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BARAJ GÜVENLİGİ VE BARAJLARDA KAPAKLI 
VEYA 

KAPAKSIZ DüLUSA V AKLARlN TERCiHi ÜZERİNE 
DÜŞÜNCELER 

Dursun YILDIZ (*) 

ÖZET 

1Um dünyada barajlarda oluşan hasarlar üzerine yapılan istatistikler, bu hasarların en 
önemli nedenlerinden birinin baraj gövdesi üzerinden suyun aşması oldugunu göstermiştir. 
Küçük seçilen olası maksimum taşkın debisi inşaat süresi içerisinde gelmesi beklenen debi
nin halalı tahmini, dolusavak deşarj sistemlerinin (Kapakların) işletmeye alınamaması ba
raj gövdesi üzerinden suyun aşması ile oluşan hasarların en önemli nedenlerini oluşturmuş
tur. Bu nedenlerle oluşan en yüksek hasar oranı dolgu barajlarda görülürken beton barajlar 
için bu durum büyük bir problem yaratmamıştır. Bu açıdan bakıldıgında önemli baraj ha
sarlarının görülmedtgi ülkemizde Batı ve Dogu Karadeniz bölgelerinde yakın geçmişte ar
darda yaşanan taşkınfelaketleri bu konuda degeriendirilmesi gereken önemli işaretler ver
miş bulunmaktadır. 

1. GİRİŞ 

Tüm dünyadaki baraj prati~ine gözatıldı
lı;ında geçmişte kapaklı dolusavak tercihinin bu
güne nazaran daha fazla oldu!ı;unu görmek olası
dır. Bu tercih yapılırken konu genellikle baraj 
maliyeti açısından analiz edilmiş ve kapaksız do
lusavaklı daha yüksek barajlar yerine kapaklı do
lusavaklara sahip barajların projelendirilmesi ve 
inşaası tercih edilmiştir. 

Baraj güvenliği, baraj tipi ve dolusavak ti
pinin seçımınde önemli bir rol oynamaktadır. 
Depremden zarar görme riski altındaki bölgelcr
de ve hidrolojik verilerin xctersiz oldu.l!;u durum
da baraj güvenli~i nedeni ıle kapaksız dolusavak
ların tercıhi düşünülebilir. Hem depremden zarar 
görme riski allındaki bölgelerde hem de hidrolo
JI~ verilerin yetersiz olduğu durumda veya her 
ıkı durumunda sözkonusu oldu~u bazı havzalar-

(*) DSf TAKK Dairesi Başkanlığı Hidrolik Lab. Şb. Md. 

daki büyük su potansiyeli varlı~ı de!ı;erlcndirile
cek olursa, bu durumda kapaklı veya kapaksız 
dolusavakların tercihi konusu önemli olmaktadır. 
Bunun yanısıra büyük barajların inşaası ile ba~
lanttlı olarak oldukça büyük boyullarda inşaa 
edilen dolusavaklar ve kapaklar, konunun işlet
me ve bakım zorlukları açısından da değerlendi
rilmesini gerekli kılmaktadır. 

2. GENEL DEGERLENDİRME 

Tüm dünyada, deprem riski alundaki böl
gelerde dahi kapaklı dolusavakların tercihinin 
son yıllara kadar genel bir yaklaşım olarak kabul 
gördüğü söylenebilir. Genel olarak bütün değişik 
kapak tiplerinin kullanıldığı dolusavaklarda özel 
e!ı;ilim radyal kapakların (Radial Gate) tercihi 
olarak ortaya çıkmıştır. Deprem ri ski altındaki 
bölgelerde genellikle seçilen baraj tipi dolgu ba
rajlardır. 
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(1) Savak ekseni 
(2) Kontrol odası 
(3) Kapak mafsal bölümüne 

ulaşım platformu 
(4) Mesnet kirişi 
(5) Mesnet bloğu 
(6) Radyal kapak 
(7) Servomotor 
(8) Kablo ve hidrolik teçhizat 

IJalerisi 
(9) Batarda kapağı 
(10) ~atardo kapa~ı işletmesi 

Için gezer koprülü vinç 

Bir Dolusavak Rudyal Kapa~ı 



Sismik akLiviLesi olan bir bölgede konuya 
olası yer sarsıntıları açısından bakıldığında, ka
paklı dolusavaklı bir dolgu barajın tercihi riskli 
bir tercih olarak görülebilir. Çünkü dolgu baraj 
gövdesinin yanına kapaklı dolusavak için büyük 
bir beton yapı inşaa edilmektedir. Dolgu baraj 
gövdesi için sadece belirli oturmalar yaratabile
cek olan, yer sarsıntıları beton yapılar için daha 
büyük sorunlar ortaya çıkarabilir. Günümüzde 
projelendirilen dolusavak kapaklarının boyutları
nın oldukça büyük değerlere ulaştığını hatta 
20x20 m boyutunda kapakların projelcndirildiği
ni de görmek olasıdır. Böylece, dolusavak ayak
larının stabilitesini bozacak küçük oynamalar bi
le kapak i~letmcsindc oldukça önemli problemler 
yaratınaya yeterli olacaktır. 

Menzelet Barajı ve HES Dolusavağı Radyal 
Kapakları (12.2Sx7.50 m) 

Bunun yanısını bazı ülkelerde kapaklı do
lusavakların tercihi kanırının sadece bir prestij 
meselesi olarak da ortaya çıktığı görülmektedir. 
Buna da, kapaksız dolusavakların sadece kalifiye 
personelı;lcn yoksun ve işletme ve bakım olanağı 
sağlamaktan oldukça uzak ülkeler için önerilmesi 
gerektiği düşüncesi neden olmaktadır. 

Kapakların bakımı, onarımı ve işletme ça
lışmalarının oldukça önemli bir konu olduğu ve 
dikkatle ele alınması gereği açıktır. Ancak bu ça
lışmalar yapılsa bile işletme sırasında oluşabilc
cek bazı sorunlıırdan kaçınmak olası olma
maktadır. Kapakların yanlış işletilmesinin ortaya 
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çıkardığı sorunlara ait örnekler vardır. Olası iş
letme hatalarından birisi, taşkın debisinin rezcr
vuara girişinden dolayı kapaklann kontrolsuz 
açılınası ile dolusavakla ve mansapta olumsuz 
akım koşulları yaratmaktadır. Bu durum memba
daki koşullara bağlı olarak bölgenin sular altın
da kalması sonucunu doğurmakta ve can ve mal 
kaybına neden olmaktadır. Kapaklı dolusavaklar
da yetersiz bakım ve hatalı inşaa koşullarından 
dolayı kapakların yetersiz çalışması veya hiç ça
lışınaınası riski de gözardı edilemeyecek kadar 
önemlidir. Bu durum, geçen yıllarda oluşan bir
çok kazada kendisini örneklemiştir. Bu örnekler
den birisi de ülkemizde Aslantaş Barajında 1985 
yılında dolusavak radyal kapaklarından birinin 
kopması ilc yaşanmıştır. (Foto 1) 

Foto l. Aslantaş Barajı ve HES' inde baraj iş
letmede iken kopan radyal kapağın in -
şaat sırasında giirünüşü 

Bir dolusavağın projclcndirilınesinde bazı 
kapakların işletme dışı Kalması olasılığını değer
lendirerek bu durumda taşkın debisinin dcşarjı 
için projelendirme kriterleri zorlanabilmcktcdir. 
Bu konuda bazı kapaklann işletme dışı kaldığı 
koşullarda dolusavağın bütün kapaklarının i~Ict
ıı:ıe dısı olması olasılığı az da olsa vardır. Yctcr
sız baktın koşulları, kaldırma sistemindeki enerji 
kesikliği •. kap*ların sıkışınası, kapakların işletı
lcmeınesındekı en yaygın sebepler olarcık görül
mektedir. En ileri tekniklerle ışletilen kapaklar 
bile açılmasına ihtiyaç duyulduğunda yetersiz 
b<ıkım ~oşullarından dolaşı işlctıne dışı kalabil
mektedırler. Bu anlamda işletıne güvenliğinin 
arttırılınasının yolu herbir kapağın ayrı aynı ani 
tehlike yedek kaldırma sistemlerine sahip olması 
ol<ır<ık belirtilmektedir. 

Kapaklı veya kapaksız dolusavaklarla ilgili 
yukarıda yapılan dcgerlendirmclerin yanısıra ka
paklı dolusavakların projelendirilınesi ile gövde 
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dolgu hacmi ve yüksekliğinde azalma elde edile
bilir. Şekil ı 'de de verildiği gibi bu durum bir ba
rajın kret kotunun 6 m daha düşük projelendiril
mesine olanak sağlayabilir. Bu durum ile baraj 
maliyetinde ortaya çıkan düşüş (özellikle gövde 
yüksekliği arttıkça) proje mühendislerini kapaklı 
dolusavak tercihi yönünde etkile-mektedir. An
cak bunun yanısıra baraj güvenliği 

. . , . . . ~. . 
• 1 ' 1. -.- 1 • 

' . o 

. . -· 
• o ' 

• ' o 

' , . . 
o ' ' 

ile kapakların işletme ve bakımı dikkate alındı
ğında bu açık maliyet azalmasının düştüğü, hatta 
bazı koşullarda zarara bile dönüşebildi!;i de gö
zardı edilmemelidir. Kontrollu ve kontrolsuz do
lusavaklar konusunda yayınlanmış kaynaklara 
göre son yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerindeki 
eğilim kapaksız dolusavakların tercihi yönünde 
olmaktadır. (Kaynakça ı .2.3) 

, , o 

~ 1 • • ; .. 

o) Kapaksız tip (Baraj kret kotu en yüksek işletme seviyesinden 
14 m. yukarıda) 

; , - :· : 

1 ' 
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. . . .. ~ 

. ~ - . . 
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b) Kapaklı tip (Baraj kret kolu en yüksek işletme seviyesinden 
8 m. yukarıda) 

Şekill. Bir dolgu baraj yüksekliğinin kapaklı veya kapaksız dolusavak tipi ile de~işimi 
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3. KARŞlLAŞlLAN PROBLEMLER 

Dolgu barajlarda kapakların işletme dışı 
kalıp açılmamasıyla suyun baraj üzerinden aşma
sı hali, barajın yıkılmasına neden olacak en tehli
keli durumlardan birisidir. Baraj tipine bağlı ol
maksızın kapakların hatalı işletilmesi de mansap
ta çeşitli problemler yaratmaktadır. Birçok dolu
savak belirli mevsimlerde sık olarak 
çalıştırılmaktadır. Bu durum bakımı , deneyimli 
personel ve kapakların işletme güvenliği gibi ko
nuları da gündeme getirmektedir. Diğer taraftan 
kapakların çok az kullanılacağının tahmin edildi
ği ko~ullar için periyodik işletme testlerinin ih
mal edilmemesi ani tehlike durumunda kapağın 
işletme dışı bulunmanıası için oldukça önemli ol
maktadır. Projede dolusavakla büyük boyutlu ka
pakların bulunması halinde yapının oturacağı 
sağlam olmayan kaya ve orta ayaklardaki genleş
mcler de problem yaratabilmektedir. Bazı özel 
durumlarda bu husus projenin kapaksız dolusa
vak tipine dönüştürülmesine de neden olmakta
dır. 

