.8.82 E E-lS, E-2H, E-3H Kesintili 
5 27.8.82 1,9 

6 8.9.82 

1 6.7.83 
2 21.7.83 c C-15S, C-20H, C-22H Devamlı 

1 9 (2) 3 2.8.83 ' 5 23.8.83 

ı 7.7.83 
2 22.7.83 s S-52H, S-53S, S-54S Kesintili 
3 3.8.83 ı 9 (3) 
5 21.8.83 ' 

- .. 
(*)H: Sert ~te~.erlekle sıkı~mış) karıgı gosterır; S: Sıkışmaıruş (tekerlek geçmemiş) karığı gösterir. 
(I) 1,91Js, ılk uç sulama suresınde kullanılıruştır, 4-6. sulamalarda ise 0,95 Us kullamlıruştır. 

(dakika) 

34 
45 
.. 

45 
45 

.. 

30 

(2) 5. sulamada sıkışmamış karıkta 2.5 Lls kullanılmış, C-15 ve sıkışıruş karıklarda ise 1 3 Us kullanılıruştır. 
(3) 5. sulamada 1,3 Lls' lik debi, sıkışmış karıktakullanılmıştır S-52. ' 
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4. SONUÇLARI T ARTlŞMA 

a) Akış testleri 

1982 ve 1983' tc yapılan tüm testlerde, akış 
fazının tamamlanmas ı iç in aynı debi verildiğin
de; kesimili akış uygulanan karıklar , devamlı 
akış uygulananlara göre daha kısa zamanda su
l anmıştır. Sıkışmamı ş karıklarda suyun i~.crleıne
s i s ıkı şmı ş olanlardan daha önemlidir. Omcğin , 
1983 sezonunda kesintili ve devamlı akış setleri 
ilk üç sulamada 1,9 L/s' lik debiyle sulanmı şur. 
Kesintili sulamalar, 30' ar dakika lık çalı şma sü
resi ve 0,5' lik periyot oranları (çalı şma süres i/ 
ça lışma+ bekleme süresi) ilc yapılını şur. Sıkış
mamı ş karıklarda kesintili sulama uyg ıılaınasın
da karık sonuna ulaşmak iç in gerekli su miktarı , 
devamlı akı ş uygul anmasındakinin % 28' i kadar, 
sıkı şmı ş karıkla rda ise % 60' ı kadar olmuştur. 
Bu sonuç lar, devamlı akış la sulamanın kesimili 
sulamaclan 1 ,6 - 3,6 kat daha fazla suya ihti yaç 
duyduğunu göstermi ş tir. 

Kesintili ve devamlı sulamada s ıkışmamış 
karıklarda o luşan akış farklılıkları Şekil 1' de gö
rü 1 ıncktcd ir. 

lJlVAMLI l.t( l ':, 
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~ 200 ~~~::~~~~~----~~--
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uJ 150 

~ l-~~~--~~~ 
100 
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o~~~~~~~~ 
o 100 200 )0 0 4 00 

PRı 2 DEN U2J .. Kl ll< , m 

Şekil-1. Eşit ani akış miktarlarında devamlı 
ve kesintili akış miktarlarının karşılaştırılma
sı: 1983 Sulama 2, sıkışmamış karıklar S-54S 
ve C-lSS. 

Kesintili sul ama uygulanan 400 ın uzunluktaki 
tarlacia akı ş ın tamamlanmas ı iç in 60 dakika lık 4 
pe riyota ihtiyaç duyulmuştur. Eğer kullanılan pe
riyot oranı 0,5 ise 1,9 L/s' lik debi yle 120 dakika 
süresince 13,7 ın3 suya , devamlı sul amada ise 
1,9 L/s' lik akı ş miktarıy la 334 dakika süresince 
38,1 m3 suya ihtiyaç duyulmuştur. Bu durum , de
vamlı akı ş yerine kes intili su uygulandığında , 
akış faz ı süresince su kullanımında %64 bir azal
ma olduğunu göstermiş tir. 
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Şekil - I ' de kesintili sulamanın infi-ltrasyon 
ile ili şkis i ve akış üzerindeki e ı.k:i s i ele görülmek
tedir. Karık şartla rı benzer ise, ilk kesinti süres in
ce devamlı ve kesintili akı ş eğrilerinin uyuştuğu 
görülür. Bununla birlikte, ilk susuz periyottan 
sonra ikinci kesintinin baş lang ıc ında, ı s iatılmı ş 
o lan karık kısmı üzerinde akı ş çok hız lıdır. tkinci 
kes imicle akış eğri s i ni speten doğrusa l görünüın 
de o lup, ilk kesintili veya devamlı akış eğri sinin 
her iki sinden de daha düzdür. Bu karakteristikie
rin ikis i de çok düşük infiltrasyonlu bir karık kıs
mı üzerindeki akı şa işaret etmektedir. Karıklarda 
kesintili sulama tatbikiyle b ir ı s l ak ve sus uz peri
yottan sonra ölçülen infiltrasyon miktarı , devaın
lı uygulaınalarda görülen yüksek miktarlardan 
da ima daha d üşük ol ur. Bu duru m, 1982 ve 1983 
sezonla rı boyunca yapılan her ak ış testinde gö
rülmüştür. 

Şckil -2, dört kes inti pcriyocfu nclak i akı ş eğ
. '\!!lerini göste rmektedi r. 
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Şekil-2. Üç infiltrasyon rejimini gösteren tipik 
kesintili akış kurveteri : 1983 Sulama 3, sıkış
mış karık S-52H. 

Giriş miktarları, ilk üç kes inti iç in 1 ,9 L/s ve dör
dünc ü kesinti iç in 0 ,95 L/s idi. Peri yot süresi 0 ,5' 
lik periyot oranıy la 68 dakikadır. Bu durumda, 
ilk kesinti akı ş eğri s i , tckerickle s ıkı şmış kuru bir 
karı ktaki devamlı ak ı ş eğri s i yle benzcrdir. tık kc
sintinin uyg ulama süresinde (34 dakika) su 200 
ın ilerlemi ş ve kesilın c süresinele (34-68 dakika) , 
ilerleme 100 ın daha devam eLıni ş tir. İkinc i ke
sinti akış eğri sinin 200 ın ' lik ilk kısmı , birinci 
kes inti akış eğri s inden daha düz ve kısmen de 
doğrusaldır. İkinc i kes inti akış eğri sinin bu kı s
mına karş ılık gelen akış miktarı 12 ,6 m/min' dir. 
(r2 : 0,9995). 
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Şekil-2' de görüldüğü gibi, üçüncü kesinti 
süresince tarlanın ilk 200 m' sinde akış eğrisi nis
P.eten doğrusal olup, ikinci eğriye de paralelc:lir. 
Uçüncü kesintinin başlangıç safhasında akış mik
tarı 12,3 ın(min (r2 : 0,9994)' dir. Bu durum, ke
sintili sulama yapıldığında, bir ısianma ve susuz 

periyottan sonra infiltrasyon miktarında bir dc
ğişmenin olduğunu gösterir. Ayrıca ilk periyot 
süresinde karığın bir kısmında infiltrasyon mik
tarı hemen düşmekte ve bundan sonra daha fazla 
azalma görülmektedir. Bu olay, Tablo 2' de daha 
iyi görülmektedir. 

Tablo 2- İlk çalışma Periyotunda Isianmış Karık Kısmında Oluşan Ortalama 
Kesinti Hızları (m/min) 

Sulama No. 
Karık No. Kesinti No. 

ı 2 3 5 

S-52 H 2 22,1 16,7 12,6 9,0 

(Şekil-2' ye bak) 3 21,0 17,5 12,3 7,1 

4 20,1 17,8 10,0 (*) 8,8 (*) 

5 16,8 

S- 53 S 2 18,7 12,7 11,6 9,0 

3 17,5 12,0 11,0 9,7 

4 16,5 13,4 8,9 (*) 8,0 (*) 

5 12,5 

S-54 S 2 17,9 12,0 12,4 9,9 

(Şekil-3' e bak) 3 17,2 14,5 12,2 11,1 

4 17 ,5 14,5 9,6 (*) 8,9 (*) 

Kesintide 5 14,6 

(*)Ilk üç kesintide uygulanan akış miktarının yarısının uygulandığı son kesinti değerleridir. 

Şekil-2' de görüldüğü üzere, dördüncü ke
sinti oldukça sabit bir hızla başlamıştır. Ayrıca 
akış miktarının azaltılması nedeniyle de ilk 200 
m' deki kesinti hızı 1 O m/min olarak gerçekleş
miştir (r2 : 0,9992). 

tık kesintinin 300 m' ye kadar ilerlemesine 
rağmen, ikinci kesinti süresince tarlanın 200 m' 
lik kısmında oldukça sabit bir ilerleme, 200-300 
m' ler arasında infiltrasyon geçiş rejimi ve 300-
400 m' ler arasında ise ıslanmamış (kuru) karıkta 
görülen akış karakteri oluşmuştur (Şckil-2). 

İnfiltrasyon geçiş miktarının varlığı, akış 
verilerinden elde edilen dÇ>ğrusal regresyon kat
sayıları ile belirlenebilir. Omeğin, 200 m' ye ka
dar olan verileri temsil eden doğrusal regresyon
la (r2 : 0,9995) 12,6 m/min' lik bir ilerleme 
miktarı bulunur. Eğer 225 m' deki durumun tes
piti istenirsc, yavaşlayan bir akış miktarını göste
ren r2 : 0,9969 ilc 12,1 ın/min' lik bir akış miktarı 
bulunur. Bunun en önemli tarafı, ilk kesinti için 
bulunan 200 m' lik ilerleme zamanı ilc kesilınc 
zamanının 34 dakika olmasıdır. 
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İnfiltrasyon geçiş rejiminin varlığı, karık 
ıslak çevresinin tartışılmasıyla açıklanabilir. Ke
sintili sulamanın kendisine özgü özelliği, kesitme 
sürelerinde akışın tarla boyunca devam etmesi
elir. Akışın devam ettiği görülse de tedricen azal
dığı anlaşılacaktır. Düşük debilerde daha küçük 
ıslak çevre ve daha az basınç yükü oluşacağın
dan, infiltrasyon da azalır. Müteakip ısianma pe
riyotu süresinde infiltrasyon, ilk ısianma ve su
suz periyot nedeniyle belirgin bir şekilde düşer. 
Netice olarak, ikinci ısianma süresince daha bü
yük akış miktarı ve ıslak çevre oluşur. Karığın 
bu bölümünde herhangi bir noktadaki infiltras
yon, önceden ısianan başlangıç kısmında görülen 
düşük infiltrasyon miktarı ilc artan ıslak çevre 
sonucu karık bankellerinin üst kısmında görülen 
yüksek infiltrasyon miktarının bir kombinasyo
nuduL 

Kesintili sulamanın bir diğer yararı da sı

kışmamış kcırıkta devamlı akış şeklinde yapılan 

ilk üç sulamanın akış eğrilerinden (eğri IC, 2C 
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Şekil-3. Devamlı akış ve kesintili sulamada 
mevsimlik akış de~işimleri : 1983 Sulama 1, 2 
ve 3 sıkışmamış karıklar C-15S ve S-54S 

Devamlı akışta akış zamanları, ilk üç sula
ma için 350 dakikadan 223 dakikaya kadar de
ğ i şmiştir. Bu durum , müteakip sulamalarda akı 
ş ın daha kısa sürede tamamlandığını ve mevsim 
içerisinde karıkta baz ı değişmeterin olduğunu 
gösterir. Mevsim içerisinde karıklarda görülen 
bu değişiklikler, sıkı şmaya ve kaymak tabakası
nın oluşmasına , yani infiltrasyonun azalmasına 
yoruml~_nabilir (Eisenhauer ve ark., 1983; Izuno, 
1984). Onemli göz lemlerden birisi de akış zama
nında büyük farklılıklar görülen devamlı sulama
nın, infiltrasyon miktarında mevsimlik azalmaya 
neden olmasıdır. 

Şekil-3' tc, aynı zamanda mevsimlik ilk üç 
kesintili sulama için akış eğrileri (eğri ls, 2s ve 
3s) görülmektedir. Şckil-3' te ilk kesimi ve müte
akip kesintilerin son noktaları, tarla boyunca akış 
zamanın karş ılaştırılmasını yapabilmek için gra
fiklenmiştir. Hemen farkedilen durum, kesintili 
sulamada infiltrasyon miktarının azalmasından 
kaynaklanan mevsimlik akış miktarındaki deği
şimierin büyük ölçüde azalmış olmasıdır. 

Her üç kesintili sulama akış eğri sinin de 
üçüncü devamlı akış eğri sine benzed i ğ i görül
mektedir. Gerçekte, üç kesintili sulamanın akış 
zamanı sadeec 18 dakikalık standan sapma ile 
ortalama 216 dakika, üçüncü deva~T~ Iı sulama 
ilerleme zamanı ise 223 dakikadır. Uçüncü ke
sintili sulamadan sonra infiltrasyon mikilirında 
küçük bir değişim görülmektc ise de kesintili su
lamanın mevsimlik infiltrasyon miktarında görü
len değişikliklerin etkileri ortadan kalkmıştır. 

Yukarıdaki olayın sebebi , Şckil-3' ün ince
lenmesiyle anlaşılabilir. Her üç devamlı tıkış iler
leme eğrilerine göre her ne kadar infiltrasyon 

DSI TEKNIK BÜLTEM 1991 SAYI 74 

miktarında azalmalar görülüyorsa da, akış üze
rinde bu azalmaların etkileri sulamanın başlangıç 
safhasında görülmez. Süre ve karık uzunluğu art
tığında akış zamanlarında büyük farklılıklar oluş
ması nedeniyle, eğriler birbirinden uzaklaşarak 
ayrılmaktadır. Kesintili sulamada çalışına sürele
ri nispeten düşüktür. Bu dönemde çalışına peri
yodu 30 dakika olara belirlenmiştir. 

Şekil-3' deki devamlı akış ilerleme eğrileri 
incelendiğinde, üç farklı infiltrasyon miktarını 
yansıtan üç devamlı akış eğrisi arasında, ilk 30 
dakikada çok az bir farkın mevcut olduğu görüle
cektir. Diğer bir deyişle, kısa çalışına sürelerinin 
sağlanmasıyla infiltrasyonun akış üzerindeki et
kileri ıniniınize edilebilir. Çünkü, daha önce gö
rüldüğü gibi, ilk periyottan sonra infiltrasyon 
miktarlarındaki mevsimlik değişmeler de nispe
ten küçük olur. Bu nedenle, kesintili sulamayla 
akış zamanınd~ıki farklılık azaltılabi lecekti r. 

Başka bir kanıt da, sıkışm ı ş ve sık ı şmamış 
karıklarda akış miktarları karşılaştırıldilı;ı zaman 
görülen ve akış süresinde farklılıklara sebep olan 
infiltrasyonun kesintili sulamayla azaltılmasıdır. 
Devamlı akış uygulamasında sıkı şmamış karıkta
ki akış sıkı şmış karılı;a göre 228 dakika, kesintili 
uygulamada ise 106 dakika daha uzun sürmekte
dir. Sonuç olarak kesintili sulamada s ıkı şmı ş ve 
sı kışmamış karıklar arasındaki akış miktarı farkı 
% 50' den fazla azalmıştır. 

b) İnfiltrasyon testleri 

Kapalı tip karık infiltrometreleri kullanarak 
elde edilen infiltrasyon verilerinin bir grubu Ş e
kil 4' te görülmektedir. 
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Şekil-4. Kesintili su uygulanan tarla infiltras -
yon de~erleri ve bunu en iyi temsil 
eden kurveler : 1983 sulama 3, sıkış
mamış karık S-60 S. 
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İlk kesinti veya sulamadan 30 dakikalık kesilme 
süresine kadar infiltrasyon miktarı 0,2S cm/min' 
dan 0,042 cm/min' ya düşmüştür. Ilk kesintili in
filtrasyon miktarı, Kastiokov ilişkisiyle karakte
rize edilen tipik bir üslü fonksiyon eğrisi şeklin
dedir. İkinci ile beşinci sulamalarda ölçülen 
infiltrasyon miktarı ise dogTusal fonksiyonlada 
karakterize edilebilir. Bazı inip çıkmaların neden 
olduğu farklılıklar, kapalı tip karık testlerine 

(lzuno, 1984) ilişkin O,OOS cm/min' lik hata sının 
icinde kalmaktadır. Şekil-4' ün en önemli tarafı, 
infiltrasyon miktarındaki düşüşün 0,042 cm/min' 
dan, 0,022 cm/min' ya azalmasıdır. İnfiltrasyon 
miktarındaki bu azalma, ilk periyottan sonra ke
sintili sulamada görülen akış miktarındaki hız
lanmaları açıklar. Tablo-3, bu olayı çok destekle
yen bir kanıttır. 