Bu arada diğer bir husus da, taşkın koşulla
rında o bölgedeki haberleşme, enerji iletimi, in
san gücü bulunması gibi birçok konunun bu ola
ğan dışı şartlardan etkilencccğidir. Bütün bunlara 
ek olarak karmaşık bürokratik işlcyişli ülkelerde 
ani taşkın durumunda bazı önemli kararların alın
ması ve uygulanması güç ve geç olabilir. Bu hu
sus kapakların kilitlcndiği ve imhası için tahrip 
malzemesi kullanımının gerekli olabileceği bir 
durumda çok daha önemli olacaktır. Böyle bir 
durumda bazen bir dolgu barajın kapaklarını im
ha etmek barajın güvenliği açısından en uygun 
çözüm olarak gündeme gelebilir. 

Kapaklann kaldırma sistemine enerjinin 
ilctilemcmesi durumunda işletmenin el ilc (ma
nuel olarak) yapılınası oldukça zaman alıcı ola
bilmektc buna ek olarak gereğinden hızlı davran
ma olasılığı dolusavaktan oldukça büyük bir 
debinin ınansaha bırakılması sonucunu da doğu
rabilınektedir. Bu işletme, barajın güvenliğini 
korumakta ancak mansapta büyük hasariara yol 
açmaktadır. 

Yılın her döneminde sabit bir rezervuar su 
seviyesinin korunınası kararlaştmlmış olsa bile 
özellikle HES işletınesinde her dönemde su sevi
yesini olabildiğince yüksek kollarda tutma eğili
mi vardır. Taşkın hacmi küçük olan böyle bir re
zervuarın kapaklı dolusavağı bir anda Qmax 
debisini geçirebilecek şekilde projclcndirilir. Bu 
durum bir yandan rezervuarın dolu olduğu za
manlarda herhangi bir nedenle taşkını oluşturabi
lecek ortaını yaratmakta, bu da kapaklı dolusa
vaktarda oldukça önemli bir işletme problemini 
ortaya çıkarmaktadır. Diğer taraftan ise olası bir 

DSITEK.'<IKBÜLTE:-11 ı992 SAYI 75 

taşkıncia kullanılabilecek olan rezervuar hacmi
nin ortadan kalkması sonucunu doğurabilmckte
dir. Bu durumun sonucu olarak ani tehlike dolu
savaklarının projelendirilmesi gündeme gclebil
mcktedir. 

Mansap koşullan sadeec baraj tipi seçimin
de değil aynı zamanda kapaklı veya kapaksız do
lusavak tercihinde de önemli bir rol oynamakta
dır. Bu konuda dikkate a!ınmaş! geı:ek~n 
faktörler arasında topografya, hıdroloJık verılerıo 
güvenilirliği ve bölgedeki yerleşim birinılerinin 
durumu da bulunmaktadır. 

4. GENEL EGİLİM KAPAKLI DOLU
SAVAKLAR 

Kapaklı dolusavakların avantajlan ve deza
vantajları ile işletmesinin önemi aşağıdaki bö
lümlerde özetlenmiştir. 

4.1. Kapaklı Dolusavakların Avantajları 

Ekonomik analizde sağladığı avantajın ya
nısıra kapaklı dolusavaklar taşkın sırasında rezer
vuarın dolusavak krct seviyesine kadar çabuk 
olarak boşaltılmasında sağladığı avantaj nedeniy
le rezervuar işletmesinde büyük serbesti sağlar. 
Aynı bir rezervuar su seviyesi ele alındığında be
lirli genişlikteki bir kapaklı dolusavağın dcşarj 
kapasitesi daha fazla olmaktadır. Bunun yanısıra 
kapaksız dolusavakların uygulanması halinde, 
barajın kullanılabilir aktif depolama kapasitesin
de meydana gelen kayıp gözönüne alındığında 
bu seçeneğin bazen oldukça pahalı olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Sri Lanka' daki Victoria Barajı için 
yapılan ekonomik analizler, faydaları maksimize 
edebilmek için barajın olası en üst seviyede su 
depolayacak şekilde projelendirilmesi gereğini 
ortaya koymuştur. 

Bu projede kapaksız dolusavak tipinin be
nimsenmesi durumunda taşkın yükünün de karşı
lanabilmesi için normal su seviyesinin kapaklı 
dolusavaktakinden 8 m daha aşağıda olması ge
rckeceği tespit edilmiş ve bu nedenle projede ka
paklara ihtiyaç duyulmuştur. Ancak bu yörede 
etkili olan fırunalı hava koşulları nedeni ile ener
ji hatlarında sık sık oluşan hasarların kapak işlet
mesi için büyük bir risk oluşturduğu değerlendi
rilmiştir. Bu nedenle dolusavale ayaklarına 
yerleştirilmiş bir şamandıra mekanizmasının 
kontrol ettiği hidrolik kaldırma sistemi ilc taşkın 
zamanında otomatik olarak açılabilecek bir ka
pak projesi bu barajda ve aynı ülkedeki Saınanu
ulawewa Barajında uygulanmıştır, (14). Kapak 
işletmesinde karşılaşılan problemler ve konunun 
önemi nedeniyle geliştirilen böyle bir sistemin 
güvenli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı şimdilik 
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bilinmemektedir. Ancak bu yaklaşımdan da gö
rülebilecegi gibi ekonomik analizierin zorladıltı 
kapaklı dolusavak tercihleri yapılırken işletmede 
oluşabilecek olumsuz faktörlerin degeriendiril
mesi ve önlem alınması büyük önem taşımakta
dır. 

4.2. Kapaklı Dolusavakların Dezavantaj-
ları 

Gittikçe büyüyen hidroelektrik, su temini, 
sulama ve taşkın öteleme projelerinde oldukça 
büyük ebatlarda dolusavak kapakları kullanıl
maktadır. Bu durum aynı zamanda hidrolojik ve
rilerin çok güvenilir olmadıgı havzalarda inşaa 
edi len barajların da bir sonucu olabilmektedir. 
Bunun ötesinde dolusavak proje debisinin ve 
muhtemel taşkın debisinin belirlenmesinde kesin 
sonuçlar vermeyen yöntemler oldukça büyük bir 
hacmin büyük bir güvenlik katsayısı ile taşkın 
ötclenmesi için ayrılmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu durumda kapaksız dolusavaklar tercih edile
bilir çözümler olarak ortaya çıkmaktadır. Kapak
sız bir dolusavak, beklenıniyen bir debinin deşar
jında genellikle oldukça büyük bir güvenlik 
faktörüne sahip olmaktadır. 

Sismik alandaki kapaklı dolusavakların sı
kışma riski bulunmakta ve bu risti azaltmak için 
kapakların rijit tck parçalı çerçeveler içine yer
leştirilmesi önerilmektedir. Bunun yanısıra daha 
uygun boyutlarda daha fazla kapagın, çok büyük 
boyutlarda daha az kapaga tercih edilmesi tavsi
ye edilmektedir. 

Kapaklı dolusavaklar kapaksıziara oranla 
birçok açıdan daha büyük riskler taşımakta ve bu 
risk hidrolojik verilerin yetersizligi oranında art
maktadır. 

Baraj rezervuannda bir heyelan olması ve
ya çığın düşmesi halinde kapaksız dolusavaklar 
daha büyük deşarj kapasitesine sahip olmakta ve 
oluşan taşkın dalgasını daha güvenli bir şekilde 
mansaha bırakabilmektcdir. 

Hava sıcaklığının uzun bir dönemde OOC' 
nin altındaki değerlere düştüğü sert kış koşulları
nın yaşandığı bölgelerde, baraj kapaklarının işle
tilmesi (Norvcç' tc olduğu gibi) problemli olmak
tadır. Bunun yanısıra yüzen çisimlerin mansaha 
bırakılması açısından da dolusavak kapakları en
gel oluşturmaktadır. 
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Yukarıda belirtilenlerin yanısıra kapaklı 

dolusavak tercihinin ortaya çıkarabilecegi olum
suz sonuçlar aşagıdaki maddeler halinde de sıra
lanabilir. 

a) Kapakların kusurlu imalatı ve mekanik 
nedenlerle işletme dışı kalmaları, barajın üzerin
den suyun aşarak tahrip olmasına neden olabilir. 

b) İhtiyaç anında kapaklardan sadece bir ta
nesinin işlctilememesi bir süre için suyun baraj 
gövdesi üzerinden aşması sonucunu doğurmaya
cak olsa bile dolusavak deşarj kanalında ve man
sapta asimetrik kapak işletmesinden dolayı orta
ya çıkabilecek sorunlan yaratabilir. Kapaklardan 
birinin işletme dışı kalması ile yapılan asimetrik 
işletme özellikle tünelli dolusavaklarda tünel gü
venliğini tehlikeye sokacak akım koşulları yara
tabilir. 

c) Taşkın süresinde kapaklann hatalı işletil
mesi ile baraj mansabında yapay bir taşkın ve ha
sarlar oluşabilir. 

d) Taşkının olağanüstü koşullannda olası 
haberleşme ve elektrik bağlantısı kesintileri ile 
gereken insangücünün bulunamaması, kapaklar 
bakım ve onarımı yapılmış ve işler durumda dahi 
olsa suyun baraj üzerinden aşmasına neden olabi
lir. 

e) Son yıllarda artan sabotajlar ile kolay 
tahrip edilebilme olasılığı mevcuttur. 

4.3. Kapaklı Dolusavak İşletmesinin 
Önemi 

Baraj kapaklarının hatalı işletilmesi veya 
bazılannın işletmeye alınamaması baraj gövdesi 
üzerinden her zaman suyun aşması sonucunu do
ğurmasa bile, özellikle kemer baraj gövdesi üze
rinde yer alan dolusavaklarda baraj mansabında
ki dar vadi yamaçlannın, serbest yüzeyli akımın 
bulunduğu tünelli dolusavaklarda ise tünelin sta
bilitesi açısından oldukça ciddi problemler yara
tabilirler. 

Ülkemizde Ceyhan nehri üzerinde projelen
dirilen , talvegden 187 m yüksekliğindeki Berke 
Kemer Beton Ağırlık Barajı ve HES' i, baraj göv
desi üzerinde 2000 m3 /s kapasiteli kapaklı bir 
dolusavağa sahip bulunmaktadır. (Foto 2,3) 



Foto 2. Herke Barajı modelinin mansaptan gö
rünüşü 

Foto 3. Berke Barajı modelinin üstten görünüşü 
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Oldukça dar bir vadi üzerinde inşaa edile
cek olan barajın dolusavağının işletmesi esnasın
da kapakların bazılarının herhangibir nedenle iş
letmeye alınamaması veya asimetrik olarak 
işletilmesi halinde dolusavaktan çıkan jetin nehir 
yatağı yerine mansapta sağ ve sol yamaçlara dü
şerek baraj güvenliğini tehdit edeceği tespit edil
miştir. DSİ. TAKK. Dairesi Başkanlığı Hidrolik 
Laboratuvarında yapılan Berke Barajı model ça
lışmalarında belirlenen ve Foto 4, 5, 6' da görü
len bu durum bazı projelerde kapak işletmesinin 
ve kapakların güvenilirliğinin öneminin daha da 
arttığını ortaya koymaktadır. 

Foto 4. Herke Barajı modeli dolusav-cığında or
ta iki açıklık çalışırken jetin vadinin 
sağ ve sol yamaçlarını yıkaması. 

9 
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Foto S. Berke Barajı modelinde dolusavağın 
tck aç ıklığının çalışması halinde jctin 
görünüşü . 

Foto 6. Berke Baraj ı model inde dolusavak 
aç ıklı klarının tümü nün simetrik ola
ra k çalıştırılması ha linde akımın giirü
nüşü . 

10 

Kapak işletmesi ve güvenilirliğinin önemi
nin arttığı bir diğer proje de tünelli dolusavak 
projeleridir. Yine ülkemizde Harşit Çayı üzerin
de inşaa edilen Kürtün Barajı ve HES . Dolusava
ğı tünelli olarak projelendirilmiştir. (Foto 7). 
Bölgenin hidrolojik koşulları ve yaşanan taşkın
lar dikkate alınırsa, kapaklann diğer barajiara na
zaran daha sık olarak işletmeye alınacağ ı söyle
nebilir. 

Foto 7. Kürtün Barajı ve HES' i tünelli dolu
savak modelinin membadan gürünüşü. 

Kürtün Barajı' nın gövde kret kotu be lirlc
nirken bu ihtimaller gözönüne alınmıştır. Hazi
ran 1990 da yaşanan taşkından önceki 2400 m3 /s 
lik dolusavak proje debisinin Q = 3775 m3/s ye 
çıkartılmasından sonra bu debi ile yapılan hesap
ta, baraj gövdesi kret kotu 647.00 m olarak tespit 
edilmiştir. Daha sonra Q = 3775 m3/s için bir ka
pağın açılmaması ve deşarjın diğer 3 kapak ile 
yapılmaya zorunlu kalınması halinde rezervuar 
su seviyesi 647.50 m olarak hesaplanmış ve 1 m 
lik hava payı eklenerek gövde kret kolu 648.50 
m olarak bulunmuştur. Baraj gövdesinin nihai 
kret ko tu nun belirlenmesinde Q 1 00 = 720 m3 /s 
lik debinin kapaklarının aç ılamamas ı sonucu ka
paklar üzerinden deşarjı dikkatle alınmış ve söz
konusu kol 650.00 m olarak tespit edilmiştir. 
(Şekil 2) 
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Şekil 2. Kürtün Barajı ve H ES. inde kapakların normal işletme durumu ve işletıneye alınamadığı 
çeşitli olasılıklar için hesap edilen rezervuardaki maksimum su seviyeleri ve giivde kret kotları. 

Böylece baraj güvelesi krcl koLu kapak i~
lctıyıçs_in<lc karşılaşırabilecek bazı problem l erı n 
etkısı ıle normal koLundan 3.00 m daha yüksek 
Lutularak bu koşullarda suyun baraj gövdesi üze
rınden aşması önlenmeyc ça lı şılmıştır. 

. Bu barajcia tüm kapakların s iın c:tr.ik olarak 
!Şletmcyc alınamaması y<~da bır veya ıkı kapağ ın 
ışletme dışı kalınas ı baraJ gövclcs ı üzerınden su
yun aşması sonucunu doğurnıasa bile dolusava 

ğ ın hemen mansabında tünel girişinde oluşan 
akım koşulları ilc tünel stabilitcs ıni önemli ölçü
elç tehlikeye soknıaktadır. 

DSI. TAKK. Dairesi Başkanlığı Hidrolik 
Labotaruvarında yapılan KürtLın Barajı Model 
çalışınalarında bu durum açık bir şek ilel e bclir
fcnıni ştir. Kapakların asiınctrik işletilmes i veya 
baz ı kapakların kapalı olması hali iç in tünel _g iri 
s1·indc ohışan düzensiz ak ım koş ulları Foto ~. 9, 
O' da görülmektedir. 

Foto 8. Kiirtün Barajı modelinde nıdyal kapaklardan ikisi kapalı diğer ikisi açık iken tünel girişirı
deki :.ık ını düzcnsizli~inin giirlini.işü Q = 1750 m3Js 

ll 
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Foto 9. Radyal kapaklardan 1 tanesi kapalı diğer üçünün açık olduğu durumda DT 1 tüneli girişin
de akımın tünel içesinde dönmesinin gtirünüşü. Q = 1700 m3/s. 

Foto 10. 2 ve 4 nolu kapakların kapalı diğerle
rinin tam açık olması halinde tünel 
girişindeki akım düzensillikleri Q = 
1750 m3fs 

Bunun yanısıra en olumsuz koşul olarak 
ka:P.akt.arın hi.ç~irinin açılaınadıg ı ve Q]QQ = 720 
ın /s lık debının kapakların üstünden aşarak tü
nellere girdiği durum için modelde elde edilen 
rezervuar su seviyesi 650 ın olmuştur. Kapaklar
dan birinin kapaklı, diğer 3 ünün açık olduğu du-

12 

ruında Q = 3789 ın3/s için rezervuardaki su 
seviyesi m.ıo m olarak belirlenmiş ve baraj 
gövdesi üzerinden suyun aşmadığı ancak tünel 
girişindeki akımın çok bozuk olduğu görülmüş
tür. 

Yukarıda verilen bu iki örnek, dolusavak 
kapaklarının güvenli çalışması ve uygun işletil
mcsinin bazı projelerde daha da önem kazandığı
nı göstennesi açısından dikkate değer örnekler
dir. 

Dolusavak kapaklarının işletilmesinde kar
şılaşılan bir diğer problem de kapak önlerinde 
oluşan vortekslerdir. Kapaklı dolusavaklardan 
büyük debiterin deşarjında batıklık oranının azal
dığı büyük kapak açıklıklarında yaklaşım kana
lındaki üniform olmayan akım koşullarında ka
pakların önünde şiddetli vorteksler 
oluşabilmektedir. Oluşan bu ani ve düzensiz ha
valı vortckslerin varlığı kapaklar için istenıniyen 
bir olaydır. 

Vorteksler kapaklar üzerine hİdrodinamik 
yükler ilctirler. Bu vortekslerin bazen kapaklarda 
vibrasyona neden olarak kapak güvenliğini bü
yük oranda tehlikeye düşürdükleri bilinmektedir. 
Kapak güvenliği açısından önem taşıyan güçlü 
vortekslerin önlenmesi amacıyla yapılan çalışma
larda şimdiye değin kesin sonuçlar elde edileme
miş ancak vortekslerin güçlerinin azaltılabilmesi 
mümkün olmuştur. Bir dolusavak radyal kapağı 
önünde modelde oluşan vorteks Foto ll' de gö
rülmektedir. 



Foto ll. Modelde bir radyal kapak önündeki 
vurteksin giirünüşü. 

1900 1990- 1910- 1920-
1909 1919 1929 

Bütün 1340 510 870 1250 

DSITEKNlKIJÜLTENl 1992 SAYl 75 

5. BARAJ HASARLARI 

5.1. Dünyada Çeşitli Nedenlerle Hasara 
Ugrayan (Failure) Barajlar 

ICOLD' a üye 33 ülkeden toplanan bilgilc
re göre 1975 yılı sonuna _kadar clu!lya_d ı~: 14700 
adet büyük ve küçük baraJ ınşaa edılmı ş tır. (11 ). 
Çin harıç olmak uzcre diger liye ü lkclcrdekı ba
rajların da hesaba katılmas ı ile bu say ının 15800 
olauğu tahmin ed ilıniş_tir. Bu baraj ların tipiere ve 
bitiş yıllarına göre dagılımı Tablo 1 ve Tablo la 
da verilmiştir. 

Beton Ağırlık, Kemer ve 
Dolgu Barajlar Payandalı Barajlar 

Toprak Kaya Beton Pay an-
Dolgu Dolgu Agı rl ık Kemer dalı 

10650 5150 
(% 67.4) (% 326) 

9890 760 3970 760 280 140 
(% 62.6) (%4.8) (%25. 1) (%4.8) (% 1.8) (%0.9) 

Tablo 1. 1975 Yılına Kadar İnşa Edilen 15800 
Barajın T ipiere Göre Dagılımı (7) 

1930- 1940- 1950- 1960- 1970-
1939 1949 1959 1969 1975 

1310 1090 1860 4840 1930 
Tipler (% 8.5) (% 3.2) (% 5.5) (% 7.9) (% 8.3) (% 6.9) (% 18.1) (% 29.4) (% 12.2) 

Dolgu Barajlar 1130 330 470 570 770 590 1710 3440 1640 

Beton Ağırlıklı+ 
Kemer ve 
Payarıdalı 190+20 140+40 300+100 450+230 390+150 400+100 870+280 970+230 260+30 

Tablo la. Barajların Tiplerine ve Bitiş Yılına Göre Dağılımı (7). 

Bunun yanında bazı literatürlerde 1980 yı
lına kadar inşaa edilen 15 m den yüksek baraj sa
yısı 15000 olarak verilmektedir (9.10). Bu arada 
1975 yılı sonuna kadar hasara ugrayan (failure) 
baraj sayısı ise 150 olarak tespit edilmiştir. Bu da 
o döneme kadar inşaa edilen barajların % 1 ine 
karşılık gelmektedir. Burada hasa uğramak (Fai
lure) deyimi barajın güvenli olarak fonksiyonunu 
yerine getiremeyecek duruma gelmesini açıkla

maktadır. 

S.U. Düıı~·ada Üzerinden Suyu Aşma
sından Otürü Oluşan Baraj Hasarlarının İn 
celenmesi 

Bir barajın gövdesinin üzerinden suyun aş
ması, baraj kreti üzerinden aşan dalgalar veya 
göl seviyes inin yükselerek kret üzerinden aşması 
şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak baraj güvcn
li~ini daha fazla tehdit eden durum göl seviyesi
nın yükselerek suyun baraj gövdesi üzerinden aş
mas ı olmakta ve baraj hasarlarından büy ük bir 
bölümü de bu nedenle olu şmaktad ı r. Bir baraj 
gövdcsi üzerinden suyun aşab i lmcsi için oluşma
sı gereken koşullar ve olayana neden olabilecek 
olas ı insan hatal arı Şekil 3' de ve tabloda veril
ın iştir. 

13 
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OLA YlN HAJLANGI Ç OLASilNSAN 
NEDE LERI H ATALA RI 

Rezervuar yamaçlarındaki Yetersiz gözlem ve ineele-
ı;evşek zeminden re7.ervuar me durumunun yanlış değer-
ı çerıs ınc kaya veya toprak lendirilmesi Güven li kol ıçin 
kaymaları düşük göl seviyesi hatas ı 

Rezervuara 
düşmesi 

ç ı ğ veya h uz .. 