Tablo 3- Kesintili ve Devamlı Akışla Sulanan Karıklarda Kapalı Tip Karık İnfiltrasyon Testleriyle 
Elde Edilen İnfiltrasyon Miktarları 

Mevsimlik 30 dakikalık uygulama Gerçek 
Sulama sırası süresinden sonra 

Devamlı 

ı. 0,061 
2. 0,064 
3. 0,038 

30 dakikalık tatbik süresindeki kesintili infiltras
yon miktan ile gerçek infiltrasyon miktarı karşı
laştırıldığı zaman, aradaki düşüşlcrin; ı. sulama
da 0,037 cm/min, 2. sulamada 0,022 cm/min ve 
3. sulamada 0,020 cm/min olduğu görülmüştür. 

Tablo-3' te, kesintili ile devamlı akışlı sula
mada gerçek infiltrasyon miktarlarının eşit oldu
ğu da görülmektedir. Bazı farklılıklar mevcut ise 
de bu farklılıklar 0,005 cm/min' lik hata sınırı 

içindedir. 30 dakikalık iki uygulamanın infiltras
yon miktarları karşılaştırıldığında, miktarlar ara
sında önemli bir fark olmadığı görülür. Veriler, 
tarla infiltrasyon değerlerinin ölçümünde geliş
miş bir metot kullanılması gerektiğini göstermiş
tir. Bu durum, özellikle kısa zaman aralıklarında 
infiltrasyon miktarı belirlenirken ve zamana bağ
lı olarak infiltrasyonun yüksek olduğu sürelerde 
geçerlidir. 

Kesintili ve devamlı akış uygulama metot
ları arasındaki infiltrasyon hacimterindeki farklı
lık Şekil-S' te gösterilmiştir. lik kesimi süresince 
her iki uygulamadaki infiltrasyon miktarları, za
mana bai!;lı olarak aynı azalmayı izler. Ancak, 
daha uzun sürelerde devamlı akış infiltrasyon eğ
risi, gerçek infiltrasyondan sapma gösterir. Ke-
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Kesintili Devamlı Kesintili 

0,078 0,045 0,041 
0,051 0,033 0,029 
0,042 0,028 0,022 

sintili infiltrasyon miktarı, bir ıslak ve susuz peri
yottan sonra gerçek infiltrasyon miktanna düşer. 

Geçen zaman bazında infiltrasyon hacmindeki 
farklılık Şekil-S' te taranarak gösterilmiştir. 
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Şekil-S. Kesintili sulamada aynı zaman bazın
da infiltre olan su hacmindeki farklılıklar. 

Kesintili sulamanın sebep olduğu infiltrasyon 
azalmasının miktarı, kesintili infiltrasyon mikta
nndaki düşüşün fazlalığına ve devamlı akış in
filtrasyon miktarını gerçek infiltrasyon miktarına 
azaltmak için gerekli zamana bai!;lıdır. 



5.-SONUÇLAR 

Kesintili ve devamlı akış inf;'trasyon mik
tarlarının sayısal olarak eşit olma ına rağmen, 
tam bir kesinti periyodundan sonra zamana bağlı 
infiltrasyon miktarının gerçek infiltrasyon mikta
rına azalmasına, kesintili sulamada hızlanan akış 
miktarı sebep olmuştur. Kesintili infiltrasyon 
miktarındaki azalmaların yanı sıra, devamlı akış 
uygulamalarıyla karşılaştırıldığında , akış için ih
tiyaç duyulan su miktannın da azaldığı görül
müştür. Kesintili sulamada azalan infiltrasyon 
olayı , müteakip kesintilerde de fazla değişmeden 
devam etmektedir. 

İnfiltrasyon ile akış miktarı arasındaki iliş
kilerden dolayı kesintili sulama, farklı derecede 
sıkışmış karıklarda görülen akış hızı farklılıkları
nı da azaltır. Kesintili sulama aynı zamanda, ka-
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rığın tekrar tekrar sulanınası neticesinden oluşan 
akış miktarlarındaki farklılıkları da azaltır. Sı
k1şmanın ve mevsimlik infiltrasyon değişmeleri
nin akış hızı üzerindeki etkileri, kesintili çalışma 
sürelerinin devamlı akış eğrilerinin infiltrasyon 
farklılıklarını yansıtmaya başladığı sürelerin al
tında tutulmasıyla azaltı labilir. 

Sonuç olarak; kesintili karık sulamasında 
üç farklı infiltrasyon fazı meydana gelmektedir. 

Bu fazlar; 

a) Kuru topraktaki ilk infiltrasyon, 
b) Evvelce ısianmış topraktaki infiltrasyon 
c) Bir karık kesitinde birinci ısianmadan 

sonra meydana gelen ıslak çevrenin artmasıyla 
oluşan infiltrasyon geçiş rejimidir. 
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ÇOK İNCE (<75 J.1 m) DOGAL YA DA KlRMATAŞ KUM 

KULLANILARAK ÜRETİLEN BETONUN ÖZELLİKLERİ 

Yazan : Ahmed E.Ahmed (*) 
Ahmed A.El-Kourd (*) 

Çeviren: Ali UGURLU (**) 

ÖZ ET 

Beton üretiminde kullanılacak agrega içerisinde 75J.L m'dan küçük tane sın![ında mal
zeme bulunması betonla ilgili mühendisleri meşgul eden bir olaydır. Çok ince kum (ÇlKJ 
yadcıjtııer malzeme diye isimlendirilen bu malzemeler, taze ve sertleşmiş belonun özellik
lerini degişlirerek ya betondan istenilen nilelikleri engellemekle ya da bazı beton bileşen
lerinin işlevini artırarak belonun bazı niteliklerini etkileyip olumlu yönde degişlirmelcte
dir. Bu amaçla, bu sınif malzemeler kullanılmadan önce petrografik lcölcenleri 
(silt,lcil,lcireçtaşı tozu vs) . beton agregası içerisinde hangi yüzdelerde kullanıcagı, özgül 
yüzeyi, su emme içerigi gibi bazı özelliklerinin arışlırılması gereklidir. Bu çalışmada, Suu
di Arabistanın Riyad kentinde çeş itli projeler için üretilen betonlarda 75 J.L m' dan küçük 
tane sınıjinda çok ince Jcum kullanılarak bu sırıif malzemelerin taze ve sertleşmiş beLonun 
özelliJelerine olan etleisi araştu·ılmıştır. Kırmataş ve dogal Jcum kullanılarak iki seri halinde 
betonlar hazırlanmıştır. DegişOc, çok ince kum (ÇlKJ içeriklerınde hazırlanan bu beton se
rilerinin ilkinde su/çimento oranı. digerinde ise slamp degeri sabil Lutularak taze ve sert
leşmiş beLonun özellikleri araştırılmıştır. 

1- GİRİŞ 

Suudi Arabistanın Riyad kentinde çeşitli 
projeler için üretilen betonlarda, dogal vadi mal
zemesinden ve kırma kireçtaşından elde edilen 
doğal ve kırmataş kumlar kullanılarak çeşitli 
araştırınalar yapılmıştır. Riyad kumları üzerinde 
yapılan deneyler, bu sın ıf malzeme içerisinde 
200 no'lu cleklen geçen silt, kil ve kireçtaşı tozu 
gibi çok ince ( <75 ll ın) malzeme olduğunu ota
ya koymuştur. Bu sınıf malzemenin agrega içeri
sinde fazla olması sonucu taze ve sertleşmiş be
tonun birçok özelliğinde olumsuz gelişıneler 
göz lenmiştir. Bu incelikteki malzemeler, büyük 
özgül yüzeyleri nedeniy le belonun belli bir kıva
mı için basınç dayanıını ve rötre hareketinde 
önemli bir rol aynayarale se rtleşmiş beton özel
liklerinde bazı değişikliklere neden olurlar. Bu-

(*) Kral Suud Cnivcrsi tcsi öğretim üyesi SUUD I ARAAlSTAN 
(**) KIM .MUII. DSI TAKK . Dai.Bşk."lığı/ANKJ\RA 
13u makale, ACI mcterials Journal VoJ.g6 1\o:4 Jul y+August p. 
41 7, ı9 89 tarihli say ı sı ndan alınmıştır. 

nun yanısıra özellikle agrega yüzeyine yapışmış 
olan kil kökenli malzemeler, agrega yüzeyi ile çi 
mento hamuru arasında bağ dayanımını azaltarak 
betonunu dayanım ve dayanıklılığının azalması
na neden olurlar. Bu durumda beton agregası ola
rak kullanılacak malzeme içerisindeki kil, si lt ve 
ince toz s ınıfı materyalin dikkatle kontrol edil
mesi zorunluluğu ortaya çıkar. 

ASTM C 33 ve BS 882; bu sınıf malzeme
nin beton agregası içerisinde bulunma yüzdesini, 
malzemenin kökeni ve özelliğini gözönünealarak 
kum ağırlığının %3'ü ile %15'i arasında sınırlan
mıştır. 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Riyad betonları araşurmasında, doğal ve 
kırmataş malzemeden elde edilen kumlar büyük 
ölçüde 200 no'lu e lekten geçen çok ince kum içe
rir. Burada sunulan rapor, genel olarak değişik 
';ok ince kum miktarlarındaki agregalarla hazırlan-
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mı ş taze ve sertleşmiş beton özelliklerinin ince
lenmesi esasına dayanır. En yüksek limitlcrde 
k ull anılmas ı önerilen bu malzeme Riyad yakının
daki bir ocaktan elde edilerek kullanılmı ştır . 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Malzemeler 

Çimcmo: 

Çalı şmada ASTM tip l Portland çimentosu 
ku ll anılmış tı r. 

Doğa l ve kırmataş kum : 

Doğal Kum: 

Doğal kum Riyad yakınlarındaki Laban va
disinden elde edilmiş ve 0,0-2,0 mm ile 0,0-
5,0mm aras ında tane gruplarına ayrılarak eşit ha
ciın lerdek i bir bileşiınde kullanılmıştır. Bu mal
zemeyi içerisinde bulunan çok ince kumdan 
ayıklayab i lmck için 200 no'lu etek üzerinde yı
kanmış ve tane dağılımı (granüloınetrik bileşimi) 
ASTM C 33'dc verilen sınır değerlerin ortasında 
kalacak şeki lde düzenl enmi ştir . Yapılan çalı şma
da, referans betonlarda kullanılan doğa l kum içe
risinde çok ince kum (200 no'lu elekten geçen) 
kullanılın amışLır. Dogal kumun tane dağılımı 
Tablo 1 de fiziksel özellikleri de Tablo 2' de ve
rilmi ş tir. 

Tablo 1 - İnce agreganın (kum) tane da~ılımı 

Elek Gaz Açık.lıQı Ooi}a l Kum 
'ı e en 

Kırmataş Kunu 
" oe en 

Yıkanmı ş ASTM C 33 Yıkanmı ş AST P1 C 33 

4,75 ımı ( 4) 100 95- 100 100 95-100 

2,36 IT'fTI ( 8) 91 80- 100 BB 80- 100 

1,18 nm ( lG) 72 50- 85 70 50- 85 

0,590 rmı ( 30) 43 25- 60 41 25- 60 

0 ,297 ımı ( 50) 18 10- 30 21 10- 30 

0,149 "'" ( 100) 7 2- lO 7 2- 15 

0,074 1!1'1 ( 200) o D- 5 o 0- 7 

K ırılmı ş Kireçtaş ı kumu: 

Çalı şmada kullanılan kırmataş kum Riyad 
yakınlarındak i Al-Mahdiyah vadisinden elde 
ed ilerek ASTM C 33 'de verilen s ınır değerlerin 
o rtasında kalacak şekilde tane dağılıını düzenle-
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ınes i yapılarak kullanılmıştır. Önce konkasörler
de kırılan kum , 200 no'lu clck üzerinde yıkana
rak etüvdc kırutulınuş ve 0,15-5,0 ının ilc 0,074-
2,00 mm arasında iki kı sma ayrılarak tane dağılı 
ını düzenlemesi yapılmışLır . Bu iki kısım malze
me; iri olandan % 55, ince olan kısmından da % 
45 oranında alınarak bir tane dağılıını bileşimi 
elde edilmiş ve bu şekilde kullanılmış tır. Kireçta
ş ı kırma kurnun tane dağılımı ve fi ziksel özellik
leri Tablo I ve 2'de verilmi ştir . 

Tablo 2. Agreganın fiziksel üzellikleri 

İnce Agregaler 

tlzelik İri Agrega 

DoYal Kum Kırmataş Kumi. 

Uzgül Yüz ey cm ' /g 105, 5 62 -

Ozg01 A!jır1ık (O. K. Y) 2,62 2,50 2,62 

Su Eırme % s1 1,83 1,17 1,90 

Birim Ai}ı rlı k , kg/m' 1630 1760 lt.95 

Doğal ve kırmataş çok ince kum : 

Çalışmalarda kullanılan çok ince kum 
(ÇİK); 200 no'lu elekten geçebilecek (<75ı..ı.m) 
ineel iktc olan malzemedir. Doğa l malzemeden 
elde edilen çok ince kum; 200 no'lu elekten gcçc
bilcn, yıkanmış ve etüv kurusu durumuna getiril
mi ş durumda kullanılmış tır. 

Kırılmış kireçtaşı malzemeden elde edilen 
çok ince kireçtaş ı kumu ise Al-Mahdiyah vadi
sinden elde edilip, asfalt hazırlama tes islerinde 
kırılmı~, vakum yolu ile temizlenmiş ve fırında 
kurulularak elde edilmi ştir . Kırmataş ve doğal 
malzemeden elde edilmiş olan çok ince kurnun 
kimyasal bileşimi Tablo 3'deki gibidir. 

T al:>!o 3- Çok ince kıımıım kimyas.!'! l !'! n3!i?. ! 

~ırlı.kça " Bileşimi 

Oo~a 1 ç. 1 . K. Kırmataş Ç . İ.K . 

caco, 61 , 90 93,40 

MgC03 1 ,68 2 ,04 

5!02 31 , 15 1 , 10 

A1
2
o

3 
3,20 1 , 50 

Fe
2
o

3 
1 , 30 0,85 

Na,o 0,17 0,06 

K
2

0 0 , 13 0,13 



Iri agrega : 

Kırılmış kireçwşından elde edilen iri agre
ga, 3/4 " (19 , 100 mm) göz açıklıklı elekten geçe
cek şekilde e lenmiş, iki kısıma (19-10 mm ile 
10-5 mm arasında) ayrılarak hazırlanmıştır. Bu 
malzeme daha sonra, laboratuvarda yıkanmış ve 
etüv kurusu durumuna getirilmiştir. Iri agreganın 
fiziksel özellikleri Tablo 4'deki gibidir. 

Tablo 4- İ ri agreganın tane da~ılımı 

Elek Göz Açıklığı % Geçen 

19 ,0 ımı 0/4 \n . ) lDD 

12,5 ımı (1/2 In.) 60 

9,5 nın ()/8 in . ) 37 

4,75 rmı( 4 ) 9 
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BETON KARlŞIMLARI 

Doğal ve kırmataştan elde edi lmiş kumlar 
kullanılarak A ve B serisi olmak üzere iki seri 
beton karışımı haz ırlanmıştır. Bu beton serilerin
den ilkinde (A serisi karışımı) 100±15 mm sabit 
slamp değeri, diğerinde ise (B serisi karışımı) 
0,70 ağırlıkça su/çimento oranı esas alınmıştır. 
Bu beton serilcrinde çok ince kum ; doğal kurnun 
ağırlıkça %3,5,7,10, ve 15'i ölçüsünde ve kırma
taş kurnun ise ağırlıkça %3'ü ile % 20'si arasında 
kullanılmıştır . Çok ince kum; karışımlarda eşi t 
ağırlıkta esas kurnun yerine kullanılmıştır. Her 
beton serisi için içerisinde çok ince kum olma
yan referans karışımlarda da hazırlanmıştır. Bu 
beton serilerinin özellikleri Tablo 5'de verilmiş
tir. 