Membadaki barajlarda olu- " 
şan problemler 

Göle giren debinin proje Proje debisi veya rczervu -
debisini aşma sı ar h<-ıcnıinin di.işi.ik alınması 

fiatalı dolusavak Projelendirme veya inşaat 
süresindeki hatalar 

Dolusavağın deşarjının en- Yetersiz gözetimden dola-
gellenmesi f dolusavakla c.leşarjı enge l-

eyeıı ol;ıylarm oluşmas ı 

K apak ların işlctınc dı~ l 1 l a ta lı pn>jelendinne, yeter-
kalmas ı s iz bakım ve kontrol 

Kapaklann hatalı işletilmc- Tehlikeli duruınun hatalı 
si değerlendirilmesi 

Baraj kreti üzerinden suyun aşması olayına neden 
olabilecek olas ı insan hataları (8) 

BAŞIA'\JCIÇ NEDENLERI TEHLIKELI DURUMUN 
OLUŞ ŞEKLI 

ı Rezervuara 

1· d K3ya veya toprak kayması ~ 

li Çığ ,·eya buz külleleriııiıı düşmesi J r- Kreı üzerinden 
3Ş3 n dalgalar 

[ :v!enbacbki bar3jlarcb oluşan problemler V'-

TEHLIKELI DURUM 

Ç)~ 
Suytın baraj 

1 C Ok ''"" ''"""' p•uJ< dob"'"' oşmo" ~ 
kreti Cızerinden 

aşınası 

[ Hat;Liı Dolusav:-ık projelendirilmes~ 
Ci\! !.U SC\'iycsi niıı 

ı Doh"""''" ''>'"""" '"''"'""'"' ~ 7}--- """'"'"'" ıızcrıııdeıı aşın:-ısı 

11\:-ıp:-ıkbrın lş l etıııe dışı k..<lm:-ısı ~ 
jı<.ıp:-ık i7klııı<·stııdl'kl lı :-ı ıal:ır 

Şekil 3. Bir barajın üzerinden suyun aşa bilınesi için olası koşullar. (8) 



Şekil 3' de göl su seviyesinin yükselerek 
kret üzerinden aşınasına neden olarak verilen 5 
sebepten hatalı dolusavale fırojelendirilınesi ve 
dolusavağın de_şarjının engc lcnınesi daha az et
kili olmakta diger 3 neden ise hasarın ana sebep
lerini oluşturmaktadır. Bu nedenlerden ikisi de 
baraj kapakları ile ilgilidir. 

5.1.1.1. Baraj Giivdesi Üzerinden Suyun 
Aşmasından Dolayı Hasara U~rayan Baraj 
Sayısı ve Tipleri 

Bölüm 5.1 de belirtilen baraj hasarlarından 
(fai lure) 61 adedinin (tüm barajların % 0.39' u) 
baraj gövdesi üzerinden suyun aşmasından dola
y ı oluştuğu belirlenmiştir. Yapıl<ın incelemeler 
sonunda 6una neden olan faktörler aşagıdaki şe
kilde tespit edilmiştir. 

* Taşkın debisinin tayinindeki hata ve do
lusavağın kapasilesinin yeterli olmaması 

* l~şaat. süresince gel.ebilecek debinin hata
lı tahmını ve ınşaat süresının uzaması 

* Kapak sistemlerinin çeşitli nedenlerle iş
letme dı şı kalması veya hatalı işletilmesi 

1900 1990- 1910- 1920-
1909 1919 1929 

Bütün 17 2 11 6 
Tipler (%27.9) (% 3.3) (% 18) (% 9.8) 

Dolgu Barajlar 9 2 7 2 

Beton Ağırlıklı+ 
Kemer ve 
Payandalı 8+0 - 4+0 2+2 
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Yukarıda sözü edilen 150 baraj hasarının 
75 inin dolusavak ve dipsavaklarla ilgili proje
lendirme ve işletme hatalarından oluştuğu, ou ha
sar!ar.ın 61 adedinin (% 80 oranında) yukarıda 
belırtılen nedenlerden ortaya çıktıgı, 14 ünün de 
temel problemi , aşınma enerJ.ı kmcı havuzun yı
kılınası vb. olaylarla oluştugu tespit edi lmiştir. 
Tablo 2 ve Tablo 2a' da hasara uğrayan 61 baraj 
ile ilgili gen i ş bilgiler verilmiştir. 

Inşaa ı lik 5 5 
Süresi n- Yılda Yıldan TOPLAM 

de Sonra 

Büıün 13 l3 35 61 
Tipleri (% 210.3) (% 21.3) (% 57.4) (% 100) 

Dolgu ll 9 24 44 
Barajlar (% 72.1 ) 

Beton 
Ağırlık+ 2t0 2+2 ll tO 17 
Kemer ve (% 27.9) 
Payandalı 

Tablo 2. Baraj Üzerinden Suyun Aşmas ı Ne
deniyle Hasara U~rayan 61 Barajın 
Tipiere Göre Da~ıllmı (7) 

1930- 1940- 1950- 1960- 1970-
1939 1949 1959 1969 1975 

3 3 6 8 5 
(%4.9) (% 4.9) (% 9.8) (% 13.1 ) (% 6.6) 

3 3 6 7 5 

- - - 1+0 -

Tablo 2a. Hasara Ugrayan 61 Baraj ın Bitiş Sürelerine ve Tiplerine Göre Dağılımı (7) 

Bunun yanısıra Şekil 4' deki grafikler, özel
likle dolgu barajlar için ince lendiğinde, baraj ha

sarlarının on yıllık periyotlar içinde hemen he

men sabit sayıda oluştuğu dikkati çekmektedir. 
Bunun yanında aynı grafikler beton ağırlık, ke

mer ve payandalı barajlardan 1920-1975 yılları 
arasında baraj üzerinden suyun aşması nedeniyle 
hasara uğrayanların sayısında artış olmadığını 

göstermekte ve bu tip barajların bu anlamda daha 
güvenilir olduklarını ortaya koymaktadır. Bu bil
gilerin ı şığında 1975 yılına kadar inşaa edilen de

ği şik tipteki barajların hasadarıyla ilgili olarak 
aşağıdaki sonuçlar çıkarı labilir. 

PG BetOf'l o~ırlık 
VA Kemer 
CB Payanda ll 

Şekil 4. Yıllara güre üzerinden su aşması ile 
haşara u ~rayan çeşitli tiplerdeki ba
raJ sayısı (7) 

ıs 
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a) Üzerinden suyun aşması. ilc hasara uğra
yan baraJlar arasında dolgu baraJlar %0.4 lük bir 
oranla çn Y.üksek sayıyı oluşturmakta ve bu sayı
nın sabıt bır oranda arttığı görülmektedir. Toprak 
dolgu barajlardaki üsllcn <ışına olaylarının %48.9 
u baraj gövdc dolgusunun tamamen yıkılınası ilc 
sonuçlanmıştır [7]. 

b) Beton ağırlık ve kemer barajlarda 45 yıl
lık bir dönemde baraj üzerinden suyun aşması ilc 
görülen hasar oranı %60.35 olarak kalmış ve bu 
dönemde bu nedenle sadeec bir barajın hasara 
uğradığı tespit edilmiştir. 

c) Tablo 2a'dan ve diğer kaynaklardan elde 
edilen bilgiler, sadece 2 adet kemer barajın üze
rinden u a~ınası ile hasara uğradığını ve kemer 
barajların bu konuda daha eınniyctlı yapılar oldu
ğunu ortaya koymaktadır. Tablo 2 incelendiğinde 
ınşaa sırasında b<JI~j üzerinden suyun aşmasın
dan dolayı hasara ugrayan 13 baraj inşaatının ll 
inin dolgu 2 sinin ise beton ağırlık baraj olduğu 7 
sinin kapak sistemindeki arıziardan ve i§lctrne 
hatasından, 5'iniıı de ıneınbada hasara ugrayan 
diğer barajlardan dolayı oluştuğu tespit edilmiş
tir. 

Eldeki bilgiler 100 ın den yüksek hiçbir ba
r<~ın, üzerinden suyun aşması nedeni ilc hasara 
ugramadığını göstermektedir. Bu bilgiler sözko
nusu baraJların taşkın debisi tahmini, projclcndc
rilınesi ve işletilmesinde oldukça güvenli tarafta 
kalındığını ortaya koymaktadır. 

5.1.1.2 • Dolusavak Kapaklarının İsteni
ten Şekilde İşletilemeınesinden Dolayı Yakın 
Geçmişte Hasara Uğrayan Barajlar [S] 

1- EUCLTDES DA CUNHA BARA.Jl 
(Brezilya 1977) 

işletme operatörlerinin baraja ulaşıp dolu
savak kapaklarını açmak için kullandıkları köprü 
taşkın ilc hasara uğramış ve kapakların açılama
ınası nedeni ilc baraj üzerinden su aşarak barajcia 
hasar oluşturmuştur. Bu barajın hasar görmesi 
mansaptaki diğer barajların da hasara uğraınasına 
neden olmuştur. 

2- 1\IACHU II.BARA.)I (Hindistan 1979) 

Taşkın anında 18 kapaklı dolusavağın ka
paklarından 3 tanesi yardımcı dize! jcneratörler
dcki arıza nedeni ilc işletıneye alınamamış ve 
membadaki MACHU'I kapaksız dolusavağından 
gelerek baraj gövdcsi üzerınden aşan su, 2000 ki
şinin ölümüne ve büyük oranda mal kaybına se
bep olmuştur. 

3- HİRAKUO BARAJI (Hindistan 1980) 

Kurak periyod içersinden gelen ve beklen
mcyen taşkın debisi k<Jişısında kapak işlcune 
operatörünün ani reaksiyonu baraj mansabının 
sular altında kalmasına ve ınal kaybına neden ol
muştur. 
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4- TOUS BARAJI (İspanya 1982) 

Olağan dışı yağışlar nedeniyle kaya dolgu 
barajın üzerinden aşan su barajın hasara uğrarna
sını getirmiştir. Bu olaya taşkından dolayı enerji 
hatlarındaki hasar nedeniyle dolusavağın 3 kapa
ğının da açılamaması neden olmuştur. Baraj üze
rinden aşan su barajı tahrip ederek 40 kişinin ha
yatını kaybetrncsi ile büyük oranda ınal kaybına 
neden olmuştur. Daha sonra yeniden inşaa edilen 
barajın dolusavağı kapaksız olarak yapılmıştır. 

S- NOPPİKOSKi BARAJI (İsveç 1985) 

Bu olayda taşkın sırasında dolusavağın iki 
kapağından birisinin sıkışına dolayısı ilc açıla
maması suyun baraj gövdcsi üzerinden aşmasına 
ve mal kaybına neden olmuştur. 

6· LUTUFALLET BARAJI (Non•eç 1986) 

Taşkın anında dolusavak kapaklarının kit
lenmesinden dolayı suyun gövde üzerinden aş
maması için gövdc dolgusunun bir böliiınü tahrip 
edilmek zorunda kalınmıştır. 

7- BELCI BARAJI (Romanya 1991) ll9] 

Romanya'nın Moldavya bölgesinde Tazlau 
Nehri üzerindeki Bclci Barajı, üzerinden suyun 
aşması nedeni ilc hasara uğramıştır. Meydana ge
len taşkıncia 65 kişinin öldüğü ve binlerce kişinin 
evsiz kaldığı açıklandı. 

Temmuz ayı sonunda bölgeye I gecede 95 
ının yüksekliğinde düşen yağış, rezervuardaki su
yun 15 ın yüksekliğinde, memba yüzü beton kap
lı toprak dolgu barajın üzerinden aşması sonucu
nu doğurmuştur. Baraj gövdcsindc 60 ın 
genişliğinde bir yarık açılmıştır. 

Barajı projclendircn Hidrolik Enstitüsü 
JSPH'ın raporunda taşkın esnasında ll cr ın ge
nişliğindeki 4 adet dolusavak kapağının kapalı 
durumda olduğu belirtilmiştir. 

Bclci Barajı bir termik santralİn soğutma 
suyu ihtiyacını karşılamak amaci ile 30 yıl önce 
inşaa edilmiştir. 12 milyon ın3 hacminde olan re
zervuarın büyük bir bölümünün sürünlü malze
mesi ilc dolduğu ISPH tarafından belirtilmiştir. 

Bar<ıj gövdesindcki hasar sonunda rezervu
ardaki toplam suyun %95 i mansapta 2000 m3/s 
lik bir taşkın debisi yaratarak akışa geçmiştir. 

Barajın mansabındaki Slobozia kasabası ta
ınamıylc sular altında kalmış ve 17 köy de taş
kından ctkilcnmişlir. Taşkın sonucunda 30 köprü 
hasara uğramış 500 ev yıkılmış ve 1200 ev ise 
oturulamayacak duruma gelmiştir. 



6- KONUNUN BARAJ GÜVENLİGİ 
AÇlSINDAN İNCELENMESİ 

Önceki bölümele de sözedildiği ve örnek
lendiği gibi geçmişte hasara uğrayan barajiara 
göz auldığında, özellikle toprak dolgu baraj tip
lerinde, baraj gövdesi üzerinden suyun aşması 
sonucu oluşan hasarların tüm hasa rların yaklaşık 
1/3 ünü oluşturduğu görülmektedir. Bu hasarla
rın hatalı taşkın debisi ve dolusavak kapasitesi 
tayininin dışında ka1an ana nedenleri, işletmeci
nin taşkının geliş şekline göre zamanında taşkın 
hidrografını takip ederek işletme yapıp kapak ları 
açmaması, kritik andaki enerji kesintisi, ya da sı
kışma nedeni ile kapakların açılamaması olarak 
tekrar özetlenebilir. Barajın güvenliği için kapak 
işletmesinde ortaya çıkan sorunların bilgisayarlı 
elektronik ekipman veya uzaktan kumanda vb. 
işletme kolaylıkları sağlayan gelişmiş cihazlarla 
çözümlenebilcceği söylenebilir. Ancak bu çeşit 
gelişmiş sistemlere, özellikle az geli şmiş ülkeler
de, bağı~ lı kalınmasının da sakıncaları ortaya çı
kabilir. Ornek olarak nükleer santralierin geliş
miş ve bilgisayar sistemi ile donatılmış güvenlik 
sistemlerindeki arızanın ortaya çıkard ı ğı sonuçlar 
yakın geçmişimizde çok acı olarak yaşnınıştır. 
Bunun yanısıra bir barajcia bilgisayar ile yapılan 
taşkın ötelernesi bir keresinde trajedi ile sonuç
lanmıştır. Sistemin arızalı ça lı şması sonucu dolu
savak kapaklarının aniden açılması ilc can kayb ı 
oluşmuştur [13]. Bu durum kapakların açılması 
gerektiğinde yine arıza sonucu kapakların açıla
mayıp suyun baraj gövdesi üzerinden aşması şe
kilinde de gcrçckleşebilirdi. 

Özellikle trepik iklim şartlarında elektronik 
ekiprnanın arızalanması daha kolay olmakta ve 
onarımı ise zaman alarak kapak işletınesini riske 
sokabilmektetir. 

Barajların güvenliği için 1982 yılında Mr. 
Pierre Lorde tarafından hazırlanan 10 önerili ra
porda dolusavaklarla ilgili 4. ve 5. maddeler şöy
le yer almıştır [5]. 

Madde 4- Dolusavakların ve diğer çıkış ya
pıların_ın proj~lendirilınesinde kullanılacak en uy
gun hıdroloJık metodlarla baraj gövdesinin yı
kanmasına neden olabilecek taşkın durumu 
ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Tehlike dolu
s~~ak_la:ı (F~Is~ ~lug) uygun bir şeki lde projelen
dınldığınde ıyı bır güvenlik önleıni oluşturmak
tadır. 

. ~~~de 5- Kapaklı dolusavaklarda baraj gü
venlığı ıçın oldukça detay lı ve kesin i şletme tali
matları gereklidir. Bu talimatlarda olası bir insan 
hatası veya mekanik bozukluk dikkate alınmalı 
ve tehlikenin önlenmesi için ani tehlike durumu 
açıklamaları yer almalıdır. 
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Avusturalya 'da inşa edi len kontrollu ve 
kontrolsuz dolusavaklarla ilgili olarak yayınla
nan kaynaklara göz atıldığında, 1955 yılından ili
beren büyük barajlarda kontollu clolusavaklardan 
uzaklaşıldığı görülmektedir. Kaynak [l]'e göre 
Avusturalya'da ı 955 ilc 1972 yılları arasında in
şa edilen tüm barajların sadece %25 inde kapaklı 
dolusavaklar kullanılmıştır. Bu oran 1970 ile 
1972 y ıll arı arasında %9 a düşmüştür. Aynı duru
mu Avusturya'da da görmek olasıdır. Kaynak 
[2)'de ülkedeki tüm dolgu barajların sadece %10 
unun kapaklı dolusavaklı olarak projelendirilcliği 
belirtilmektedir. 

Kapaksız dolusavaklar, deprem hasarı ile 
birlikte elektrik kesilmesi, haberleşme hatları ko
pukluğu, taşkın debisi süresindeki panik koşulla
rı gibi en olağanüstü koşullarda da gelen debinin 
geçirilmesinde hiçbir zaman problem yaratmaz
lar. Şekil 5 ve Şekil 6'daki grafikler, ICOLD'un 
kayıtlarında yer alan baraj hasarları ilc ilgili de
taylı bilgiler vermektedir. Şekil 5, beton, dolgu 
ve tüm baraj tiplerinin kendi içlerinde hasara uğ
rama oranlarını ve karşılaştırmasını göstermekte
dir [5]. Bu şekil incelendiğinde hasarların 3 ana 
sebebi olan baraj üzerinden suyun aşması, temel 
problemi ve sızma probleminin, hasar oluşmasın
da hemen hemen birbirine yakın oraniara sahip 
oldukları dikkati çekmekledir. 
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Şekil 5 . Baraj yıkılına ları neden leri ve yıkı
lan baraj lar ın kendi içlerindeki oranları (inşa
at ve savaş süresi hariç) [5] 

Şekil 6 da ise 1900-1970. yılları arasında 
durum ayrı ayrı gösterilmiştir. Ustteki grafik lo
garitmik ölçekte belirli bir sürede işletmedeki 
tüm barajlardan hasara uğrayanlar ile gelecekte 
tahmin. cclilcn hasara uğraına riski oranını, alttaki 
grafik ı sc ı 990- I 970 yılları arasında inşaatları ta
mamlandıktan sonra hasara uğrayan barajların 
oranını vermektedir. 
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Şekil 6. Baraj yıkılmalarında risk oranı ( in şa 
at siiresi ve savaş zamanı hariç) ISJ 

Bu grafikler; 
a) Yüzy ılın ba~ından beri az.alan baraj gü

venlığini 
b) Son yıllarda in şaa edilen beton ve dolgu 

barajların hemen hemen eşit baraj gü
venliğine sahip olduklrırını açıkça gös
termektedir. 

Yeni bir dolgu baraj ın yapılan istatistikler 
sonucu belirlenen hasara uğrama ri ski %0.4 veya 
1/250 dir. Sözkonusu hasarl arın 1/3 ünün baraj 
gövdesi üzerinden suyun aşına · ı il e olu~acağı ve 
bu hasariara büyük oranda kapa kların fonksiyon 
dı ş ı kalınalarının neden o lacağ ı tahmin edilmek
tedir. Bu durumda baraj üzerinden suyun aşması 
riski ınso olarak ortaya çıkmaktadır. Bu arada 
15 baraj hasar ı ve teorik yak laşımlar dikkate alı
narak tespit edilen baraj hasarları açı ından re
zervuardaki su yüksekliği ve taşkın debisi arasın
daki ilişki Şekil 7'cle verı lıni ştir [5]. 

mj/s 

100000 

50000 

0~1 ~~~~--r--
0 50 :OOrt• 

l)f"poıonon su yu ks ek lı g ı 

Şekil 7. Baraj yıkılmaları aç ı sından taşkın de
bisi ile depolanan su )' Üksckliği arasındaki 
ilişki rsı. 

ıx 

ICOLD'un 1986 da yayınladığı "Barajların 
ve Dolusavakların Projelendirilınes i " bülteninde 
(Kaynak 4) çeşitli ülkelerdeki 182 adet baraj 
gözden geçirilmiş ve dolusavakların kapaklı veya 
kapaksız projelendirilmesi konusunda bazı so
nuçları varılmıştı r. Bunlardan bazıları aşağıda 
veri im i şt ir. 

* Sismik aktivitesi olan alanlarda, işletme 
ve baluın yetersizliğinin sözkonusu olabileceği 
durumlarda, giriş hidrografının kısa zamanda pi
ke ulaştığ ı ve uzaklık ve çeşitli nedenlerle baraj 
ulaşım güçlüğünün yaşanabileceği durumlarda, 
kapakların güvenirliliğ i ve işletmesinde bazı kuş
kuların bulunması koşullarında kapaksız dolusa
vakların tercihi düşünülebilir . (Paragraf 3.2.1) 

* Bölgenin sismik özellikleri ve işletme 
sistemine olan güven kapaklı dolusavale tercihi 
için veri lccek kararda en önem li faktörler olmalı
dır. (Paragraf 2.2.2) 

* I ş l etme güvenliği açısından, proje mü
hendisi, taşkın anında elektrik kesintisinden dola
y ı kapak kaldırma sisteminin çalışmaınası, yeter
siz bakımdan dolayı kapakların sıkışabileceği ve 
bundan dolayı bir veya birkaç kapağ ın işlelme 
dışı kalma riskini değerlendirmelidir. Bunun ya
nısıra proje mühendisi kapagın yanlış bir zaman
lama ilc erken veya çok geç açılmasına neden 
olacak işletmedeki insan hatalarını da dikkate al
malıdır. I şletme operatörünün kapak işletınesi 
için her zaman hazı r bulunması konusu da dikka
te alınmalı, beklenıniyen bir ta şkının bir panik 
ortamı yaratabileceği de değerlendirilmelidir. 
Bu durumda kapak i ş l etmes inin güvenirliği ko
nusunda en ufak bir kuşku duyulması halinde en 
uygun çözüm kapaksız bir dolusavak projelendi
rilmesi olmalıdır. (Paragraf 2.2.2) 

* Kapaklı dolusavak tercihinde elektrik ke
sintilerinde devreye girecek yardımcı bir dize! je
ncratörün daima kullanılır durumda bulunmasına 
önem verilınclidir. 

7- KAPAKSIZ DüLUSA YAK PROJE
LENDiRME KRİTERLERİ 

Daha önce de sözed ildiğ i gibi kapaksız do
lusavaklar, sismik alanlardaki barajlarda, bakım 
ve işletmedeki yetersizlik, giriş hidrografındaki 
kısa pik zamanı, kapakların zamanında işletilc
bilmesi için baraja ulaşım zorluğu gibi konuların 
ortaya çıkardığı kuşkular üzerine projcciler tara
fından daha güvenilir bulunmaktadır. Kapaksız 
dolusavaklar gövdc kret koLu daha yüksek baraj
Iara ihtiyaç gösterirler. Ancak bu dunım işletıne
de maksimum su seviyesi üzerindeki hacmin taş
kın ötclemesinde kullanılması avantajını 
sağ l amaktadır. 