Tablo S - 1 m3 beton için karışım tablosu 

Doğal Kumlu Beton Kırmataş Kumlu B~ ton 

Karı9ım Kum Yerine 
Serisi Kullanı ten ~ ÇİM llarma Suyu ÇİK İ nce Agrega Karnıa Suyu ÇlK İnce Agrega 

kg kg kg kg kg kg 

A D 227,5 D 72D ,D 224,D D 72D,D 

3 23l,D 21,6 698 ,4 224,D 21, 6 698 ,4 

5 234,5 36 ,D 684,D 227 , 5 36 , D 684 , D 

7 241,5 5D,4 669,6 234,5 5D , 4 G69 ,6 

10 259,D 72,D 648,D 234,5 72,0 648 , D 

15 276,5 1D8,D 612,D 241,5 1D8,0 612,0 

20 - - - 259,0 144,0 576 ,D 

B D 245,D D 72D,O 245,0 D 720 , 0 

3 245,0 21,6 698 ,4 245 ,0 21,6 598 ,4 

5 245,0 36,0 684,0 245, D 36,D 684, 0 

7 245 ,0 50 ,4 669,6 245 ,D 50 ,4 669 ,6 

10 245,0 72,0 684,6 245,0 72 , 0 642· , 1 

15 245,0 108,0 612,0 245,0 108,0 ~ı '- , 

20 - - - 245,0 144,0 5'/b ~ 

Çimento dozu- 350 kg/m' 
Iri agrega miktarı= 1070 kg/ m' 
A serisi s1ampı= 100+15 mm (4 ,0+0, 5 in . ) 
ÇİK= Çok ince kum - -
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DENEY NUMUNELERİ 

A serisi betonlarının her harmanından ba
sn~ç . dayanımı deneyi için 150 mm (6 in)'lik küp, 
eğılmede çekme dayanımı için de 1 50x 150x500 
mm (6x6x2x-in)'lik prizma şeklinde numuneler 
alınmış~r. 59x50x285 mm (2x2xl1,5-in) boyut
larındaki prızma numunelerde büzülme (rötre) 
deneyleri için kullanılmıştır. 

. Bunların yanında, 150 mm'lik küp numune
lerın ortasına dikey olarak 12-16 mm'lik çelik çu
~~lar gömülerek bağ dayanımı (aderans) deneyi 
ıçın numuneler hazırlanmıştır. Her iki beton seri
sinde, her harmandan basınç dayanımı deneyi 
için 6'şar adet 150mm'lik küp numuneler alın
mıştır. 

Hazırlanan numuneler bir ıslak beze sarıla
rak 24 saat döküm odasında bekletilmiştir. Daha 
sonra kalıplardan çıkarılan numuneler, deney gü-
nüne kadar 23 C0 'de kirece doygun su içerisinde 
kür edilmiştir. Büzülme (rötre) ölçümleri için ha
zırlanıan numuneler ise 3 gün su köründe tutul
duktan sonra o/o 45±5 rutubetli havada deney ya
şına kadar bekletilmiştir. 

DENEY SONUÇLARI 

Taze betonun fiziksel özellikleri Tablo 6 7 
ve Şekil 1,2,3,4:te, basınç dayanımı sonuçları i~e 
Tablo 8 ve Şekil 5,6,7'de verilmiştir. Çekme da
yanımı, bağ dayanımı (aderans) ve kuruma röt
resi deney sonuçları ise Tablo 9 ve Şekil 
8,9,10,11 'de gösterilmiştir. 

Tablo 6 Dogat ve kırma taşlı kurola yapılan taze beton un fiziksel özellikleri (A serisi) 

Taze Betonun Özelikleri 

Beton Kum Yerine Su/Çimento Slamp Birim ri ava Terleme 
Tipi Kullanılan ÇİK Ağırlıkça) Ağırlık Suyu 

% mm kg/m 3 % % 

Doğal o 0,55 100 2353 1,5 1 , 91 
Kuml u 
Beton 3 0,55 ııo 2345 1 ,8 1,80 

5 0,57 100 2342 1, 9 1 , 90 

7 0 , 59 95 2337 1, 5 1,63 

lO 0 , 74 100 2332 1 ,5 1 , 42 

15 0 , 79 100 2325 1,5 ı , Ol 

Kırmataş o 0,54 97 2377 1,5 2,85 
Kumlu 
Beton 3 0 , 54 105 2351 2,5 2, 43 

5 0,65 105 2337 2 ,8 2,80 

7 0 ,67 105 2326 2,8 2 ,10 

lO 0,57 100 2326 2,9 ı ,80 

15 0,69 100 2328 2,4 l,4b 

20 0,74 105 2330 ı 7 o 5ü 
-
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Tablo 7-Dogal ve ktrmataşh kumlayapılan taze betonun fiziksel özellikleri (B serisi) 

"' .>1 

~ 
!; 

"" i 

Beton l'il.lll Yerine Kanşım 
Hp i l'oull.,ılan Suyu 

Çll"i" sı ltg/mJ 
(A~ı rlıkçe ) 

Oo(jal o 
""'lu 3 Beton 

s 
7 

10 

lS 

Kırmat o 
Kuolu 3 Beton 

s 
7 

10 

1> 

2U 

28:1 

6ıo 

S70 J:l .... 
255 

~ 
240 S30 !; 

"" i 
225 

490 

2ıO 
o 3 s 7 ıo ıs 20 

1U1 VERİ llE l'oi.LI.Mll.AN ÇİK " si 

Şekil-1. 100 mm sabit slampta, dogaı ve kır 
mataş kumdan yaptlmış betonlarda 
degi şen çok ince kum (ÇİK) içerigine 
göre karmsuyu miktartnın degişimi 

2'S 

2'5 

2'S 

2'5 

2'S 

2'5 

2'S 

2'S 

24S 

24S 

24S 

2'5 

24S 

ı40 

ı20 
W/C • 0 , 70 5 

4 

1 80 .E 
3 • 

' m -~ 60 
t 

2 m 
40 Doijal k ...,.lu 

beton 
20 

o o 
o 3 :1 7 lO ıs 20 

IUI VERir4E KLLLIWILAii ÇlK " s i 

Şekil-3. 0,70 sulçimmento oranmda karıştm
dan hemen S dakika sonra degişik çok 
ince kum (ÇiK) yüzdelerinde slampın 
de~işimi 

Teıe Setonun Özelilotleri 

Karışııncıen Kerı~ımcıan Blrlm 
Hemen Son· s Dakike ~ı rlık 
re thçOlen Sonra Ülçü~ kg/mı 

sıeınıı <ımı> len 51~( ) 

1'5 120 2330 

120 7S 2J2ı. 

120 7S 2326 

"" 6S 2JJJ 

es ss 2336 

60 3B 2)<.1 

lJO lOS 2336 

lJO lOS 2323 

llS es 2363 

lOS es 2 :ı&. 

"" 70 "" bl) 50 2)<.3 

4S 3S 23?5 

ı60 

W/C:0, 70 6 
ı40 

• Kınnataş kLnlu beton 
5 

ı20 

o [)oğal kunlu be ton 
c ii ıoo 4 

~- 80 ~-

~ 3 -
60 cl 

2 
40 

20 

o o 
o 3 s 7 ı o ı:~ 20 

I'U1 VERİfl: KLLLANI LAN ÇlK ~ si 

Şekil-2. 0.70 su/çimento oranında de~şik çok 
ince kum (ÇİK) yüzdeterindeki beton
da karışırndan hemen sonra ölçülen 
slamp degerierinin degişimi 

3 . 1 r---------------------------------~ 
Sl.Aff' : 100+15 nın 

IUI YERİNE KLLLAHILAN ÇİK " si 

Şekil-4. Sabit slamph, dogal ve kırmataş 
kumlu betonlarda degişen çok ince 
kum (ÇİK) yüzdelerine göre taze 
be tonun hava içeriginin deg işimi 
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Tablo S-Basınç dayanım deneyi sonuçları 

Oo~al Kuiiüu Beton Kırmataş !'lumlu Beto~ 

na rış ım Kum Ver ine Su/Çimen- Basınç Da y anımı 5u/ Çimentc Basını; C.Cı ·J arıımı 

Ser lle- Kullanılan to kgf / cm 2 

ri ÇİK % Ağırlıkça 

7 Gün 28 Gün 

A o 0,65 276 

3 0, 66 258 

5 0,67 233 

7 0,69 220 

l O O, 74 205 

15 0,79 183 

20 - -
-· ~ o, 70 -

3 0, 70 -
5 0 ,70 -
7 o, 70 -

lO O, 70 -
15 o, 70 -
2(1 - -

~00 

~ 400 
Di' -

... "___.,-
'" "' " ----<> 1't.-
i g:ı;--

~ 300 
> 

~ -
:i 
~ zoo 

100 
1 Z8 91 

OCioEY YASI rrüıl 

Şekil-S. 100 mm sabit slamplı do~al kumlu 
betonda basınç dayanımının beton 
yaşına göre de~işimi 

400r----------------------------; 40 

" 
30 

25 

zo 
zo 

1'U1 VERilllE l'oli.UWILAN CIK :ı: si 

Şekil-7 (a). 1.00 mm sabit slamplı do~al ve kır 
mataş-kumlu betonda de~işen çok 
ince kum (ÇİK) yüzdesine karşılık 
28 günlük basınç dayanımı 

371 

357 

333 

)Ol 

275 

240 

-
300 

299 

298 

302 

311 

297 

-
50 

40 

30 

zo 

lO 

~ 
E 

g 

i 
!i 

i 

m 
ıı. 

:ı: 

i 
~ 
~ 
! 
'-!] 
iü 

A[lırlıkça ) kgf / cm2 

91 Gün 7 Gürı 28 · Gün Sl Gün .. 
428 0,64 312 383 432 

4S9 0,64 287 369 4C3 -
366 0,65 262 363 3Sl 

354 0,67 254 349 372 

345 0,67 269 355 388 

300 0,69 295 33S 393 

- 0 , 7L "286 312 357 

- O, 70 - 303 -
- 0,70 - 302 -
- o, 70 - 318 -
- o, 70 - 328 -
- o, 70 - 320 -
- o, 70 - 330 -
- 0,70 - 347 -

DOO 50 

400 40 ~ 
ıı: 

i 
300 30 i 

> 
:3 
!i 

zoo .20 ~ 
5UIIP : 100_!:.15-

100 lO 
1 Zl •• 

IJEI•EV YAŞI (EÜII) 

Şekil-6. 100 mm sabit slamplı kırmataş kumlu 
betonda basınç dayanımının betonun 
yaşına göre de~şimi 

400 40 

·e ı.vı:- 0,7 

~ ıf 
..w_350 E 

it i' 

~ 
:3 300 
!i 

~ 
30 :3 

~ 

i ~ 
Z50 Z5 

o lO ıs zo 
I'U1 VERİllL t'U.LAHILJVj Ç!K :ı: sl 

Şekil-7 (b). 0,70 sabit sulçimento oranındaki 
do~al ve kırmataş kumlu betonda 
de~işen çok ince kum (ÇİK) yüz 
desine karşılık 28 günlük baQ•nç 
dayanımı 
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Tablo 9. Büzülme (rütre) deneyi sonuçları 

Kum Verine Kuruma 
Kullanı lan ÇİK Peryadu 

% (Gün) 

o 330 

3 330 

5 330 

7 330 

lO 330 

ıs 330 

20 330 

56 

·~ ..... .. 
"' "' 
ı: 
i 
> 
:3 

ı 

3 5 7 10 15 20 

I'U1 YElliNE KLUJINILAt4 ÇİK % si 

Şekil-8. 100 mm sabit slamplı , dogaı ve 
kırmataş kumlu betonda degişen çok ince 

kum (ÇİK) yüzdesine karşılık 
28 günlük egitmede çekme da
yanımı 

0.07 
.... 
CD 0 .06 .. 
~ 0.05 

~ 0 .04 

~ 0.0 3 
1
N 0.0 2 
'i!! 

0 .01 

..... ------"' 

9..AK' : l!JO.!.l5 mn 

1 28 56 100 330 

I'UllJ1A PERYOOU (GÜ'j) 

Şekil-lO . 100 mm sabit slamplı ve dogal kum
lu betonda beton yaşın a karş ılık bü
zülme (rötre) gerilmesinin degişimi 

Rötre Olçümleri 

Do~al Kumlu Beton Kırmataş Kumlu Beto 

Kuruma 
Rötresi 

% 

0 , 052 

0,054 

0,057 

0,061 

0 , 065 

0,074 

-

Rutubet Kuruma 
Kaybı Rötresi 

a % 

98,9 0,051 

98,7 0,052 

105,3 0,054 

104,8 0,061 

109,9 0,063 

ll7,0 0,065 

- 0,068 

-5 ıso 
' .. 
"" >< 140 

i: 
~ 130 .. 
"' o 

~ 120 
& 

~ 110 

~ 
100 

9 0 
o 3 

Rutubet 
Kaybı 

g 

82,9 

95,3 

97,6 

94 , 9 

95 ,8 

97,2 

100,5 

' 

SLAit' : 

5 7 

• ____ __ _ : ____ j. _ 
Kı nnataş kLınl u be ton 

', Doğal kl.l11l u 
-o.... _,..~t!!n_ -o 

ıoo .. ıs rrm 

lO 15 

~ VERİM: KI.LLAfU LAfl ÇİK % si 

Şekil-9. 100 mm sabit salmplı, dogal ve kırma
taş kumlu belonda degişen çok ince 
kum (ÇİK ) yüzdesine karşılık bag 
(aderans) dayanımının degişimi 

o.m 
.ı 

"( 0 .)6 

;;;! J.')~. 

·~ ')04 

ı; J 0 3 

:~ ~··.CY-
") 1 

L RI:FERAilS 

SU fofl: iOO tl '.l I1TTl 

20 

o LL~-~-~--------------------~~ 
7 26 56 100 3 30 

KUl•,.,., PLRYOOU ( W j) 

Şekil-ll. 100 mm sabit salamplı ve kırmataş 
kumlu betonda, beton yaşına karşı 
lık büzülme (rötre) gerilmesinin 
deg işimi 
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DENEY SONUÇLARININ 
DEÜERLENDİRİLMESİ 

Taze lletonun Özellikleri 

Çok ince kum içeriğinin sabit salamp ve sa
bit su/çimento oranında beton karıştın suyuna 
olan etkisi şekil ı 'de görülmektedir. Şekil 1 ince
lenecek olursa, çok ince kum içeriğinin artması 
ilc beton karma suyunun da arttığı görülecektir. 
Şekilden görüleceği gibi kırmataş kumlu beLonda 
% 10 çok ince kum içeriğindeki gerekli su mikta
rı , doğal kumlu beLonda % 5 çok ince kum içeri
ğ indeki su miktarına karşılık gelmektedir. Ozct
l cınck gerekirse; eşit çok ince kum (ÇİK) 
içeriğinele doğal kumlu beton için gerekli olan su 
miktarı kırmataş kumlu beton için gereken su 
miktarından daha yüksektir. Buna neden olarak; 
doğal kurnun nispeten büyük miktarda kil mine
rall eriyle birl eşmiş olmas ını, yüksek su emme 
karaktcrini ve özgül yüzeyinin büyüklüğünü sa
yabiliriz, Tablo-2. Burada önemli olan şey; çok 
ince doğal kuınun, çok ince kırmataş kuma göre 
daha geni ş yüzey alanına sahip olmasıdır. Bunun 
yanısıra çok ince kımauış kurnun tane dağılımı 
bileşimi , çok ince doğal kuma göre daha iri olup 
incelik modülü yüksektir. Bu durumda çok ince 
kımıataş kum için gerekli su miktarı doğal olarak 
daha az olacakur. 

Şekil 2'dc, değişik çok ince kum içerikle
rinde, su/çimento oranı 0,70 olan B serisi karı
ş ımlarında karışundan hemen sonra ölçülen 
slaınp değişimleri görülmektedir. Şekilden de gö
rüleceği üzere çok ince kum içeriğinin artması ile 
birlikte beLonun slampı azalarak işlenebiiirlik (li
neer olarak) güçleşmektcdir. Bu ilişki, kırmataş 
ve doğal kumlu her iki farklı beton için aynıdır. 
Başka bir çalışmada ise sabit su/çimento oranın
da ve değişik çok ince kum içcriklerinde, beton 
karma işleminden 5 dakika sonra taze betonun 
slaınp değerleri ölçülmüş ve doğal kunıun yük
sek su emme yüzdesi nedeniyle doğal kumlu be
tonların slamp değerleri aynı ÇlK içeriğinde kır
mataş kumlu betonların slanıp değerlerinden 
daha düşük bulunmuştur, şekil-3. 