Kapaklı veya kapaksız dolusavak tercihin
de Corps of Engineers tarafından kullanılan yön
tem havza akışının rezervuara ulaşınası için top
lanma zamanının (T.C. Time of Concentration) 
hesabını içermektedir. Bu sürenin 12 saatten az 
olması halinde kapasız dolusava~ın tercihi, I 2 ile 
24 saat arasında olması halinde kapaklı dolusa
vakların tercihi kabul edilmiştir. Kapaklı veya 
Kapaksız dolusavak seçiminde kabul edilen diğer 
bir kriter de Q/S oranıdır. Burada Q : giriş hid
rografındaki pik debi (m3/s) x 3600, S ise maksi
mum su seviyesindeki rezervuar alanıdır. Bu 
oran rezervuarın her saatteki yükselme oranını 
verir. Bu yükselme oranının her saatte 1-2 m den 
daha fazla oldu~u durumlarda kapaksız dolusa
vakların tercihi önerilmektedir. [7] 

Kapaklı dolusavakların avantajlarının yanı
sıra dezavantajlarıda dikkate alınarak kapaklı bir 
dolusava~a karar vermeden önce proje mühendi
sinin, daha uygun bir kapaksız dolusavağın 
(memba yan kanalı dolusava~ı, ınorning glory, 
şaft savak, tüneller, sifonlar) teknik ve ekonomik 
açıdan yapılabilir olup olmadığı konusunda de
taylı bir çalışma yapmış olması da dikkate alın
malıdır. 

8- MALİYET KARŞILAŞTIRILMASI 

Daha önce de belirtildiği gibi kapaklı dolu
savaklar daha düşük baraj kret kotu ve gövde 
hacmiyle planlanabilınekte ve maliyet açısından 
tercih edilmektedir. Ancak bazı durumlarda baraj 
güvenli~i açısından gerekli görülen yardımcı ani 
tehlike dolusavakları, (fuse plug type) maliyeti 
arttırmakta hatta bazen yerel koşullara bağlı ola
rak kapaklı dolusavak tercihinden gelecek mali
yet düşüşünü tamamen ortadan kaldırınaktadır. 

Seçilen savak tipinin bir barajın proje mali
yetine etkisini araştırmak için ekonomik analizler 
yapılmaktadır. Bir baraj projesinde değişik tipte
ki savakların baraj ilc birlikte maliyet analizi de 
Şekil 8'de verilmiştir. 

TL 

', Tipi (Kapaklı) 
'Tlpll ( l(apokoız) 

Hoı:ne eu llotu 

Şekil 8 . Savak+baraj maliyet analizi [IS] 
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Afrika ülkelerinden Burına'da membada 
300 kın uzunluğunda bir taşkın yatağına ve ol
dukça fazla bir nüfus yoğunluğuna safiip bir böl
gede planlanan 130 ın yüksekliğindeki bir baraj 
ıçin danışınan firı!la. güvenlik açısı!idan k~paksız 
dolusavak önerınıştır. Yapılan degerlendırmeler 
ve hesaplar sonunda kapaksız dolusavak alterna
tifinin maliyetinin kapaklı dolusavak alternatifin
dan daha az olduğu görülmüştür. Bu projede ka
paklı dolusavak alternatifinin maliyetinın artışı 
projede ek olarak ani tehlike dolusava~ına (fuse-

flug) duyulan gereksinimden ortaya çıkmıştır. 
5] 

9- KAPAKLI VEYA KAPAKSIZ DO
LUSA V AKLARlN TERCİHİ AÇlSINDAN 
ÜLKEMiZDEKiDURUM 

Ülkemizde 1923-1990 yılları arasında inşaa 
edilen baraj ve HES'lere göz atıldı~ında toplam 
135 baraj ve HES'in tamamlanarak işletmeye 
açıldığı görülmektedir. Bu barajların dolgu tipi, 
temelden yükseklik ve dolusavak tiplerine göre 
dağılıını Tablo 3 de gövde dolgu tipi , ve dolusa
val< tiplerine göre dağılıını ise Tablo 3a'da veril
miştir. 

Tablo 3- Türki.Y,e'de işletmeye açılan barajlar 
ve HES lerin (1923-1990) dolgu tipi 
temelden yükseklik ve dolusavak tip
lerine göre dağılımı. 

T<>ırPtd .. n lOPRAI< '<AYA TOPRAI'i. VE fiFTON BETON 

YUko;ekl i 
oou:;u rınLGU KAYA DOLGU AGlRLlK KEMER 

L f"" KAPA-:: K.APM K.APAK KAPAK KAPAK KAPAK KAPAt 
(m) ız .ı SIZ 1 SIZ Ll c.ız 

~VPAKL 1 

0-14 i } _,q 
ı 

30-49 6 Z6 ı 5 ı 5 , 
50-99 ız ı5 6 7 3 5 3 

100-149 ı ı ı ı 

150 4 3 

TOPLA!I Z3 6ı 14 ız 5 10 6 ı 3 

Tablo 3a - Türkiye'de işletmeye açılan baraj
lar ve HES !erin (1923-1990) göv
de dolgu tipi ve dolusavak tıpleri
ne göre dagılımı. 
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Tablo 3 ve 3a'dan da görüleceği gibi ülke
mizde inşaa edilen baraj ve HES'lerin çoğu dolgu 
baraj tipindcdir. Bunlardan 84'ü toprak dolgu 28 
adedi kaya dolgu, 1 5 adedL ise toprak ve kaya 
dolgu tipindeki barajlardır. Ulkcmizdc inşaa edi
len beton barajların adedi ise 10 dur. Bugüne de
ğin işletmeye açılan tüm baraj ve HES'lerden 84 
adedi kapaksız, 51 adedi kapaklı dolusavaklara 
sahiptir. Toprak dolgu ve toprak ve kaya dolgu 
barajlardaki kapaksız dolusavak adedi kapaklıla
rın yaklaşık iki katıdır. Kaya dolgu baraj~arda ise 
bu oran hemen hemen birbirine eşittir. Ulkcmiz
de 100 m nin üzerinde 6 adet kaya dolgu ve 1 
adet Toprak ve Kaya dolgu barajın tümü kapaklı 
dolusavaklı olarak inşaa edilmiştir. Bunun yanın
da işletmeye açılan ı O adet beton ağırlık ve be
ton kemer barajdan sadeec ı tanesinde kapaksı z 
dolusavak mevcuttur. Ancak Çoruh nehri üzerin
de kemer ağulık barajı olarak yapımı planlanan 
Artvin Barajı ve HES inde dolusavak tipi kapak
sız olarak belirlenmiştir. Foto 12. 

Foto l2 . Artvin Barajı ve HES Dolusavak 
Modeli 

Bu tcrcihte baraj rezervuar hacminin küçük 
olması (167x 106 m3) ve sol sahilde sağlam olma
yan zeminin baraj gölüne doğru kayma olasılığı 
etkili olmuştur. Bunun yanısua Haziran ve Tem
muz ayı içerisinde ardarda iki büyük taşkın fela
ketinin yaşandığı Zonguldak yöresinde Gülüç ça
yı üzerinda Kaya Dolgu olarak yapıınına 
başlanan Kızıkapınar Barajı ve HES inde kapak
sız dolusavak tipi tercih edilmiştir, Foto 13. 

20 

Foto 13- Kızılcapınar Barajı ve HES 
Dolusavak Modeli 



DSI TEKMK B OL TENl ı992 SA YI 75 

Taşkın debilerinin çok ani olarak pik değcr
lerine ulaştığı bu yöremizde son taşkınlarda baraj 
yerinden geçtiği tahmin edilen debi değerinin do
lusavak proje debisi değerine yaklaşması, kapak
sız dolusavak tercihi açısından bir fikir vermiştir. 
Daha önce kapaklı dolusavaklı olarak projelcndi
rilen Kızıkapınar Barajı ve HES'i kapaksız dolu
savak alternatifinin de dikkate alınınası sonucun-

da kapaksız lipe dönüştürülmüştür. Bu barajda 
her iki alternatif için yapılan Dolusavak + Gövde 
maliyet analizleri Tablo 4 ve Şekil 9'da verilmiş
tir. sonuç olarak Kızıkapınar Barajında dolusa
vak tipinin belirlenmesinde maliyet dışındaki di
ğer faktörler de gözönüne alınarak 75 m açıklıkta 
kapaksız bir dolusavağa karar verilmiştir. 

Tablo 4 - Kızıteapınar Barajı Dolusavak + Gövde Maliyet Analizi 

DOLUSAY AK GÖYDE GÖYDE HACMİ DOLUSAY AK GÖYDE MALİYET TOPLAM MALIYET 
TIPI KRETKOTU m3 MALİYETI I09 TL (GÖYDE+DOLUSAVAK) 

Serbest Karşıdan 
Alış lı L= 40 m 

L=50m 

L= 75 nı 

L= ıoo m 

L= 125 m 

L= 125 m 

KAPAKLI 
DOLUSAV AK 

4x(7xl0) 

11 8,00 

117,00 

115,50 

114,50 

ı14,00 

113,50 

]] 1,00 

Gdvde + Dolusovok 

Ma li yet i 

7 .00 

6 .80 

6 60 

6 40 

6.20 

6 .00 

5 .80 

5 60 

TL 

1 650 000 ı 000 000 000 5,775 

ı 514 780 ı 15ı 335 264 5,302 

ı 437 460 ı 399 047 242 5,031 

ı 349 585 1 736 iOO 78ı 4,734 

1 242 857 2 250 000 000 4,350 

] ] 72 857 2 300 380 206 4,ı05 

1 143 500 ı 5ı2 378 944 4,002 

* 1989 yılı birim fiyatları kullanılmıştır. 
* 1 m3 gövde dolgusu 3500 TL kabul edilmiştir. 
* Rezervuar normal su seviyesi 109,00 m 

Kopaksız doluso110k 

/
-Kapaklı dolusovok 

Oolına ... olı oeni.I;Qi 

5 4 0 ,__z~o _30~3-7~~t-40-ı-50-6~o_7~o--r-aı._o_9.._o_ıo+-o-~~~ -+'5_0 ___ 

ll 1.00 11 7.00 115.50 114~0 114.00 113.50 

Gövdt kret kolu 

109 TL 

6,775 

6,453 

6,438 

6,400 

6,600 

6,700 

5,515 

Şekil 9. Kızıkapınar Barajı Dolusavak - Gövde Maliyeti Analizi Grafigi 
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Tablo 3 den de açıkça görüleceği gibi ülke

mizde işletıneye açılan toprak dolgu barajların 

%74'ü, bütün dolgu barajların ise %66'sı kapak

sız dolusavaklı olarak inşaa edilmiştir. Kaya dol

gu ve Toprak ve kaya dolgu barajlarda bu oran 

yaklaşık % SO civarındadır. Bu oranlar ülkemiz

de bugüne değin işletmeye açılan 100 m den al

çak barajlardaki eğilimin kapaksız dolusavakla

rın tercihi yönünde olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu durum baraj hasarları alanında 

dünyada yapılan istati stikierin en alt sıralarında 

yer alan alan ülkemizele kapak i~lctmcsi vb. 