Şekil 4'tc ise, sabit slampta (100± 15 ının) 
doğal ve kırmataş kum kullanılarak değişik çok 
ince kum içeriklerinde hazırlanmış betonlarcia 
(taze betonun) hava içeriğinin değişimi görül
mektedir. Şekil 4 incelenecek olursa; kHnıataş 
kumu ilc hazırlanan beLonun hava içeriğinin do
ğal kumlu beLona göre daha fazla olduğu görüle
cektir. Bu , kırmataş kumların köşeli, yassı-uzun 
tane şeklinele olması sebebiyle iyi sıkışamama 
durumundan kaynaklanan bir durumdur. Bunun 
yanıncia doğal kum, doğanın çeşitli aşındırıcı et
kilerinden dolayı kınnataş kuma göre daha yu
varlak ve küresel bir tane şekline sahiptir.Bu ne
denle doğal kum kullanılarak elde edilen beton 

sı 

daha iyi sıkışacağından ötürü taze belonun hava
sı da düşük olacaktır. Şekilden de görüleceği 
üzere; taze bezonun hava yüzdesi doğal kumlu 
betoncia % 5 ilc % 10 çok ince kum içeriğinde 
azalmakta buna karşın kırmataş kumlu betoncia 
bu aralıkta hava yüzdesi artmaktadır. Bu çalış
mada dikkate alınması gerekli bir sonuçta; çok 
ince kum içeriğinin artması ilc taze betonun ter
lemesinin (su salma % si) azalmasıdır. Bu sonuç 
Tablo-6'da somut olarak görülebilir. Taze beton
da terlemenin azalmasıyla belonun daha kohezif 
bir hale gcldigi de yine yapılan çalışınalarda göz
lenen bulgular içerisindcdir. 

Sertleşmiş lleton Basınç Dayanımı 
Sonuçları 

Sabit salnıpta, kum yerine kullanılan çok 
ince kum içeriğinin artması ilc belonun basınç 
dayanımının azaldığı Tablo-S'den görülebilir. 
Keza Şekil 7 (a)'da da sabit slaınpta, kum yerine 
kullanılan çok ince kum içeriğinin artması ile be
tonun basınç dayanımının lineer olarak azaldığı 
ve ÇlK içeren kınnataş kumlu beton dayanımı
nın (özellikle ÇlK içeriğinin yüksek olduğu du
ruınlarda)daha yüksek olduğu görülür. 

Şekil 7(b)'de ise sabit su/çimento oranında 
(0,70) kırmataş ve doğal kumlu olarak hazırlanan 
betonlar üzerinde yapılan incelemelerde; ÇİK 
içeriğinin artması ile doğal kumlu betonun ba
sınç dayanımında bir değişiklik olmadığı buna 
karşılık kırmataş kumlu betonların basınç daya
nımının az da olsa arttığı görülmüştır. Benzer so
nuçlar daha önce birçok araştırınacı uırafından 
karboalüminat, filler malzeme ve kireçtaşı tozu 
kullanılarak da elde edilmiştir. Bu çalışınalarda 
da sabit salaınpta ÇlK içeriğinin artması ile be
ton basınç dayanımı azalmış, sabit su/çimento 
oranında ise basınç dayanımında çok az bir de
ğişkenlik gözlenmiştir. 

Çekme Dayanımı 

Şekil 8'dc çeşitli ÇlK yüzdelerinde bctonun 
çekme dayanımındaki değişiklikler verilmiştir . 
Daha önce Tablo 8'de kum yerine kullanılan ÇlK 
yüzdesinin artması ile basınç dayanımının dü~
mcsi şeklinde görülen ilişki, benzer şekilde bcto
nun çekme dayanınıında da gözlenmiştir. Şekil 
8'dc betoncia kum yerine kullanılan çok ince kum 
(ÇİK) içeriginin arunası ilc çekme dayanınıında 
meydana gelen lineer azalma somuı olarak görü
lebilir. 

Bağ (Aderans) Dayanımı 

l 2 ilc 16 ının'lik çelik çubukl<ırın beton içe
risinden çekilip çıkarılması şeklinele yapılan bağ 
dayanıını (adcrans) deney sonuçları şekil 9'da gö
rüldüğü gıbidir. 



Yukarıda açıklanan şekilde, sabit slampLa 
(100±15 mm ) hazırlanmış, larmaLaş kumlu be
tonların bağ dayanımının aynı ÇlK içeriğinde 
doğal kumlu betonlardan daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Basınç ve çekme dayanımı sonuçla
rında da görüldüğü gibi bağ dayanımı da kum ye
renc kullanılan ÇlK yüzdesinin artması ilc azal
makLadır. Bununla birlikte kırmaLaş kumlu 
bctonlarda, arLan ÇİK içeriği ile birlikte değişen 
bır bağ dayanıını gözlenmiştir. KırmaLaş kumlu 
beLonun bağ dayanımının doğal kumlu beLona 
göre daha yüksek olması, kırınaLaş kum Lane şek
linin köşeli ve pürüzlü olması gerçeği ilc açıkla
nır. Şekil 9 incelendiğinde, kum yerine kullanı
lan ÇİK içeriğinin % 3 olduğu nokta, kırınaLaş ve 
doğal kumlu her iki farklı bileşimdeki betonun 
da bağ dayanımının en yüksek olduğu durumdur. 
Bu sapLayıın yapılan çalışınanın kapsaını içeri
sinde açıklanabilecek bir sonuç değildir. Yukarı
da a_çıkl_anan durum larınaLaş kumlu beLonda ÇİK 
ıçcrığının % 20 olduğu durum için de geçerlidir." 
Bu nedenle bu sonuçlar kesinleşm i ş bir kurarn 
olarak kabul cdilıncınclidir. 

Kuruma Rötresi 

Kuruma rötresi gerilmeleri ve rutubet ka
yıpları; 3 günlük ıs lak kür sonrası 330 peryoel so
nunda d~ğerlcndirilıni ştir. Bu deneyierin sonuç
ları Şekıl ı O ve 11 'den görülebilir. Doğal ve 
kırmaLaş kumlu her iki beton serisinde ele kum 
yerine kullanılan çok ince kum içeriğinin artması 
ilc birlikte büzülınenin (rötre) arttığı bu şekiller
de açık olarak görülebilir. 

Rötre deney leri çalışınaları sırasında, iste
nilen (sabit) slampa erişebilmek için doğal kum
lu beLonda ihtiyaç duyulan karışım suyu miktarı
nın , kırınaLaş kumlu beton için gereken sudan 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bununla bir
likte kum yerine kullanılan aynı ÇlK içeriğindeki 
kuruma rötresinin her iki beton serisi içinde aynı 
olduğu görülmüştür. 

Kireçtaşından kırılarak elele eel ilen lurmataş 
kumla üretilen beLonda rötrenin artması; ya ki
reçLaşı içerisindeki karboalüın inatlardan ya da 
karbonasyon rötresi sonucu kuruma rötresinin 
artmasından ileri gelmektedir. Yapılan çalışma
lar sonucunda doğal kumlu betondaki rutubet 
kaybının aynı ÇlK i çeriğinde kırmataş kumlu 
betondan daha yüksek olduğu görülmüştür. 

SONUÇ VE DEGERLENDİRME 

1-Amaçlanan ı 00 mm sabit s l aınplı bctonu 
elde edebilmek için karına suyu miktarındaki ar
tı ş; kum yerine kullanılan % 7 doğal çok ince 
kum (ÇlK) için % 6,2 olup % ı 5 kireçtaşı çok in
cc kum (ÇlK) içeriğinde ise % 7.8'dir. Bir başka 
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deyişle % 15 doğal çok ince kum içeriğinde be
~on için karına suyu miktarındaki artış % 21,5 
ıken aynı orandaki çok ince kireçtaşı kumu için 
% 7,8'dir. 

2-Su/çimento oranı 0,70 olan betonların 
slamp değeri , kum yerine kullanılan çok ince 
kum içeriğinin artması ile lineer olarak azalmış
tır. Doğal ve kırınaLaş kumlu betonlarda karışıın
dan hemen sonra ölçülen slamp değerleri hemen 
hemen birbirleriyle aynı çıkmasına rağmen , karı
şırndan 5 dakika sonra ölçülen slamp değerleri 
ı se doğal kumlu betonun slampının kırmataş 
k~mlu b_et?nun s lampından daha düşük olduğunu 
gosterınıştır . 

3-Hava sürüklenmemiş, sabit slamplı be
tonlar üzerinde yapılan çalışmalarda, kırmatas 
kumlu betonun hava içeriğinin doğal kumlu beLo
nun hava içeriğinden çok daha fazla olduğu gö
rülmüştür. 

4-S_abit s lamplı betonların basınç dayanımı, 
kum yerıne kullanılan çok ince kum içeriğinin 
artması ile lineer olarak azalmaktadır. Doğal 
kumlu beLonda kum yerine kullanılan %5 seviye
sindeki çok ince kum içeriğinde basınç dayanıını 
azalması referans karışıma göre % 10'dur. Ben
zer ili şki kırınaLaş kumlu bctonda% 12 kadar bir 
bas ınç dayanıını azalmasına karşılık gelir. 

5-Kırınataş kumlu bctonlarda, kum yerine 
kullanılan çok ince kum içeriğinin artmas ı bağ 
daxanımının (aderans) nihai mukavemetini pek 
etkılemez. Çok ınce kum miktarının etkisi, daha 
çok do~al kumlu betonda kum yerine kullanıinn 
% 5 ÇfK ınıktarından önce görülmüştür. Doğal 
kuml_u b~ton~a % 5 ÇlK içeriğinden daha düşük 
ÇlK ıçenklerınde bağ dayanıını daha yüksektir. 

6-Sabit slamplı, kırınaLaş ve doğal kumlu 
betonlarda kum yerine kullanılan çok ince kum 
içeriğinin artması ile kuruma rötresinin de arttığı 
görülmüştür. Bu ili şki , eşi t ÇlK içeriğindeki kır
mataş ve doğal kumlu betonlar için aynıdır. 

7- Doğal ve kırmataş kumlu betonlar üze
rinde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara 
göre 7~J.l.ın'dan k~çük ince kum (ÇlK), beton ag
rcgas ı ı çerısındekı kum ağırlığının maksimum % 
5'i ilc % lO'u arasında kullanılabilir. Ancak su 
azaltıc ı katkı ile betonun işlenebilirliğinin düzel
tilmesi işlemi sözkonusu ise yukarıda verilen 
ÇlK miktarı limitleri % 7 ile % 15 arasında arttı 
rılabilir. Bu durumda betonun hava miktarındaki 
artış gözönüne alınaınıyacağı gibi, basınç daya
nımı ve bağ dayanıını gibi özelliklerinin ihmal 
edi lebilmesi sonucuda ortaya çıkar. 
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AÇIK KANALLARDA DEBi FORMÜLLERİ 

Yazan: Tülay ÖZBEK(*) 

ÖZET 

Açık kanal debiformülleri incelenmiş olup, ülkemizde en çok uygulama bulan Manning 
Strickler formülünün sakıncalan belirlenerek uygulama sınırlan saptanmıştır. 

Açık kanallarda Darcy-Weissbach veya logaritmik hız dagılımırıı dikkate alan şekli ile 
Chezy formülünün kullanılması önerilmekte olup bir örnek çözülmüş ayncaformüllerin birbi
rine dönüşümleri verilmiştir. 

1- GİRİŞ 

Açık kanallarda debi hesabı hidroligin en 
eski problemlerinden birini oluşturur. Konu ile 
uğraşan araştırmacıların öncüleri ardsında Chezy 
sayılabilir. 

V =Cv'Rı (1) 

Vniform akım için Chezy tarafından 
1818'lerde bulunan (1) numaralı formülden gü
nümüze dek "R" hidrolik yarıçap, "I" taban eğimi 
ve pürüzlülük gibi parametreleri kapsayan bir 
çok açık kanal formülü geliştirilmiş olup bu for
müllerin genel tanımı aşağıda verilmiştir. 

(]. 13 
V= B .I - R (2) 

(2) numaralı bağmuda B[m 1-13 s 1]boyutuna 
sahip bir katsayıdır. Tablo I'de a ve ~ katsayıları 
verilen bu denklemlerin içinde ülkemizde en çok 
uygulama bulanı 

ı 'lJ3 1/2 2/3 ırı 
V= - .R .1 = k 5,R .1 

n 

(*) Yrd. Doç.Dr. Gazi Üniversitesi 
Müh .Mim.fak.Lış .Müh .Bölümü 
ANKARA 

(3) 

şeklinde tanımlanan Manning - Sırider formülü
dür. n=ılkst olup, açık kanalın pürüzlülüğü ile il
gilidir. Bilindigi gibi n değerine gösterdiği özel
likler çerçevesinde, 24 tip akarsu yatağına ait 
fotoğratlarda dikkate alınarak karar verilebil!llek
tedir [1]. 

Tablo I 
v- B.Ia.RI\ formülöndeki a ve 6 katsayılan [4). 

ls im a 13 Geçerlilik 

de Chezy (ı8ı8) 1/2 ı/2 
Lahyemer (1845) 2/3 2/3 
de S aint-Yenant (1851) ı1/21 11/21 
Humpreys, Abbot (1861) ı/4 1/2 
Gaukler (1868) ı 4/3 I<% 0.07 

1/2 2/3 l>% 0.07 
Hagen (1876) 1/5 1/2 Akarsu 

1/5 ı Küçük kanal 
1/2 213 Büyük kanal 

Manning (1890) 1/2 2(3 
Forcheimer (1903) 1/2 7/10 
Christen(1903) 1/2 5/8 
Hemıanek (1905) 1/2 1 h<1.5 m 

1/2 3/4 1.5<h<6 m 
1/2 3/5 h>6m 
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Chezy ve Manning-Strickler formüllerinden son
ra en çok uygulama bulanlar arasında hatalı neti
ccler veren Kutter, 

V lOOVR. v'Rı (4) 
ın+VR 

ve çok sayıda ölçüm sonucunda geliştirilen Ba
zin, 

87YR v+---
y+VR 

(5) 

formülleri sıralanabilir [2]. 

Tüm debi formülleri arasında, yeterince öl
çüme dayandıgı, olayı fiziksel olarak tanımlama
s ı gibi nedenlerle bilimsel yönü en ağır basanı 
Darcy-Weisbach, 

V= y 8 g y'Rı (6) 
fY 

formülüdür 13] [4]. Bu forınülde direnç, sürtün

me veya Darcy katsayısı olarak adlandırılan "A., 
diğer formüllerdeki kst, m, y, katsayılarının aksi

ne boyutsuz bir büyüklüktür. 

Colebrook-White' in; çok sayıda ölçüm e 
dayanan ve hidrolik olayın fiziksel yönünü akset
tiren prizmatik kanalhır için yaptıkları araştırma
lar 

A katsayısının; Reynolds sayısı "Re", rölatif pü
rüzlülük (k/d= k/4R), kesit şekli ve pürüzlülük 
yapısı ile yakından ilgili olduğunu göstermiştir. 
Bu çalışmalar sonucunda; 
RcY- 2300 değerleri için, dairesel kesitlerde hid
rolik cilalıdan hidrolik pürüzlülüğe geçiş bölge
sinde; direnç katsayısını 

_ı_=_ 2_ log[k/4R + 2,51 ] (7) 
YI. 3,71 Reif.. 

şeklinde ifade eunek mümkün olmuştur. (k/4R)/ 
3,7 < 2,51 /Reif.. olduğu zaman akım hidrolik 

cilalı bölgede oluşmakta, bu durum için (8) nu
maralı bağıntı geçerli olmakta; (k/4R)/3, 7 < 2,51 1 
Reif.. durumunda ise akım hidrolik pürüzlü ola
rak tanıınlanmakta, bu bölgede ise (9) numaralı 
bağıntı geçerlilik kazanmaktadır. 

~ = - 2.log(:~~) (8) 

_1_=- 2.log{k/4R) 
YI. 3,71 (9) 

Uygulamada boru hidroliğinde, (7), (8), (9) 
numaralı eşitlikler yerine iterasyon işlemlerinde 
kolaylık sağlayan Prandtl, Nikuradsee Moody 
abağı kullanılmaktadır (Şekil 1). 

Şekil ı. Daire kesitler için geliştirilmiş ")." de(:erlerini veren diyagram. 
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Dairesel kesilli ve farklı kesitlerdeki çok 
geniş kanallarda yapılan deneyler sonucundan 
türbülanslı akımlar için geçerli olan eşitlikler 
Prandtl ve Karman ı.arafından; 

a) Pürüzsüz cidar veya ı.aban için 

.!_ = Ag.log(Reii) + Bg (10) 
'A 

b) Pürüzlü cidar veya ı.aban için 

I 2R -=Ar.log-+Br (1 1) 
'A k 

c) Geçiş bölgesi için 

.!_=Ar.log(2R + Ccw) (12) 
'A k Reii 

şeklinde verilmektedir [3]. A, B, C entegrasyon 
sabitleri olup belli şekiller için tablo II' den alına
bilir. 