problemlerle barajların hasara uğraması riskini 

büyük oranda azaltılmı ş ve bugüne değin barajla

rımızda bu açıdan kaydcdcğcr herhangibir prob

lem ve hasar yaşanınaınıştır. Bunun yanısıra son 

zamanlarda Doğu Karadeniz bölgemizde Trab

zon ,Batı Karadenizde ise Zonguldak yörelerinde 

ard arda yaşanan taşkın felaketleri bölgedeki pro

jelerde bu alanda beklenmedik sorunlarla karşı

laşabilcceğiıniz konusunda bazı işaretler vermiş 

bulunmaktadır. Haziran 1990'da Giresun, Trab

zon yöresinde yaşanan ve can mal kaybına neden 

olan ta şkın, aynı yörede inşaa edilmekte olan 

Kürtün Barajı şantiyesinde de hasara ve mal kay

bına neden olmuştur. Bu taşkıncia gelen debinin 

belirlenen 2400 ın 3/s lik baraj dolusavağı proje 

debisinin de üzerine çıktığı ve yaklaşık olarak 

2540 ın 3/s olduğu tesbit edilmiştir. Bu durum taş
kın debisi hcsaplarıınız ve debinin gelme olasılı

ğı konusunda oldukça önemli bir deneyim olarak 

yaşanmıştır. Bunun ötesinde Kürtün Barajı şanti

yesinde de zarara neden olan taşkın sırasında yan 

dcrelerden gelen akım ve oluşan heycianlar sebe

bi il c baraj inşaat alanındaki mansap servis köp

rüsü, servis ve ana ulaşım yolları hizmet dışı kal

mı ştır. Bu köprünün baraj inşaatı 

tamamlandıktan sonra böyle bir ta şkın esnasında 

kapaklara ulaşmak için kullanılabileceği ve taş

kın debisinin de kı sa bir süre içerisinde pik değc

rine ula~tı ğ ı dikkate alınırsa kapak işletmesinin 
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ne denli riske girebileceği ortaya çıkmaktadır. 

Bu taşkın ve Haziran ayı içerisinde Zonguldak 

yöresinde ardarda yaşanan taşkınlar bu bölgelcr

de projclcndirilen barajlarda baraj güvenliğinin 

sağlanması için gözönüne alınabilccek faktörler 

açısından ve bugüne değin yaşamadığımız bu tip 

baraj hasarlarının gelecekte de oluşmamas ı için 

değerlendirilmes i gereken olaylar olmuştur. 

10. SONUÇ 

Dolusavak kapakları barajlar için bir buhar 

kazanındeki emniyet subaplarına eşit derecede 

önemli fonksiyonlar taşırlar. 

Bu çalışına ile barajlardaki kapaklı ve ka

paksız dolusavakların tercihinde rol oynayan fak

törler, tercihin avantajları ve dezevantajları ve 

özellikle proje maliyeti ve baraj güvenliğine olan 

etkisi ile bu nedenle oluşan baraj hasarları ince

lenmiş ve konunun daha geniş olarak değerlen

dinneye açılması amaçlanmıştır. 

Bir baraj projesinde dolusavağın kapaklı 

veya kapaksız olarak seçiminde geçmişte dikkate 

alınan en önemli faktörlerden birisi, tercihin ba

raj maliyetine olan etkisi olmaktaydı. Kapaklı 

dolusavakların projclendirilmcsi ile alçalan baraj 

kret kolu ilc küçülen baraj gövde hacmi , projeci

lerin tercihlerini genellikle bu alternatif yönünde 

kullanmal<ırını getirmiştir. Geçmiş yıllarda ka

paklı dolusavaklardaki işletme ve bakım zorluk

larının yanısıra proje hataları, işlcunc hataları ve 

diğer faktörkrcten kaynaklanan can ve mal kay

bına neden olan kaza ve hasarlar son yıllarda 

projelerde maliyet faktörünün ötesinde baraj gü

vcnliğine verilen önı ~min artması sonucunu do

ğurmuştur. Bu dururr ise kapaksız dolusavak al

tcrnatifinin daha dikkatli olarak değerlendirilme

sine ve bazı ülkelerde bu tercihin artmasına ne

den olmuştur. 
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Swan Lake Barajı (A.B.D.) Temelden Yüksekliği 53 m. 

Baraj maliyetindeki aruşa olan elkisine rağ

men son yıllarda kapaks ız dolusavakların tercihi

nin temelinde baraj güvenliğine bakış açı s ı bu

lunmakta ve bu konunun daha hassas ele 

alınınası sonucunu dağurmakladır (1.2.3). Eko

nomik analizler ve sadeec maliyet faktörü , ka

paklı veya kapaksız clolusavak tercihinde eskiden 

oldu~u gibi en elki li fakLörlcr olarak ele alınmak

tadır. Ancak yine de ekonom ik analizierin ve cli

~er faktörlerin elkisi ilc baraj projelerinde kapak

lı dolusavaklar uygulanmaktadır. Bu nedenle bir 

yandan kapaksız dolusavaklı barajların yüksek 

maliyeti, diğer taraftan kupak i ş letmesinde karş ı

laşılan ve baraj güvenliğini tehdit eden sorunlar, 

otomatik konLrollu dolusavak kapak projelerinin 

geliştirilmesine neden olmuştur. lş l eunedc gü

venliği tam olarak denenınemi ş olan bu proje ve 

çalışmalar da kapaklı dolıı savaklardu oluşan 

problemierin önemini ve bu konudaki çözüm 

arama çalışmalarını ortaya koymaktadır. Diğerle

rinin yanı sıra dolusavak kapakları için oluşabile

cek en önemli problemler kapak yapılarındaki 

oLurmular ve orta ayaklarda görülen genleşıneler

dir. Bu yapı sal harekeller kapakları kapak yuvar

Iarına s ıkı şurarak harckcL<; iz hale getircbilınekte

dir. Bu nedenle kapaksız dolusavak alternatifi 

sismik akti vitesi olan bir bölgede veya eksik hid

rolojik veri lerle projclcnclirilen dolgu barajlar 

için daha uygun projeler olarak ortaya çıkınakla 

ve son y ıll arda kabul göm1ektcdir. Bunun yanısı

ra baraj rezervuarları enerji üretimi için değil sa

dece sulama ve taşkın kontrolu amaçlı olarak 

kullanılı yor ise kapaks ız dolusavak tipi daha uy

gun bir tercih olabilmektedir. (Çubuk II. Kunbo

ğazı Barajları ). Ancak ülkemizde çeşilli neden

lerle kapaks ız dolusavaklı baraj ve HES'ler de 

proje lerıclirilıni ş tir. Artvin Barajı ve HES, Kızıl

capınar Barajı ve HES. Tercan Barajı ve HES. 
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Tercan Barajı ve HES 

Regülasyonu tamamlanın ı ş akarsular üze
rinde yer alan enerji amaçlı barajlarda da k~ıpak
sız dolusavaklar terci h edilebilmektedi r. Ornek 
olarak Kızılrrmak nehri Hirfanlı Barajının man
sabında inşaa edilen Kesikköprü Barajı dolusava
ğı kapaksızdrr. Bununla birlikte topoğrafyanın 
proje mühendisinin önüne koyduğu kısıtlardan 
dolayı bazen bu yaklaşım ~eçerli olmayabilir. 
Buna örnek olarak da Fransa da aynı akarsu üze
rinde inşa edilmiş St. Etienne, Cantalep Aigle ve 
Chastang Barajlarının dolusavaklannın hepsinin 
kapaklı olarak yapılması verilebi lir. 

Hidrolojik koşullara bağlı olarak tekerrür 
aralığı kısa olan proje debisinin seçilmesi halinde 
kapaksız dolusavakların tercihi de olasıdır. Bu
nun yanında kapaklı dolusavaklar, barajda hasar 
olas ılığının büyük olmaması, büyük oranda mali
yet azalmasının sözkonusu olması ve kapaksız 
alternaLifte oluşacak olan taşkın sev iyesinin çok 
yüksek olması durumunda tercih edilebilir ol
maktadır. 

Literatürlerele orta Burma'da 1200 yıl önce 
yapılan ve hala i ş letmede olan bir baraj ın bugüne 
kalmasında en önemli neden olarak kapaksız ol
mas ı gösterilmektedir. 

. Kapa!clı. v~ya kapaksız dolusavakl~ın .terci-
hınde baraJ tıpı , baraJın amacı, bölgenın sısınık 
aktivitesi hazne işletmesi ve belirlenen proje de
bisi önemli ölçüde etkili olmaktadır. 

Tüm dünyada yap ıl an istatistikler baraj ha
sarlarının en önemli nedenlerinden birinin baraj 
gövdesi üzerinden suyun asınası olduğunu (over
topping) ve bu hasarların bazılarına da kapakla
rın işletme dışı kalınasının neden olduğunu orta
ya koymuştur. (Bölüm 5.1. 1 .2). 
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Bu konuda yapılan çalışınalar bir yandan 
kapaksız dolusavak tercihmin artması sonucunu 
doğurmuş diğer taraftan da kapaklı dolusavaklar
da alınması gereken diğer emniyet tedbirlerini 
ortaya çıkarmıştır. 

Dolusavak tipi seçiminde tercihin kapaklı 
dolusavaklar yönünde yapılması halinde kapakla
rın mekanik aksamında oluşabilecek problemie
rin önlenebilmesi için bakım, periyodik testler, 
düzenli denetimler, yazılı işletme talimatlan ve 
alternatif güç kaynakları gibi önlemlerin alınması 
baraj güvenlıği açısından büyük önem taşımakta
dır. 

Bunun ötesinde; 
* Kapaklardaki e lektrikle kaldırma düzeni

nin yanısrra elle kaldırma tertibatının yapılınası 

* Normal çalışma halinde bütün kapakların 
simetrik olarak çalıştmlması 

* Taşkın halinde belirli bir rezervuar kotun
da çalışacak ışıklı ve sesli alarm sistemlerinin 
konulması 

* Kapaklar için gerekli gücün her türlü ha
va şartlarında kesiksiz ve voltaj düşüklüğü olma
dan temin edilebilmesi için gerekli sistemlerin 
yanısıra otomatik olarak devreye girecek bir 
elek trojen grubunun bulunması kapaklı dolusa
vaktarda alınması gereken tedbirleri oluşturmak
tadır. 

Bunun yanısıra özellikle kemer baraj göv
desi üzerinde yer alan dolusavaklar ile tünel lı do
lusavaklarda kapakların güvenli çalışınası ve uy
gun işletilmesi baraj mansabı ve tünel emniyeti 
açısından dikkate alınınası gereken diğer bir ko
nu olarak ortaya çıkrnaktaJ ır. 
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BARAJLARDA JEOSENTETİKLERİN FONKSİYONLARI 
.VE 

UYGULAMALARI 

Yazan : J.P. GIROUD 

Çevirenler: Gülru YILDIZ(*) 
Sibel ESENDAL (**) 

ÖZET 

Barqjlardajeosenlelik U!Jgulamaları gün geçWcçe artmaktadır. Bu yayının amacı baraj
Larda degişik jeosenlelik uygulama alanlarm ı ve her uygulamada jeosentetiklerin fonksi
yonlarını özetlemeklir. 