Tablo Il. 
(10), (ll), (12) numaralı eşitlikler için ge

çerli olan integrasyon sabitleri [3). 

BORULAR IÇIN ÇOK GENIŞ KANALLAR IÇIN (B »h) 

o ~ ~ '# 
Ag 2.00 2.00 2.00 2.26 

Bg -0.80 -0.96 -0.67 

Ar 2.00 2.00 2.20 2.26 

Br 1.14 1.57 1.81 2.05 

Cc w 18.70 

2- DEBi FORMÜLLERİNİN KRİTİGİ 

1. Bölümde verilen debi formülleri incele
necek olursa aşağıdaki hususları belirlemek 
mümkün olmaktadır. (1) , (3), (4), (5), (6) numa
ralı eşitliklerden yararlanarak 

l/6 
C=~= ıooiR 87iR = i8i 03) 

n m+iR y+iR YI 

bağıntısı yazı labilir. Bu bağıntıdan c, n, m, y kat
sayılarının boyutsuz büyüklükler olmadığı görül
mektedir. Başka bir deyişle, ölçüınierin yapıldığı 
boyutlardaki kanallar için geçerlidir. Ayrıca (6) 
numaralı bağıntıdaki direnç katsayısı "').." yı, "k" 
ile ortalama pürüzlülük değeri gösterilirse, 

lı.= f(Rc, k/R, kcsitşekli, pürüzlülükyapısı) (14) 
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şeklinde tanımlamak mümkün olurken, diğer 

formüllerdeki c, n, m, y değerleri (14) numaralı 
bağıntıda görülen parametrelerden sadece sathın 
gösterdiği özelliği dikkate almaktadır. 

(13) Numaralı bağınLı kesitlerinin her türlü 

benzeşim göstermesinde dahi "n" değerinin R 1'6 

değerine, m değerinin ise R 112 değerine yani ka
nal boyutlarına bağımlı olduğunu göstermekte
dir. (ı3) numaralı bağıntı bazı düzenlemelerden 
sonra; 

kı/6 ı (k)l/6 

ni8i= VI 'R (15) 

şeklinde yazılabilir. 15 numaralı bağıntı 
yardımıyla her (k) pürüzlülük değerine karşılık 

1/6 
gelen k /n{Sg boyutsuz büyüklüğü hesapla-
nabilir. Moody diyagramından yararlanarak bu

I/6 
!unacak olan (1 !ii). (k/R) değerleri yardı-
mıyla çizilen diyagram Şekil 2' de verilmiştir. 

··~,--~~~--7L~.~.~.,~os--7-~~~ 
Rt ~ 4.Yf-

Şekil 2. Manning-Strickler eşitliğinin geçer 
liğini yansıtan diyagram 

Şayet Manning-Strickler formülü Darcy
Weissbach formülü kadar sağlıklı olsa idi, şekil 
2' de görülen eğrilerin şekil ı' deki gibi apsise 
paralel bir doğruya dönüşmesi gerekirdi . Rey
nolds sayısının büyük olduğu, mutlak pürüzlülü
ğün 20 < 4R 1 k < 40 olduğu bölgelerde Man
ning-Strickler denklemi sağlıklı sonuçlar 
vermektedir. Re> 4.104 20 < 4R 1 k< 400; ve 
Re> 2.105 20 < 4R 1 k< ıooo sınırlamaları ge
tirildiği takdirde, Manning-Strickler formülü ile 
% 1 O hassaslık sınırında doğan sonuçlar elde edi
lebilmektedir. Ancak bu değerlendirmede kesit 
şekli, pürüzlülük yapısı gibi parametrelerin dik
kate alınmadığı hususu gözden uzak Lutulmaına
lıdır. Bu parametrelerde dikkale alındığı takdirde 
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hassaslık oranı daha da azalacaktır. Bu tür nice
liksel yargıtara Bazin ve Kutter formülleri içinde 
varılahi tir. 

Bu yargıtara rağmen, günümüzde Man
ning-Strickler ve benzeri formüllerin halen uygu
lama bulmasının iki nedeni vardır. Bunlardan ilki 
bu formüllerin uygulamasının çok kolay olması, 
ikincisi ise "k" ilc ilgili deneyimin az olmasından 
gelmektedir. Manning-Sırickler fonnülünün kul
lanılınası durumunda yukarıdaki sınırlarnalara 
uyulmalıdır. (7), (8), (9) numaralı , Colebrook 
Jhite eşitlikleri ve Moody abağı ise daire ve dai
reye yakın kesiller için geçerli olduğundan, açık 
kanallarda kullanı tınası uygun olmamaktadır. 
Çünkü bu yakla~ımlarda kesit şekli parametresi 
dikkate alınmamıştır. (10), (ll), (12) numaralı 
eşitlikler ise dikdörtgen, üçgen, parabol kesitti 
geniş prizmatik kanallar için geçerli olup iteras
yon gerektirmektedirler ve dolayısı ile kullanım 
alanları sınırlıdtr. 

3- DEBİ HESAHI 

Türbülanslı akımlar için, logaritmik hız da
ğılımı kabulü ile, hızın "z" ekseni boyunca deği 
~imi Prandtl tarafından 

-.ır--
v (z) =ce V gRI In (z/z<i (16) 

şeklinde verilmiştir [5J. Bu fonnüldc a: = 
Karınan Konstantı = 0.4, v* = sürükleıne hı zı = 

~ gRl olup bu tanım formülde yerine konursa 

(J 6) numaralı bağıntı v (z) = 2.5 v* In (z/zo) şek

lini alır. Ortalama hız v, z = 0,368 h "= 0.4R de
rinliğinde oluştuğu için l6J 

v = 5.75 v* log (0.4 R 1 z
0

) (17) 

bağımısından bulunur. 

"z0 " değerleri ise yüzeyin hidrolik cilalı, 

pürüzlü veya akımın geçiş bölgesinde bulunma
s ına göre tespit edilir. Hidrolik cilalı yüzeylerde 
sınır tabakasının viskoz özelliği daha etkili ol
maktadır. Sınır tabakas ı kalınlığı "8" 1_5] , [6], 171. 

t'}_ l) 
8 = 11.6-= 10 -

v* v* 
(18) 

o lup burad<ı li = kincmatik vizkosite = ıo-6 m2/s 

(20°C için) anlumındadır. Şayet k» 0.1 8 ise yü

zey hidrolik cilalı kabul edilip z0 = 0.01 8 değe

rine e~ it <ll ınınal ıdır. Bu durumda (17) numaralı 
bağıını 

V= 5.75 V* log (4ÜR/8) (19) 
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şeklini alacaktır. k» 68 halinde akım hidrolik pü
rüzlü yüzeyde oluşmaktadtr. Üniform pürüzlülük 
değeri için Nikuradsee' ye göre z

0 
= 0.033 k de

ğeri ile hızı 

v = 5.75 v* log (12 R/k) (20) 

0.1 d< k< 6d arası geçiş bölgesi olup, bu bölge
de oluşan akımlar için hız 

v=5 .75Hiog[l2R/(k+0.38)] (21) 

bağıntısından bulunabilir. Bu bağıntıda v* =~gRI 
alınıp yerine konulduğunda; literatürde White
Colebrook eşitliği olarak bilinen 

v=l8log[12R/(k+0.38)]VRI (22) 

bağıntısı elde edilir. (I) numaralı bağıntı ile (22) 
numaralı bağınll karşılıştırıldığında geçiş bölgesi 
içinChezy katsayısının 

C= I8log(12R/k+0.3o) (23) 

olduğu görülmektedir. 

Hidrolik cilalı ve hidrolik pürüzlü durum
larda, Chezy katsayısı sıra ile 

C= 18 log (40 R 1 d) 
C= 18 log (12 R 1 k) 

şeklinde tanımlanabilir . 

(6) numaralı bağıntı v* =~gRI ifadesi ilc 

(24) 
(25) 

V= {8 V* (26) 

V:. 
şeklinde yazılıp; (26) ve (21) numaralı eşitlikler 
yardımı ilc Darcy katsayısı için 

)x = 2.03 log [1 2 R/ (k+ 0 .38)] (27) 

bağınusı bulunabilir. 

(27) Numaralı bağıntı geçiş bölgesi için ge
çerli olup, akımın hidrolik cilalı ve hidrolik pü
rüzlü yüzeyde oluşması durumlarına göre; söz 
konusu bağınıı s ırası ile 

}x =2.03 1og(40R/8) (28) 



h:, =2.031og(12 R/k) 

şekillerini alacaktır. 
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(29) 

Bu yöntemle debi hesabında en büyük so
run, dane pürüzlülüğünün tespitinde karşımıza 

çıkmaktadır. Taban malzemesi üniform bir özel
lik gösteriyorsa; "k" dane çapına eşit alınır . Üni
form özellik göstennemesi durumunda D90• D65 
değerleri alınmalıdır [5], [8]. Yatak malzemesi
nin clek analizi mevcut değilse tanıma uygun "k" 
değerleri Tablo II' ten [9] alınabilir. 

Tablo III. Açık kanallar için k pürüzlülük de~erleri [9]. 

PÜRÜZLÜLÜK SA TIH ÖZELLİKLERİ k (mm) 

Düzgün olmayan kalıp kullanılarak dökülmüş beton 10 

Düzgün olmayan kalıpla çalışılmış derz aralıkları 
fazla beton 20 

OLDUKÇA Beton Plaklar 

PÜRÜZLÜ Kil veya kırmataş ihtiva eden kum 

İnce çakıl, kumlu çakıl 30 

lnce ve orta irilikteki çakıl 50 

Orta ve kırma çakıl 75 

Orta ve iri çakı 1 90 

Orta derecede sürünLü maddesi ihtiva eden 
toprak malzeme 200< 

Homojenlik göstermeyen, çakı l ihtiva eden 
toprak malzeme 400< 

lri taş yığılmaları, di namiLle açılan 
düzeltilmiş yataklar (Max. O, 1 D) 500< 

ÇOK Fazla miktarda katı madde içeren homojen 
dağılım göstermeyen satı hlar (Max. 0,1 D) 650< 

PÜRÜZLÜ 
Vahşi dere karakteri gösteren akarsular (Max . 0,25 D) 900< 

Kaya tabanlı orta pürüzlükteki yataklar (Max. 0,1 D) 1500< 

Vahşi dere karakteri gösteren, çok miktarda katı 
madde içeren satıhlar (Max. 0,25 D) 1500< 

Fazla miktarda ot içeren toprak kanallar 

Kaya ı.aban lı , çok pürüzlü ı s lah edilmemiş akarsu 
yatak l arı (Max. 0,1 D) 3000< 

Pürüzlülüğü pratik olarak lıesaplayabilmek için Üniform akımlarda kullanılan debi formül

leri ve bu formüllerdeki katsayıların "C" katsayı
sı cinsinden ifadesi ve kullanım şek li sabit taban

lı yataklar için Tablo IV' te verilmiştir. 

k 1/6 
n= - (30) 

26 

bağıntısından yararlanılabilir [IOJ, Illi. 
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Tablo IV. Üniform Akımlarda Kullanılan Debi Formülleri 

C= 18 Log 12 R 
k+0.3ö 

(Geçiş Bölgesi) 

40R (Hidrolik Cilalı) ChezyV =Cffi C=18Log-
ö 

12R C=l8Log -
k 

(Hidrolik Pürüzlü) 

V =lR
211112 1/6 Rl/6 

Manning D90 C=-n=--n 
26 n 

2f11!2 
Sırick v =kstR 

k - 26 1/6 
srw C=kst·R 

D9o 

Kuller V=l00YR m c- ıooiR 
ın+iR m:r; 
87YR 

Bazir V 
ın+ iR 

C= 87YR 

V= Y8.g {Rı }x- =2.03log{ 
12 

R } (Geçiş Bölgesi) 
-ô+iR 

Darcy YI k+0,3ö 

1 (4 OR) YI = 2.03 log -
0
- (Hidrolik Cilalı) C= YSg 

YI 

-
1
-=2.03log{ 

12 
R} n k 

(Hidrolik Pürüzlü) 

Örnek: 
Aşa~ıda en kesi li verilen akarsudan geçen debinin nesabı istenınekte taşkın yata~ında D90 = 0,05 

ın,;ına yatakta D90 = 0,03 m, şevele ise D90 = 0,10 m olarak verilmektedir. Chezy, Darcy - Weisbach ve 
Manning - Strickler' e göre çözüm yapılacaktır. 

T 

+ + + 
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A= 10,69 m2 A= 17,00 m2 A=4,69 m2 

U= 8,70m U= 8,85 m U= 4 ,51 m 
R= ı ,23 m R= ı,93 m R= 1,04 m 

k 0,05 m 0,03 m 0,10 m 
V* 0,1ı/s 0,137 m/s 0,102 m/s 

8 9,09 . ıo-4 m 7,ı4.ıo-5 m 9,90.10-6 m 

c 44,46 m 112 /s 51 ,98m 112 /s 37,73 m 112/s 
v 1,56 m/s 2,28 m/s 1,22 m/s 
Q (chezy) 16,68 m3/s 38,76 m3/s 5,72 m31s 

ı 

n 5,01 5,86 

v 1 ,56 m/s 2,28 m/s 
Q (Darcy 16,68 m3/s 38,76 m3/s 
(Weıssboch) 

LQ=61,16m3/s 

4,26 

1,23 m/s 
5,77 m3/s 

n 0,023 m·1/3 .s 0,021-1/3 . s 0,026 m·1/3 .s 
v ı ,58 m/s 2,33 m/s ı ;22 m/s 
Q ı6,89 m3/s 39,61 m3/s 5,72 m3/s 

(I) LQ=62;xlm3/s 

S. SONUÇ 

Manning - Strickler formülünün kullanımı 
basit olmasına rağmen Darcy - Weissbach for
mülü veya logaritmek hız dağılımını dikkate alan 
şekli ile Chezy formülünün kullanılması öneril
mektedir. Bu hesap yöntemi Manning - Strickler 
formülü ile karşılaştırıldığında aşağıda sıralanan 
üstünlüklere sahiptir : 

( I ) 
Man n ing - Strickler eşi tliğ in in çok yakın sonuç ver
mesi her üç bölüm için Re>> l if ve 20<4R/k<400 ol
mas ı nda n k ayn akl anmaktadır. (Şekil 2) 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1991 SAYI 74 

1. Söz konusu yaklaşımların teorik dayana-
ğı vardır. 

2. Fiziksel olayı tanımlamaktadır. 
3. Katsayıları boyutsuzdur. 
4. Logaritmik hız dağılımını aksettirmekte

dir. 

Manning- Strickler'de aşağıdaki hususlara 
dikkat etmek gerekir: 

1. "n" veya "ks1" değerleri boyuı.suz olma
yıp, tespit edildikleri büyüklükteki ka
nallar için geçerlidir. 

2. Formül viskoz özelliği aksettirmediği 
için büyük "Re" sayıları için geçerlidir. 

3. Direnç kanununna uymadıkları için orta 
büyüklüklerdeki relatif pürüzlülükler için 
geçerlidir. 

4. "n" veya "ks1" değerleri tespit edildikleri 
şekillerdeki kesitler için geçerlidir. 

5. Manning pürüzlülük katsayıs ına taban -
dan alınacak malzemeden elek analizi 
yaparak karar verilmelidir. 

Söz konusu yöntem sadece taban şekli 
oluşmamış akarsu yataklan için geçerli olmayıp 
katı madde hareketinin söz konusu olduğu hare
ketli tabanlı kanallara ve bitki örtüsü içeren ka
nallara da uygulanması bazı değişiklikler yap
mak sureti ile mümkün olabilmektedir. [ı2] 
[13] . 

I.JI 
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A [m2] 

C[m112 s· 1] 

D 65 [m] 

D 90 [m] 

g [m s-2] 

h [m] 

I [-] 

k [m] 

k [m1f3s -1] st 

[m-If3 s] 

Q[m3s-1] 

R [m] 

Re[-] 

U [m] 

v[ms-1] 

v* [ms-1] 

a [-] 

B [ -] 

ö [m] 

A.[-] 

~[m2s · l] 

SEMBOLLER 

Islak alan 

Chezy katsayısı 

Elek analizinin %65'ine karşı ge-

len dane çapı 

Elek analizinin %90'ına kanş ge-

len dane çapı 

Yerçekimi ivmesi 

Su derinligi 

Egim 

Dane pürüzlülügü 

Strickler katsayısı 

Manning katsayısı 

Debi 

Hidrolik yarıçap 

Reynolds sayısı 

Islak çevre 

Ortalama hız 

Sürükleme hızı 

Egim eksponenti 

Hidrolik yarıçap eksponenti 

Sınır tabaka kalınlıgı 

Darcy direnç katsayısı 

Kinematik viskozile 



ŞİŞİRİLEBİLİR SA V AKLAR 

Yazan: Dursun YILDIZ(*) 

ÖZET 

Şişirilebilir savaklar küçük hidroelektrik santrallerin çevirme yapılan. sulama kanallann
daki kontrol yapılan, gel git dalga bariyerleri ve baraj kreti yükseltilmesi projelerinde son yıl
larda tüm dünyada yaygınlaşan bir uygulama olmuştur. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanımı hızla artan şişirilebilir savaklar (Irıjlatable Weirs). 
şekil alabilme özelligine sahip olan ljlexible) ve genellikle ön gerilme verilerek lasttk kaplan
mış (n.ıbber coatedjabric) gövde malzemeleri kulanılarak inşaa edilmektedir. 

1- GİRİŞ 

Sulama kanallarında veya nchirierde beton 
bir temel üzerine anknıjlar ilc sabitlenen şişirile
bilir savaklar,bir rezcrvuarda veya kanaldaki su 
seviyes ini kontrol etmeye yarayan basit ve pahalı 
olmayan su yapılarıdır. Yapımında degişik özel
liklerdeki lastik kaplamalı malzemelerin kullanıl
dıgı bu savaklar, belirlenen savak formunu alana 
ctegin su, hava veya su ilc hava kullanılarak şişi
rilmekte ve istenildiginde içerisindeki hava veya 
su boşaltılarak başlangıç durumuna getirilmekte
dir. Boşaltılan savak, tesbit edildigi beton temel 
üzerine akıına direnç göstermeyecek şekilde ya
yılarak o bölgedeki akımın dogaı akış koşulların
da akmasına olanak tanımaktadır. 

2 - ŞiŞtRİLJ.lJİU:N SA V AKLARlN T ARİH\.~1 

Şi~irilebilir savaklar ilk olarak A.B.D. de 
N .M Iınberıson tarafından geliştirilmiş ve I 957 
yılında Los Angeles nehri üzerinde 1.52 ın yük
sekliginde ve 39.50 ın, uzunlugunda inşaa edil
mi ştir. 

(• ) In~. \1üh . DSI Ti\KK Dairesi Başkanlığı Hidrolik Lah. 

Başlangıçta "Fabridaın" ismi ile A.B.D. de 
üzerinden suyun aşmadıgı biriktirme yapıları ola
rak inşa edilen bu tip yapılar daha sonra düRya
nın diger ülkelerinde de degişik kullanım amaç
ları ile uygulama alanları bulmuştur. Japonya'da 
özellikle sulama kanallarında kontrol yapıları 
olarak oldukça yaygın bir biçimde kullanılan ve 
yükseklikleri 30 cm ile 3 m arasında, uzunlukları 
ise 5 m ile 50 m arasında değişen şişirilebilir sa
vak sayısının 1100 den fazla oldugu bilinmekte
dirJaponya'da 1965 yılından beri uygulanan bu 
tip yapılar üzerine yapılan araştırma çalışmaları 
İngiltere ve A.B .D. de de devam etmiş, kullanı 
lan savak malzemesi ve otomatik işletme sistem
lerinde birçok gelişmeler kaydedilmiştir. 

Bugüne degin inşaa edilen en yüksek şişiri
lebilir savak 5,18 m yüksekliginde Avustural 
ya'da Macleay Nehri üzerinde bulunmaktadır. 
Dünyanın en uzun şişirilcbilir savagı ise 0,6 m 
yüksekliginde ve 125 m uzunlugunda olup Tay
tand'daki Non Wai Regülatörü Savağı kretinin 
yükseltilmesi amacı ile inşaa edilmiştir. Dünya
nın çeşitli ülkelerinde degişik amaçlarla inşaa 
edilen şişirilebilir savakların bazıları ile özellik
leri "Tablo 1" de verilmiştir. 
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Tablo I- Çeşitli ülkelerde inşa edilmiş şişirilebilir savaklardan bazıları [13] 

i n:~ .ıd f3oyut ı dr · r Ne/ı i r·/Projc 
Amacı 

in ~aa Royut 1 ar ı Nehir/Proje 
yı ı ı H xL (nı) Yer· i Yı 1 ı H xL (ın) Yer· i Aı·ı<J r. ı 

ı979 ı , 6x22 Gldtt Nehri Çevre 
ı986 0 ,8x344 M.:w Yom Wc ir HCS Kret 

i ~ViÇRC Koruma TAYLAND Yü k ~c ı rııf!' > i 

ı978 ı , 5x40 i ri Gawa Ge l - Git 
ı987 ı , 6x8 

Shing chu nch . T"şkın 

JAPONYA Bariyeri TAYVAN Kont ro lu 

ı 980 0 , 3x50 lchi Gawa Su ı987 ı , 53x35 , 7 
Altoona City Su 

JAPONYA Temini A. B. D Temini 

Yashiro Gawa Sediment Los Angeles Yeraltı 
ı982 ı , 4x8 ,6 ı987 2, ı3x39 , 62 Nehri Suyu JAPONYA Kontrolu A.B.D Beslenmesi 

Haya oh ida Ga wa PıJinıer· Fal ls 
K re t 

ı982 ı , 95x28 ı 9 Sulama 1987 1, 83x45 1 (l4 Yük ::;e iTrn "J 
JAPONYA A. B. D H. el e kt r· i k 

1982 2 , 2x25 Shoshan 1oes 2, 44 x50 ,6 Susquehanna Çevre Sulama Nehri 
TAYVAN 2 , 44x88 , 7 A.B.D Düzenleme 

1982 5 ,00x10 , 0C 
Ogornigo River Hidroelek- Bottington K ret Diım · 1988 0 , 9x13 , 5 

JAPONYA tr ik B. AVUSTURALYA YUkseltmesi 

1983 1 ı 35x8 
Hatsuka Ga wa Hidr0elck-

1988 2 , 2x52 , 5 Tin Sh i Wai Gel -"G it 
JAPONYA tr i k HON KONG Bariyeri 

Jo Gawa 1988 1 ,83x25, 53 Pit River Dam K ret 
1983 1, 63x23 , 3 Sulama Yükseltme 

JAPONYA -3- A.B.D H.elektrik 

Vaca Dam Broad Water K ret 
1983 2x12 1 34 

FiLiPiNLER 
Sulama 1988 3 , 35x15 , 54 Po ver Yükseltmesi 

A.B.D H.elektrik 
Peinan Nehri San Gabr iel Yeraltı 

1984 1 ı 8x10 TAYVAN Sulama 1988 1 ,82x60 ,97 Suyu 
A.B.D Beslenmesi 

1984 2 , 44x88 , 7 Susq uehanna Çevre 
1988 0 , 9x31 ,8 GÜNEY KORE Sulama Nehri A. B. D. Düzenleme 

1984 2, 30x42 , 1 Narusezeki Gel - Git 1989 2 1 74x24 ı 38 Sant Creek Çevre 
JAPONYA Bariyeri A.B . D Düzenleme 

1984 2 , 49x21 , 4 
Suna Gawa 

Sulama 1989 2 ı 03x84 , 08 Kjeldal Nehir 
JAPONYA NORVEÇ Ulaşımı 

1984 2x26 Kawarabı Gawa Hidroelek-
1989 2 ı 92x64 ı 40 

Lunoe Nehir 
JAPONYA t r ik NORVEÇ Ulaşımı 

1984 2x25 Kobase Gawa Sul ama 1989 1 ı 6x16 
Manqaonui Hidroelek-

JAPONYA YENi ZELANDA tr i k 

Non Wai Dam K ret Gitrus Yeraltı 

1985 O ı 6x125 1988 1 1 82x9 ı 15 Suyu 
TAYLAND Yükseltme A.B . D Beslenmesi 

1985 2, 44x22 , 4 Feiton Dam Su 1988 1x30 Tospunkei Sulama 
A.B . D Temini TAYVAN 

1985 2, 2x32 
Sung Nae Çevre 

1989 2 , 50x12 
Virimji 

Sul~ma 
GÜNEY KORE Düzen leme GÜNEY KORE 

1985 2 , 38x30 148 
San Gabriel Yeralt ı Alameda Yeraltı 

Nehri Suyu 1989 31 96x88 , 77 Suyu 
A.B . D Beslenmes i A. B.D Beslenmesi · -

1986 2, 50x22 ,86 Wceks Fo lls Hidroelek-
1989 3 ı 50x67 , 67 

Rainbow Hidroelek-
A. B.D trik 5 MW A.B . D tr ik 

1986 1 ı 8x107 , 25 
Miran\ Weir Su 1 ama K r e 1989 2 , 20x5 ,00 Fukubasen Sulama 
AVU STURAL..Y A Yük seltme TAYV AN 

1986 1ı5x27 Gon Lau Nehri San Gabr ie l Yeraltı 
Su lama 1989 1 , 82x73 ı 15 Suyu 

TAYVAN A.B.D Beslenmesi 
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3- ŞİŞİRİLEBİLİR SA V AK TİPLERİ 

Şişirilmelerinde hava, su veya hava ve su
yun birlikte kullanıldıg1 bu tip hidrolik yapıların 
formları ile hidrodinamik ve hidrostatik yükler 
altındaki davranışları da birbirlerinden farklı ol
maktadır. Bunun yanısıra savale üzerinden akı
mın aşugı koşullarda oluşan salınımların önlen
mesi için akımı havalandırmak amacı ile nap 
kıncılar yerleştirilmektedir. (Şekil 1) de görülen 
savale tiplerinden hava ve suyun savagın degişik 
bölümlerinde birlikte kullanıldıgı c tipi savaklar 
uygulamada çok fazla görülmemektcdir. Bu ne
denle bu yapılar genel olarak 

Şekil 1 - Şişirilebilir savak tipleri 

a) Hava ile şişirilen savaklar 

b) Su ilc şişirilen savaklar 
olmak üzere iki ana grupta toplanabilirler. Bu 

. alanda yapılan araştırmalar, su ile şişirilen savak
ların (Water inflated weir) üzerinden suyun sa
vaklanması durumunda hava ile şişirilenlere na
zaran (air-inflated weir) daha az salınımlar 
yaptıgını göstermiştir. Bu nedenle hava ile şişiri
lcn savakların stabilite açısından daha güvenilir 
olmasına ragmcn genel egilim aşagıda açıklanan 
nedenler ilc hava ile şişirilen tipin kullanılması 
yönünde olmaktadır. (Şekil 2) 

-~-:~:,~~· .. 
.. . 

~IIIT Do'"""'' 

Şekil 2- Bir şişirilebilir savak yapısı 
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a) Su ile şişirilebilen tipler digerine göre 
daha uzun savale gövde malzemesi gerektirmekte 
ve maliyet artmaktadır. 

b) Su ile şişirilebilen tipierin şişirme için 
temiz suya ve su depolama tesisine olan ihtiyacı 
sık işletme (doldurma-boşaltma) koşullarında ilk 
yatınm maliyetini arttırmaktadır. 

c)Su ile şişirilebilen tiplerde doldurma ve 
boşaltma işlemleri için hava ile şişirilenlere naza
ran daha uzun zamarıa gereksinim duyulmakta-· 
dır. 

d) Don olayının sık yaşandıgı bölgelerde 
hava ile şişirilen savakların işletmesi daha kolay 
olmaktadır. 

e) Hava ile şişirilen savaklarda kullanılan 
ekipman için daha küçük bir alana ihtiyaç duyul
maktadır. Su ile şişirilcn savaklarda, temiz su 
kullanılmaması halinde kullanılan sudaki sedi
mentin çökeltilmesi ve uzaklaştınlması için boru, 
filtre veya çökeitim sistemlerine ihtiyaç duyul
maktadır. 

g) Hava ile şişirilen savakların inşaa süresi 
daha kısa olmakta ve daha az bakım gerektir
mektedir. 

4- ŞİŞİRİLEBİLİR SAVAKLARlN 
KULLANILDIGI ALANLAR 

Geçici kabartma yapılarına veya degişebilir 
krct seviyelerine sahip savak yapılarına gereksi
nim duyuldugunda şişirilebilir savaklar oldukça 
uygun çözümler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Şişirilebilir savakların kullanıldıgı alanlar 
genel olarak aşagıdaki gibi sıralanabilir. 

a) Sulama ve endüstri suyu temini projele
rinde çelik kapaklı kontrol yapıları yerine, 

Foto 1 - Sulama ve taşkın kontrollu amacı ile 
kullanılan bir şişirilebilir savak. 
(2.8mx29.5m)x2 
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b) Küçük hidroelektrik santralierin çevinne 
yapıları olarak, (Şekil 3) 

Şekli J. HFS çevirme r-J1111 olıırak lwllııııılan Week! Faili ~Ir 
laYlik proJesi genel VIIZiyet planı 
Proje Weeks Falls A.B.D. 
YOkseldik 2,50 m 
Uzunluk 22,86 m 
Savak malzemesi kalınlıAı 14,5 mm 
Santral gOcO 5 MW 

Şlflrllmlt durumda 

Botallılmıt durumda 

Foto 2 · Bir küçük hidroelektrik santralıın çevirme yapısı olarak 
kullanılan tlfirileblllr aavak 
Yer : Halluka Nehri - Japonya 
Kurulu güç : 450 k W 
Savak boyulları : 11=1.35 m 1..=8.00 m 
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c) Denizin fıruna veya gel-git'lerle yüksel
mesi durumunda bariyerler olarak, 

Foto 3 - Gel-git dalga bariyeri olarak kullanıı
lan bir şişirilebilir savak 
(2. 78mx32.Sm) + (2. 78mx37 .Sm) 

d) Mevcut barajların kret seviyesine yük
seltmek amacıyla, 

Foto 4 - Kret yükseltilmesi amaca ile kullana -
lan bir şişirilebilir savak 1.8 mx80.0m 

e) Yeralu suyu besleme havzaları (su filt
rasyonu) oluşturmak amacıyla, 

t) Akarsuların kimyasal atıklar veya yaglar
la kirlenmesi kazalarında bariyerler olarak, 

g) Su yapılarında sediment boşaltım kapak
ları olarak, 

h) Çevre düzenlemesi ve rekreasyon alan
ları için, 



S - ŞlŞlRlLEBlLlR SA V AKLARlN TERCİH 
NEDENLERİ 

Yerlerine kullanıldıkları yapılara tercih ne
denleri daha geniş açıklanacak olan bu tip yapıla
rın saglad1gı avantajlar genel olarak aşgıdaki şe
kilde özetlenebilir. 

a) Kolay inşaası, kısa inşaat süresi ve dü
şük yatırım bedeli, 

b) işletme kolaylıgı, 

c) Taşkın durumunda basit mekanik ve oto
matik boşalım sistemi ile güvenilir işletme olana
gı, 

d) Bakım kolaylıgı ve büyük işletme eko
nomisi, 

e) Korrozyona ve diger dış etkilereolan 
yüksek dayanıklılık, 

5.1 - Şişirilebilir savakların sulama projelerin
deki çelik kapaklar yerine tercih edilme ne
denleri. 

a) Taşkın durumunda güvenilir ve kolay iş
letme olanagı, 

Y/H 

1.0 1-----+ 

ı 

'----''----L o 1.0 
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b) Zemin özelligine göre zorunlu olabilen 
geniş ve derin temel yapısı yerine basit bir temel 
yapısı, 

c) Ş işinlebilir savaklar yüksekliklerine 
baglı olarak orta ayaklara ihtiyaç duyulmaksızın 
40 m lik bir açıklıga uygulanabilir ve taşkın du
rumunda nehir yatagındaki temel yapısı üzerine 
yayılarak akıma karşı bir direnç göstermezler. 

d) Kısa inşaat süresi ve düşük maliyet, 

f) Kolay inşaat, işletme ve bakımı olanagı. 
Kapak kaldırma sistemi veya hidrolik sistemlerin 
bakım zorunlulugunun ortadan kalkması, 

6 - ŞlŞ1RlLE8lLİR SA V AK PROFlLl VE 
PROJELENDlRlLMESl 

6.1 - Savak Profili 

Savak profilinin savagın hava veya su ile 
şişirilmesine göre degişik formlar aldıgı daha ön
ce belirtilmişti. Hava veya su ile şişirilen bir sa
vagın profilleri arasındaki fark Şekil 4'te veril
miştir. Bunun yanısıra hava ile şişirilen bir sava
gm en kesiti ise daha detaylı olarak Şekil 5'te gö
rülmektedir. 

:? .0 :.:tH 

Şekil4- Hava veya su ile şişirilen savak profilleri [14] 
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Yapılan araşurmalar , su ile şişirilcn savak
ların profillerinin özellikle yüksek iç basınçlarda 
hidrostatik veya hİdrodinamik yükler altında çok 
az dcg i şti ğ ini göstermiştir. Bunun yanısıra savak 
üzerindeki su yükünün savak yüksekliginin yarı
s ından az olması halinde, teorik olarak hesapla
nan savak yüksekliği ve profili uygu lamada elde 
edilen profilc oldukça yakın olmaktadır. Savak 
üzerindeki su yükü bu değerleri aştıkça belirle
nen savak yüksekliği de azalmaktadır. 

Bunun yanısıra memba su derinliği arttıkça 
proje yüksekliğinin elde edilmesi için savak iç 

H/Ho 
i.2 

i , i 

i,O 

0,9 

0,8 

y 

-r--
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basıncının da doğrusal bir şekilde arurılması ge
rcktigi tespit edilmiştir. 

Şi şirilebilir savaklarda memba su derinliği 
ilc savak yüksekliği ve savak iç basıncı arasında
ki ilişkiyi gösteren model çalışmaları sonuçları 
Şekil 6 ve Şekil 7'de verilmiştir. 

Aynı savak profili için mansap su seviyesi 
etkisi olmaksızın elde edilen savağın debi katsa
yısı ise Şekil 8'de görülmektedir. 

Ho= 2,0 m 

--r---
-

0.6 0,1 0,8 0,9 1,0 1,1. 1, 2 1.3 i.4 i.5hu/Ho 

P/Ho • 7 

1.6 

i,4 

i,2 

1,0 

0,8 

0,6 

Şekil 6- Memba su derinliği lle savak yüksekliği Ilişkisi (13] 
H = Savak yükseklijll 

_.., .---

H0 = Savajlın proje yüksekliği 
h u = Memba su derinliği 

Ho=2.0 m 

......-----
.......-- .......--

---0,7 o,8 0,9 1,0 i, i i,2 i,3 i.4 1.5hu/Ho 

Şekil 1 -Memba su derinliği lle s:ıvak iç basıncı arasındaki Ilişki [13] 
P = Savak iç basıncı 
h u = Memba su derinliği 
H0 = Savajlın proje yüksekilgi (2 m) 
y =Suyun özgül :ıjlırlığı (1 g/cm3) 

2,5 c 

, 
. . . .../ 2P 

A kc:: ... 
7o/H+ 

1,5 

1,0 

-y. 1-Y 

. .. ·· 
~ 

,05 

o o 0,2 0,4 0,6h/H 

Şekil ll- Mansap su seviyesi etkisi olmaksızın sa,·ağın debi kal•:ıyısı [13] 
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6.2 - Şişirilebilir Savakların Projelendi
rilmesi. 

Şişirilebilir savakların profıllerinin proje
lendirilmesi için şimdiye değin çeşitli teoriler 
geliştirilmiştir. Bu savaklann projelendirilmesin
de savak profili genel olarak memba, mansap su 
seviyelerinin ve iç basıncın bir fonksiyonu olarak 
hesaplanmaktadır. Projelendirme uygulanan yön
tem; memba, mansap su seviyelerinin ve işletme 
koşullarının belirli olduğu bir durum için savak 
profilinin ve malzemedeki gerilmenin hesaplan
ması olmaktadır. 

6.2.1 - Anwar Teorosi 

Bu teori ile, şişirilen savakların projelendi
ril.m~si için çeşitli kapalı savak formlan geliştiril
mıştır. Hesaplarda savak malzemesinin ağırlığı 
ihmal edilmiş ve basınç altında genişlemediği ka
bul edilmiştir. Savak formu mansap ankraj nok
tasında temele teğet olarak alınmış böylece temel 
ve kullanılan malzeme uzunluğundaki değişim 
kısıtlanmıştır. Anwar teorisinde memba su sevi
yesinin savak kreti seviyesinde olduğu kabul 
edilmiş ve mansap su seviyesi etkisi ihmal edil
miştir. 

6.2.2 - Binnie Teorisi 

Bu teoride su ile şişirilen savaklar için 
memba. su seviyesi savak kretine kadar alınıp iç 
basınç ıle yükseklik, temel uzunluğu ve memb
ra~ çevre uzunluğu arasında bağıntılar geliştiril
mış, membran ağırlığı ise ihmal edilmiştir. 

6.2.3 - Harrison Teorisi 

Bu teoride Harrison savak malzemesinin 
ağırlığını ve malzemenin basınç altındaki geniş
lemesini de dikkate alarak konuyu sonlu eleman
lar yöntemi (finite elment method) ile analiz et
miştir. 

7 - ŞİŞİRİLEBİLİR SA V AKLARlN GÖVDE 
MALZEMESİ 

. . Yapılan araştırmalarla sürekli olarak geliş
tırılıneye çalışılan şişirilebilir savakların gövde 
malzemesi olarak, Poly neoprene-naylon tabaka 
hypalon, PVC ile kaplanmış polyester, lastik 
kaplamalı polyester, neoprene lastik kaplı önge
rilmeli naylon kullanılmaktadır. Kullanılan mal
zeme savak yüksekliğine göre değişerek 1,5 ile 
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2,5 cm kalınlığında olmakta ve genellikle lastik 
ile kaplanmış tabakalar halindeki naylon vb. mal
zemelerden oluşmaktadır. 

Şekil 9 - Şişirilebilen savaklarda kullanılan 
gövde malzemesi kesiti [13] 

Savak melzemesinin alacağı çekme kuvveti 
savak yüksekliğine bağlı olarak artmaktadır. Bu 
alandaki çalışmalar sonunda akım doğrultusun
da oluşacak çekme kuvvetinin 10 m'lik savak 
yüksekliği için 600 kgf/cm ve 2 m'lik savak yük
sek.liği iç~n .ise 25 kgf/cm mertebesinde olacağı 
belırlenmıştır. [9] Bu nedenle yüksek gerilmelere 
dayanıklı savak malzemesi için yapılan araştırma 
çalışmaları, daha büyük boyutlardaki şişirilebilir 
savakların projelendirilebilmesi ve inşaası için 
oldukça önemlidir. Bu alanda şimdiye değin sağ
lanaı:ı gelişmeler ile 6 m yüksekliğe sahip şişiri
lebılır savakların projelendirilmesinin mümkün 
olduğu ileri sürülmektedir. 

Bunun yanısıra bu alandaki çalışmalarda, 
öngerilme verilerek kaplanan malzemelerin etra
fındaki lastik kaplamanın yüksek gerilmeye da
yanıklılığının yanısıra hava ve su geçirimsizliği
nin sağlanması da dikkate alınmaktadır. 

Savak g<_>vde malzemesinin, hava koşulla
rından ve nehır tarafından taşınan iri daneli sü
rüntü malzemesi, ağaç parçası, kimsayal atıklar
dan (vb) dolayı uğrayacağı hasarlar, kullanılan 
malzernede sağlanan gelişmeler ile büyük oranda 
giderilmi ştir. 

Bu tip savaklarda gövde kaplama malzeme
si içerisinde kullanılan çeşitli malzemelerin ka
rekteristikleri Tablo 2'de verilmiştir. 
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Tablo 2 - Şişirilebilir savaklarda kaplama malzemesi içinde kulanılan çeşitli malzemelerin özellikleri. [9] 
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Şişirilebilir savak projelerinde son yıllarda 
yüksek dayanıklılıgı ve aşınınaya karşı direnci 
nedeni ile kaplama malzemesi olarak chloropene 
lastik tercih edilmektedir. Kaplama malzemesi 
içinde kullanılan malzemeler düz, üçgen, ilmek 
ve sepet şeklindeki dokuma şekillerinden birinde 
ve tabakalar halinde bulunmaktadır Şekil 10. 

--· • ~·-
··~ • 
i --

i ımek~ 

Şekil 10 • Lastik ile kaplanan malzemelerin 
(Rubber Coated Fabric) dokuma 
çeşitleri 

Polimerle kaplanmış (etilen, propilen die

ne, monomer) 2-3 sıra naylon tabaka ile 150 °Cdd<i 
kürde ve 30 kg/cm2 (426 PSl) basınç altında üre
tilen bir şişirilebilir savak malzemesinin kalınli
gının savak yüksekligine baglı olarak degişimi 
aşagida verilmiştir. Bu malzemenin temele bag
Iantı sistemi Şekil ll 'de, tek veya çift ankraj hattı 
ile yapılan baglantılar ise Şekil 12'de görülmek
tedir, [13]. 

Savak YüksekiiRi 

0,4 m- 1,0 m 
1,1 m- 1,6 m 
1,7m-2,4m 
2,5 m -2,9 m 
3,0 m - 3,4 m 

102 

Kalınlık (mm) 

10 mm 
11,5 mm 
12,5 mm 
14,5 mm 
16,5 mm 

Foto • S Bir şişirilebilir savak gövdesinin te
mel yapısına ankrajlarda montaj 
işlemi 

Şekil ll • Savak gövdesi baglanb sistemi.[13]. 

Şekil 12 • Bir şişiri lebilir savagın yandan 
görün'üşü, [13]. 



7.1 - Savak Gövde Malzemesinin Daya
nıklılı~ı 

Şişirilebilir savakların yüzeyi güneş ışınla
rına ve di~er aunosfer olaylarının etkilerine ço~u 
zaman açık olacaktır. Bu nedenle savak malze
mesinin bu koşullara dayanıklılı~ı ve akarsularda 
taşınan sürüntü malzemesi ile a~aç, tahta parça
ları gibi di~er malzemelerin savak yüzeyini aşın
dırma ve tahrip eune olasılı~ı önem taşımaktadır. 

Bu konu ile ilgili olarak bir şişirilebilir sa
vak malzemesi ile taş ve çakıllı koşullarda arazi 
testleri yapılmış ve nehir tarafından taşınan taş, 
kaya, a~aç parçası vb. malzemelerin etkisi altın
daki savak malzemesinin performansı gözlenmiş-

tir. 
Bu çalışmalar sonucu elde edilen aşınma 

formülü bir savak malzemesi için 30 yıllık savak 
ömrü boyunca dış yüzeydeki aşınma miktarını 
vermekte ve malzeme kalınlı~ının tespitinde kul
lanılmaktadır. Burada degişik dane çaplarına gö
re elde edilen grafik, (Şekil 13):kullanılırken ta
~ ınan taş-çakıl formlarıııın da aşınma için önemli 
bir faktör olaca~ı gözönünde bulundurulmalıdır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda şişirilebilir 
savak ların ekonomik ömürlerinin 25-30 yıl ara
s ında olacagı tahmin edilmiştir. 

o 2 

Şekil 13- Bir şişirilebilir savak dış yüzeyindeki 
ajınma 
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8 - ŞİŞİRİLEBİLİR SA V AK İŞLETMESİ 

Japonya'daki bütün şişirilebilir savaklar 
otomatik boşalum sistemleri ile i ş letilmekte, şi

şirme işleminde el ile işletilen sistemler kullanıl 

maktadır . Otomatik boşalum sistemleri güvenilir 
olarak işlemesine ragmen bu sistemler ile ilgili 
bazı problemler vardır. Bunlar, hızlı boşaltım 

sonrasında mansapta oluşabilecek hasarların en 
aza indirilmesi ve taşkının geçmesinden sonra is
tenilen memba su seviyesinin en kısa zamanda 
tekrar oluşturulmasıdır. 

Bu iki problem Japonya'da geli ştirilen bir 
sistem ile çözülmeye çalışılmıştır. Şekil 14 de 
görülen bu sistem, membada sabit bir su yükü 
yardımı ile savak yüksekli~ini savak üzerindeki 
su seviyesine göre de~iştirerek geçen akımı kont
rol eunektedir. Bu sistemle çalışan savaklar daha 
çok da~lık bölgelerdeki büyük egimli akarsular
da uygulanmaktadır. 

Şekil 14- Otomatik kontrollu savak [14] 

Şişirilebilen savakların şişirme ve boşaltma 
süreleri genellikle 20-60 dakika arasında değiş
mektedir. 

Şişirilebilen savaklarda kret üzerinden salı
nırnlara neden olmadan güvenli olarak geçirilebi
len su yükünün savak yüksekli~inin en çok 0.30-
0.40'ı civarında oldugu ileri sürülmektedir. 

Şişirilebilir savaklar işletme sırasında su
yun ve sürümü malzemesinin savak üzerine uy
guladıgı dinamik ilkiyi ve bunun enerjisini rijit 
yapıların aksine absorbe ederek temele daha az 
vibrasyon ve dinamik ilki aktarırlar. Bu da teme
lin stabilitesinin saglanmasına olumlu yönde etki 
eunektedir. Bunun yanısıra temeldeki oturmalar 
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ve sürüntü malzemesinin çelik kapakların işlet
mesinde yaratabilecegi problemler şişirilebilir bir 
savagın işletmesinde sorun olarak ortaya çıkma
maktadır. 

8.1 - Şişirilebilir Savaklarda Kullanılan 
Otomatik Boşattım Sistemleri 

Şişirilebilir savaklar üzerine yürüLülen ça
lışmalar ile savagın ülomatik olarak boşalum iş
lemini saglayan basit mekanik sistemler gelişti-

Boşoltım işlemi için su 
seviyesi -

Hava 9irişi 

1 

. : . .. 

( Float.Type) Şamandıralı Tip 

rilmiştir . Bu sistemler suyun belirlenen kota ulaş
ması durumunda otomalik olarak çalışıp savak 
içerisindeki havayı boşaltarak savağın sabitlendi
gi beton temel tabakası üzerine yayılmasını sag
lamaktadır. Kovalı ve şamandıralı olarak gelişti
rilen mekanik boşaltım sistemleri Şekil 15'de 
görülmektedir. Bunun yanısıra elektrigin bulun
dugu bölgelerde belirli bir memba su seviyesinde 
otomatik olarak boşaltımı saglayacak olan vana
lan açacak bir elektrikli sensor sistemi de uygu
lanmaktadır. 

çıkışı 

Boşattım iş. lem.i için 
su~evıyesı 

Hava r;ıirişi 

1 

( BuckeL Type) Kovalı Tip 

Şekil lS- Otomatik boşaltım sistemleri [14] 

8.2 - Şişirilebilir Savakların Kontrol Dışı 
Sönümlenmesi (Self Deflation) 

Bir şişirilebilir sava~ın boşaltılması esna
sında savak kreti dogTusal ve temele parelel ola
rak bulunmaz. Bu durumda savak üzerindeki bü
yük su yükü savak kretini aşagıya bastırıp 
içerideki suyu dışarıya atmaya zorlayarak sava
gm kontrollü olarak boşalulması işlemine olum
suz yönde etki etmektedir. Bu durum savak yük
sekligi normal işletme yüksekliginin %70 i 
civarında iken başlamakla ve boşaltma esnasında 
mansaba deşarj edilen suyu arttırarak akımın bir 
süre V şeklini alan savagın mansabındaki belirli 
bir bölgeye toplanmasına yol açmaktadır. 

Bu konuda yapılan çalışmalar bu boşalma
nın (Self detıation) savaktan geçen debinin aşağı
daki formülle verilen debi değerinden daha bü
yük olduğu durumlarda gerçekleşeceğini 
göstermiştir. 
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Q = 0.4 f2i: b.h 
Q = Savaklanacak debi (m3/s) 
b= Savağın kret uzunluğu (m) 
h = Kret üzerindeki savak yükü (m) 

Bu bagıntı savak mansabındaki su seviyesi
nin çok düşük ve etkisinin ihmal edildiği durum 
için belirlenmiştir. 

8.3 • Şişirilebilir Savaklarda Salınımlar 

Şişirilebilir savaklarda belirli işletme ko
şullarında oluşan salınımlar bazı savaklarda 
problem yaratmış ve üzerinde önemle durularak 
çeşitli tedbirlerle önlenmeye çalışılan bir konu 
olmuştur. 

Bu alanda yapılan çalışmalar hava ile şişiri
len savakların su ile şişirilenlere oranla salınıma 
daha yatkın olduklarını göstermiştir. Bu çalışma
larda salınımların savak üzerindeki su yükünün 
artması ile artuğı ve yüksek iç basınçlı savakla
rın kret bölgesindeki uzun eğrilikten dolayı vib
rasyona daha yatkın olduğu belirlenmiştir. 

Su ile şişirilen savaklara nazaran avantajla
rı nedeni ile tercih edilen hava ile şişirilen savak
ların daha fazla salınım yapması ve uygulamada 
savaklar üzerinden daha büyük debiterin deşarjı
na olan ihtiyacın artması, salınımların azalulınası 
üzerine yapılan çalışınaları arttırmıştır. 



8.3.1 - Salınımların Nedenleri 

Egrisel elastik bir yüzey üzerinden akan 
serbest . yüzey li bir akımda, akım hızı arttıkça 

oluşan negatif basınç elastik yüzey üzerine mer
kezkaç kuvvete ters yönde bir kuvvet uygular. 

Merkezkaç kuvvet ile negatif basınç arasın
daki ilişkinin oldukça karasız olmasından dolayı 
nap ve savak salınımlar yapar (Self oscillalions). 

* Küçük debiterin deşarjında akım hızları küçük 
oldugu için napın dairesel hareketine ragmen kü
çük salınımlar oluşur. 

* Gövde üzerinde nap kıncı veya saptıncıların 
kullanılması durumunda nap, sapurıcı tarafından 
kırılırak savagın mansap yüzeyi üzerindeki daire
sel hareketinden ayrılır ve bu bölgedeki basınç 
atmosfer basıncına eşit olur. Böylece savak göv
de salınımları oldukça azalır, Şekil 16. 

~~kırıcı _a_a\_ 
Tip A Tip B 

Şekil 16 -Nap kırıcılı ve nap kırıcısız savaklar 

* Nap kırıcılı tipte nap kırıcının belirli bir su yü
künden sonra batık ve elkisiz çalışması ile nap 
sıçramaz (incomplete nappe). Bu geçiş süresinde 
ve sonrasında havalanmanın da yetersiz olması 
ile salınımlar oluşur, Şekil 17. 

Şekil 17- Nap kırıcılı tip savaklarda nap kı
rıcının etkili ve etkisiz çalışma hali 
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* Yeterince yüksek nap kırıcıların bulunduğu sa
vak gövdesinde salınımlar çok büyük oranda aza
lır. Havalandırma yetersiz olsa bile nap savak 
gövdesinden ayrılır, dairesel bir hareket ve nega
tif basınçlar önlenir. Nap kıncılı tipte bu ayrılma 
düzgün olarak nap kırıcının hemen membaında 
başlar. Nap kıncısız savakta ise bu ayrılma sava
gm mansap yüzeyi üzerinde oluşur ve ayrılma 
noktasında savak üzerindeki su yükü aruıkça da
ha büyük salınımlar oluşur. Savak üzerindeki su 
yükü savak yüksekliginin yarısına eriştiginde 

akım hızının artmasından dolayı oluşan negatif 
basınç bölgesinde şiddetli salınımlar başlar. 

Nap kırıcısız savaklar gibi nap kırıcılı sa
vaklarda da napın artık sıçramadıgı geçiş aralı
gında, savak mansap yüzü üzerinde kararsız salı
nımları oluşturan bir negatif basınç bölgesi 
oluşur. 

8.3.2 - Salınımlardan Dolayı Şişirilebilir Sa
vaklarda Oluşan Hasarlar 

Bazı işletme koşullarında oluşan şiddetli 

salınımlar savak gövdesinin beton temel tabakası 
üzerine baglandıgı ankraj noktalarında malzeme
nin hasara ugraması sonucu dogurmaktadır. 

A.B.D. de Pensilvanya'da Susquehanna 
nehri üzerindeki şişirilebilir savak yaklaşık 2.5 m 
yüksekliginde 90 m uzunlugunda ve 7 açıklıklı 
olarak inşaa edilmiştir. Şişirme için hava ve su
yun birlikte kullanıldıgı bu şişirilebilir savakta 
boşalum süresi en az 24 saat olmuş ve bu süre 
içerisinde gelen büyük debiler savak üzerinden 
aşmıştır. Bu koşullarda oluşan salınımlardan do
layı savak gövdesinin beton temel üzerine bag
landıgı bölümde malzernede aşınmalar ve hasar 
oluşmuştur. Bu savakta daha sonra savak gövde
si onarılmış ve gövde üzerine nap kırıcılar yer
leştirilmiştir. [12] 

8.3.3 - Salınımların Önlenmesi 

Japonya'da hava veya su ile şişirilen bir sa
vaktaki salınımlar bir model üzerinde incelen
miştir. Yapılan çalışmalarda Şekil 16'da görülen 
nap kırıcılı ve nap kırıcısız savak tipleri kullanıl
mış ve Şekil 18'de görülen doğrultularda oluşan 
salınımların degişimi tespit edilmiştir. Bu çalış
malarda çeşitli iç basınçlarda, savak nap kırıcılı 
ve nap kıncısız halde iken memba su derinliginin 
savak yüksekligine oranı ile salınım arasında be
lirlenen ilişki Şekil 19'da görülmektedir. 

lOS 
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Memba "'] l ~~··~~-~ - ·,;) [J 

Şekil. 18- Bir şişirilebilir savaktaki salınımlar, Ll2J. 

o,ı5 9 r-------.----r-----r-----ı 
Yeterli Havalanma ---oPo/Ho=l.2 

---.6 Po/Ho=O.B Hs/H: 1.4 

-·-o Po/ Ho =0 .6 )v 
0,10 f----+----+---t--~~'------1 

1,0 1,2 

Ho : Sovoğın proje yüksekli9i 

Şeki119 - Bir şişirilebilir savaktaki salınımların degişimi, [12]. 

Bu çalışmalarda nap kıncısız savaklarda 
memba su seviyesinin arunası ile salınımların ol
dukça arttıgı görülmüştür. Nap ile savak gövdesi 
arasında bir hava boşlugunun oluşturuldugu ve 
napın yeterince havalandırıldıgı nap kırıcılı sa
vakta ise çok küçük salınımlar tespit edilmiştir. 

Daha sonra savak üzerindeki su yükünün 
arttırılması ile nap kırcılar baunış ve havalandu
ma ortadan kalkarak nap savak gövdesine yapış
mıştu. Bu durumda salınımda aruşlar gözlenmiş 
ancak bu artış çok ani olarak oluşmamışt.ır. Yapı-
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lan çalışmada degiştirilen iç basıncın salınıma et
kisi çok açık olarak belirlenememiş ancak bu et
kinin nap kırıcılı tipte daha az oldugu tespit edil
miştir. 

Bunun yanısıra savagın tespit edildigi yan 
duvar yüksekli~ini de~iştirerek (hs/H= I .2) olu~
turulan yetersiz havalandırma koşullarında nor
mal iç basınç (Po/Ho= 1) ile hava ve su şişirıne. li 
savakla elde edilen sonuçlar Şekil 20'de verilmiş 
ve aşagıda açıklanmışur. 
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1 1 ! 
(YUkMtcnop kıncı ile o/o ıo) ----c~ t-tova titlrn~eli 

----{) Hava _ şişlrmtli (AIÇok " " ıı 0/o2,5) 

---o Hava titirrneli (Nap kırıcıaıı ) 

o,ıo 
· · · ·····X Su ~işirmeli ( ıı ıı ~--- - ----;:{---- ·· 

,ı ............... "''"''•' / i 
o,os 

...... ,, """' i"""" "':J~_,/ 
~/rı~~~ --
/1~ / . . . 

,o' u-~< - --x·· .. ... 
~--:-~~~~ l ı o 

1,0 1,2 ı,G 
H u 

H 

ı ,o ... :!,o 
Memba su dennlı§ı 

Sovolıı yUksekl iQi 

Şekil20- Bir şişirilebilir savaktaki salınımlar, (Model yüksekli~i: 20 cm) [12]. 

Hava şişinneli nap kıncısız tip yetersiz ha
valanma durumunda Şekil 19'!la görülen salınım
Iara yakın sonuçlar vermiştir. Savak yüksekligi
nin %2.5 ugu yüksekligindeki nap kırıcıların 
kullanıldıgı yetersiz havalanma koşulunda, nap 
kıncıların Hu/H=1.5 oranınıda batık ve etkisiz 
çalışugı (incomplete nappe) ve bu geçiş degerin
den sonra büyük salınımların oluştugu tespit edil
miştir. 

Nap kırıcı yüksekliginin savak yüksekligi
nin O. I O una eşit olacak şekilde arttırılması halin
de bu salınımların oluşmadıgı ve elde edilen so
nuçların Şekil I 9'de verilen sonuçlara çok yakın 
old':J~ tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak şişirilebilir savaklara uygun 
boyutta nap kırıcıların yerleştirilmesi ile hava şi
şinneli tiplerdeki salınımların, çok az salınım ya
pan su şişirmeli tiP.lerdeki salınırnlara yakın bir 
düzeye indirilebildıgi ortaya çıkmıştır. 

* Bunun yanısıra yerleştirilen nap kırıcının batık 
çalışmaya başladıgı ve akımın sıçramadıgı geçiş 
bölgesinde yeterli havalanma saglanabilmesi için 
savagın yerleştirildigi platformun yan duvarları
nın yükseltilmesi gerekmektedir. 

* Savaklanan akımın yapıdan genellikle ayrılıp 
sıçr.ımasını saglayabilmek için savak yüksekli
ginin en az 0.075'i yüksekliginde nap kırıcıların 
yerleştirilmesi önerilmektedir. 

* Kullanılan bu nap kırıcılar ve akımın yeterli 
orahda havalanmasının saglanabilmesi için alı
nan tedbirlerle, savak üzerindeki su yükünün 
önemli salınırnlara neden olmaksızın savak yük
sekliginin yaklaşık yarısına kadar çıkabilecegi 
belirlenmiştir. 

9 - ŞİSİRİLEBİLİR SA V AKLARlN T AHRİP 
EDlLEBİLMEYE DAY ANlKLlLlGI 

Şişirilebilir savakların projelendirilmesi ka
rarında etkili olabilecek bir faktör de bu savakla
rın tahrip edilebilme olasılıgıdır. 

Bu tip savaklar daha önce açıklanan bütün 
dogal koşullara dayanıklı olmalarına ragmen 
ateşli silahlar ve kesici malzemeler ile tahrip edi
lebilirler. Bu nedenle şişirilebilir savakların tah
rip edilebilme riski savagın yapılabilirlik çhlış
masının bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. 

Ş işinlebilir savaklar üzerinde ateşli silahlar 
ile yapılan testler, merrnilerin savak malzemesini 
deldigini göstermiştir. Bu durumda savak malze
mesinin hasarı, hasarı yaratacak olan malzeme
nin kütlesi yerine hızına baglı olmaktadır. Bu da 
merrnilerin iri kayalardan daha fazla hasar vere
bilecegini ortaya koymaktadır. Ancak savak mal
zemesinin elastisitesi nedeni ile bir mermi çekir
degi malzemede, mermi çapının 1/3 ü oranında 
bir delik açmaktadır. Malzemenin elastisitesi ve 
çok yüksek olmayan savak iç basıncı böyle bir 
delikten hava veya su kaybını yavaşlatmaktadır. 

Savak malzemesi kesici silahlarla da tahrip 
edilebilmekle ve bu durumda savagın tamiratı 
daha güç olmaktadır. 

Ancak konuyla ilgili yayınlarda şişirilebilir 
savakların şimdiye degin böyle bir tahribata ma
ruz kalmadıgı belirtilmektedir. Buna ragmen bu 
tip savakların tahrip edilebilme olasılıgını azalt
mak için bu konuda ayrıntılı çalışmalar yapıl
maktadır. 
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Modelin yandan görünüşü 

Modelin membadan görünüşü 

Foto 6 - DSİ T AKK Dairesi BaşkaniıRa Hidrol'ik Laboratuvarında inşaa edilen bir şişirilebilir sava k 
modeli H= 30 cm 

10 • ŞlŞlRlLEBİLİR BİR SA VAGIN AL TER
NATİFLERİ İLE MALİYET AÇlSINDAN 
KARŞILIŞTIRILMASI 

Şişirilebilir savaklann klasik sisıemlerle 
maliyet açısandan karşılaştırılması birçok degiş
kene bagh olmaktadır. Biı konuda uygulamalar
dan verilecek örnekler daha açıklayıcı olacaktır. 

Şişirilebilir savaklar özellikle diger sistem
lerde var olan orta ayaklara ihtiyaç göstermedi
ginden maliyet açısından oldukça avantajlı ter
cihler olmaktadır. Aynı zamanda baraj kreti 
yükseltmelerinde kullanılan bu tip savaklar degi
şik tiplerdeki çelik kapak altematiflerinden çok 
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daha ucuz olmaktadır. Bununla birlikte şişirilebi
lir savak maiyeti kret yükseltme kalaslanndan 
(flash board) daha pahalı olmasına ragmen diger 
taraftan bu durum işletme verimliligi, güvenilir
lik ve işletme ve bakım harcamaları alanlarında
ki avantajlarla dengelenmekıedir. Bu konuya ör
nek olarak A.B.D. de bir küçük HES 
projesindeki çevirme yapısı için proje ve yatırım 
maliyeti açısından degişik tipteki çevirme yapıla
rı arasında yapılan analizler verilebilir. Bu ana
lizde bascul gaıes, slide gaıes," radial gates flash 
board ve şişirilebilir savak (inflatable weir) al
ternatifleri dcgerlendirilmiştir. Bunlardan sürıne 
kapak (slidc gate) ve radyal kapak (radial gatc) 
alternatifleri pahalı bulunmuş ve bu sistemler 



.. 

taşkın süresince membada sürünlü malzemesi bi
rikimine neden olan bir beton gövde yapısına ih
tiyaç duyduklarından gözardı edilmiştir. Kret 
yükseltme kalasları (Flash board) ise maliyetinin 
düşüklügüne ragmen güvensiz ve işletme açısın
dan pahalı bir çözüm olarak degerlendirilerek bu 
kapakların taşkın esnasında zarar görmesi halin
de sistemin durdurulması. gerektigi de gözönüne 
alınmış ve degerlendirme dışı bırakılmıştır. 

Yapılan analizl~r ile bu konuda baskül ka
pak (bascul gate) ların ve şişirilebilir savakların 
aynı ilk yatırım maliyetine gereksinim duydukla
rı anlaşılmıştır. Bu nedenle karar için inşaat ma
liyeti ve inşaat süresi faktörleri degerlendirilmiş
ve şişirilebilir savağın kurulması için 5 güne ihti
yaç duyulurken baskül kapak (bascul gate) için 
birkaç hafta ve agır ekiprnana gereksinim olduğu 
belirlenmiştir. Bunun yanısıra kısa inşaat süresi
nin, daha uzun bir dönem içerisinde gelmesi ola
sı olan büyük debilcrin riskini de ortadan kaldır
dığı düşünülmüştür. Aynı zamanda şişirilebilir 

savakların periyodik bakım açısından çelik yapı
lara nazaran daha az bakım gerektirmesi de de
ğerlendirilmiş ve bütün bu değerlendirmeler so
nunda en uygun alternatifin şişirilebilir savak 
olduğuna karar verilmiştir. 
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ll- SONUÇ 
Şişirilebilir savaklar gelişen teknolojinin 

bir ürünü olarak ortaya çıkmasına rağmen inşaası 
ve işletmesi için yüksek bir teknolojiye ihtiyaç 
göstermemektedir. Başlangıçta bu tip yapıların 
gelişmekte olan ülkelerde inşaasında bazı prob
lemler ile karşılaşılabileceği söylenebilir. Ancak 
daha sonra, basit olan inşaası ve işletme sistemi, 
yabancı teknik yardımı en aza indirmekte ve bu 
işlerin oldukça büyük bir bölümünün yerli firma
lar ve işgücü ile yapılabilmesine olanak tanıya
bilmektedir. 

Son yıllarda tüm dünyada su mühendisliği
nin çeşitli alanlarında kullanımı yaygınlaşın şişi
rilebilir savakların sağladığı avantajlar gözönüne 
alınarak ülkemizde de uygulanabilirliği araştırıla
bilir. Özellikle sediment taşınımının çok fazla ol
duğu akarsularda kabartma yapısı arkasına biri
ken malzemenin şişirilebilir savağın 

söndürülmesi ile yıkanması olanağı, küçük hidro
elektrik sanırallerin çevirme yapıları olarak ça
buk, ucuz ve kolay inşaat olanağı tanıması, kurak 
periyotta su seviyesinin çok düşük ve sulama 
için su almaya elverişli olmadıltı geniş yataklı 

nehirlerde suyu şişirebilmesi, yağışlı periyotta 
ise nehirin doğal akış koşullarında akmasına ola
nak tanıması, özellikle sulama kanalları üzerine 
kolay inşaa edilebilmesi ve sağladığı işletme ve
bakım kolaylığı ve açıklanan diğer avantajları ile 
bu alanda alternatif projeler olarak incelenerek 
değerlendirilebilir. 
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