1. GİRİŞ 

Barajlarda ilk jeotekstil uygulaması yirmi 
yıl önce dcnenmişti. O günden beri jeosenteliklcr 
barajlarda degişik amaçlarla kullanılınaktadırlar. 
Bu nedenle de bu uygulaınaları özetleyen bir ya

2. BARAJLARDA JEOSENTETİKLE
RİN FONKSiYONLARI 

Tablo 1, barajlarda kullanılan jeosentetiklc
ri ve kullanım amaçlarını özetleıncktedir. 

yının faydalı olacagı kanısına varılmıştır. 

.Jeoscnlctiklcrin fonk s iyon 
Kategorileri 

Hidrolik 
Fonksiyonl-..r 

ArayUzcy 
Fonksiyonları 

Kuvvctlcndinnc 
Fonksiyon ları 

Tablo: 1 

Fonksiyoııları 

Su bariyeri 

Fi1trasyon 

Transmisyon 

Ayırma 

Ara tahaka 

Mak.ro
kuvvctJcndirmc 

Mikro
kuvveUendi.rnıc 
YüL".cy 
kuvvctlendirınc 

Tcchııi cal Dirccıor of Gco. Scrviccs Ine. Consultiııg Enginc
c rs, 1200 S. Fedcml Jlighway, Suite 204, Boyııton 
Bcach, Florida 33435, OS!\ Prcsidcııt of lntematı 
onal Gcotexıilc Socicty (!GS) 

(*)- (**) lıı ş. Yük. Müh. DSl Barajlar ve Il ES Daire Başkan 
lığı 

Çeviri Waıcr Power and Dam Constnıction, Jımc 1990, S: 16-23 

Kullanilan jeosentetik 
tipleri 

Jcorncmbranlar 

OrgUsUz veya monofilarncn 
örgülü jcotckstiller 
Jconct. jcomat ve kalın 7.ımbah 
örgUsüz. jcotckstillcr 

Jcote kstillcr 

Jeotckstillcr (bazen jconct veya 
ince jconıcmbranlar) 

Jc.otckstil ve 
jcogridler 

Mikrogrid lifler ve 
ip ler 

Jcornat ve jcoscller 
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Su bariyeri : Geçirimsiz veya yarı
geçirimli jcosentetik (jeomembran) kullanılır, 

Filtrasyon : Toprakta, açık drenaj sağlayan 
bir malzeme arasına yerleştirilen jeotekstil, top
rak parçalarının akışını önlerken suyun geçmesi
ni sağlar. 

Transmisyon : Kalın ve geçirimli bir jeo
sentetik suyun geçişini sağlar. 

Ayırma : İnce taneli toprak ile büyük boş
luklu bır malzeme (doğal veya suni agrega, kırıl
mış kaya, aralıklı beton paneller gibi ) arasına 
yerleştirilen jeotekstil, toprak ile bu malzemenin 
karışmasını önler. 

Ara tabaka : İki malzeme arasına yerleşti
rilen jcosentetik geritme transferini kontrol eder 
ve oluşabilecek bır hasarı önler. Değişik durum
lar aşagıda verilmiştir : 

- Bir ara-jeotekstil, yastık görevi yaparak 
jcomembranın kaya veya beton döşeme gibi ya
kındaki malzemelerden hasar görmesine engel 
olur. 

- Yüzey yapışkanlığı az ve kayma açısı kü
çük bir ara-jeotekstil veya ince jeomembran, ra
hat hareket etmesi gereken iki malzeme arasında 
kaygan yüzey olarak yertc;tirilir. 

- Yüzey yapışkanlıgı çok ve kayma açısı 
büyük bir ara-jeotekstil ikı malzeme arasına kay
ınayı önlemek için yerleştirilir. 

- Jeomembranın, yakınındaki malzemenin 
boşlukianna girmesini önlemek için koruyucu 
olarak bir ara Jeotekstil yerlcştirilir. 

Makro kuvvetlendirme : Bir toprak içeri
sine veya iki toprak arasına yerleştirilen bir veya 
birkaç tabaka jeosentetik, topraktan jeosentetiğe 
geritme transferi sonucu, toprağı kuvvetlcndirir. 
Değişik durumlar aşağıda verilmiştir: 

- Temel üzerinde çökme olasılığı olan veya 
içinde boşluklar oluşabılecek veya farklı çökme
lcre neden olabilecek zayıf zemıni kuvvetlendir
mek için toprağa bir veya birbirine yakın ve pa
ralel bırkaç tabaka jeosentetik yerlcştirilir. 

- Bir şev üzerindeki toprak tabakasını kuv
vetlendinnek için bir veya birkaç tabaka jeosen
tetik kullanılır. 

- Farklı toprak tabakaları arasına toprağı 
kuvvetlendirrnek için yerleştirilir. 

Mikro kuvvetlendirme : Toprak parçaları 
arasına ipler, tiner veya değişik şekilli küçük 
parçalar (mikrogricl) karıştırılarak toprak kuvvet
lendirilir. 

Yüzey kuvvetlendirme : Jeomat, jeosel 
(içi toprakla dolu bal p<?teği şeklinde sentetik bir 
malzeme) veya jcogrıd toprağın yüzeyinde bir 
miktar gömülür; böylece toprak erozyonu önle
nir. 

Jeosentetik kullanımı arttıkça kullanılan 
sembollerin standartiaşmas ı gereği ortaya çık
mıştır. Bu semboller Şekil 1 de verilmiş ve ilcri
deki şekillerde kullanılmıştır. Barajlarda jeoteks-
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tiller ayıncı olarak kullanıldıklarında filtre görc
vini de yerine getirdiklerinden Şekil 1 de ayırma 
ve filtrasyon fonksiyonları birleştirilip "geçiş" 
adı altında toplanmıştır. 

Sembol Fonkoiyon 

8 Su bariyeri 

0 ------------- GIÇl. 

0 ~ Tronomloyon 

0 ı<.><.><.)()()()()(l()(l()()( Ara to bo ko 

8 Makro 
kUYYitllndlrml 

0 ::::. -~ .; ~ . ~ : . ;_·~: .;.>\ : ... ~ :: :.:} ~-: Mikro 
kuvwetlendirme 

0 .ı..ı..ı..ı..ı..ı..ı..ı..ı..ı..ı. Yüzey 
kUYYIIlendirml 

8 
Sillim 

/VVVVVVV Çift to bo ko 

0 ------------~ Dren 

CD -----------
I./VVVV'I..IVVV Dren 

Şekil 1 : Jeosentetiklerin fonksiyonları ve sis -
temler. 

Şekil 1 de bir veya daha fazla fonksiyonlu 
sistemler de verilmiştir. Bu sistemler, jeosente
tiklerle veya jeosentctik toprak karışımı ile elde 
cdilebilirler. Orneğin, çakıl ve jeotekstil filtre ka
rışımı ile bir dren elde edilebilir. 

3. BARAJLARDA JEOSENTETİK UY
GULAMALARI 

Barajlarda jeoscntetik uygulamaları beş ka
tegoride verilmiştir. 

Drenaj : Jeoscntetiklerin drenaj sistemle
rinde kullanıldıgı tipik baraj kesitleri Şekil 2 de 
verilmiştir. Şekil 2 (a) daki uygulamalar : 
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Şekil 2 : Barajlarda drenaj için jeosentetik uygulamalar 

- Ani boşalma halinde oluşacak boşluk su
yu basınçlarını önlemek ve inşaat sırasında kon
solidasyonu hızlandırmak için baraj mcmbaına 
yatay drenler (1) 

- İnşaat sırasında temel konsolidasyonunu 
hızlandırmak veya boşluksuyu basınçlarını kont
rol altına almak ıçin barajın membaına ve mansa
bına düşey drenler (2) 

- Boşluk suyu basınçlarını önlemek için 
mansapta baca dren (3) ve barajın altından man
saha dren (4) 

- Mansapta baca drenin çalışmaması duru
munda ve bazen konsolidasyonu hızlandırmak 
amacı ile mansapta yatay drenler (5) 

Şekil 2(b) deki uygulamalar: 

- Bir diyafram duvar arkasına yerleştirilen 
dren (1) diyafram duvardan sızan suyu bir galeri
de toplar. Bu drendeki jeotekstil filtre, diyafram 
duvarın çatiaklanna yapışır ve parçacıldarın akı
şını engeller; böylece bonılanma önlenmiş olur. 

- Yukarıdaki sistem ~alışmadıgıncla diyaf
ram duvardan mansaha do ru sızan sular boşluk 
suyu basınçlarını yaratabi ir. Mansavıa boşluk 
suyu basıncı oluşumunu önlemek ıçin yatay 
drenler (2) yapılır. 

Taşkın amaçlı dolgu barajlarda Şekil 2 (b) 
deki dren (1) gibı benzer bir uygulama yapılabi
lir. Bu barajların rezervuarları genelde boştur ve 
dolguda çatlaklar sık görülür. Bu tip bir barajda 
taşlun oldugunda çatialdara su girmesi ile oluşa
cak borulanınayı önlemek amacı ilc benzeri oü
şey bir dren ycrleştirilcbilir. 

Şekil 2 (a) ve 2(b) de verilen drenlerde Se
kil 1 (ı) deki sistem kullanılabilir. Bu sistem bir 
jeotekstil filtre ve geçirgen sentetik malzemeden 
Ueonet, jeomat veya gcçiriınliliği >:üksek herhan
gi bir sentetik malzeme), jcotekstıl filtre ile kum 
veya agregadan, veya zımbalı örgüsüz jeotekstil
dcn oluşur. 

Jcoscntctikler barajların onarımlarında da 
kullanılırlar. Barajın mansap tarafı çok yaş ise 
mansaba bir dren yerleştirilip, toprak ilavesi ya
pılır; böylece daha yatık ve dolayısı ilc kayma 
olasılığı az bir şev elde edilir. Şekil 2(c) de jeo
tckstil filtre ile çakıl topuk dreni ve şekil 2(d) de 
jeotekstil filtre ile çakıl dren sistemi gösterilmek
tedir. Barajda sızmaların olduğu durumda barajın 
memba yüzüne az geçirimli bir malzeme (kil, be
ton, ziftli beton, metal kaplama veya jcomemb
ran) yerleştirilir. Ani boşalma halinde oluşacak 
basınçlardan dolayı az geçirimli malzemenin 
kalkmaması için bu malzeme ilc baraj arasında 
drenaj gcickcbilir. Şekil 2(c), 2(1), 2(g) ve 2(h) 
da örnekler gösterilmiştir. Şekil 2(e) de (kil) ve
ya şekil 2(f) de Ucomcmbran) jeotckstil filtre ile 
birlikte çakıl dren veya jcosentetiklerdcn oluşan 
bir drenaj sistemi kullanılabilir. Şekil 2(g) deki 
düşey drcnde (beton ilc beton arasında) beton do
narkcn geçirgen malzemenin bctona yapışmasını 
önlemek için filtre kullanılmalıdır. Şekil 2(h) da
ki drende Ucomcmbran ilc beton arasında) filtre
ye gerek yoktur ve jeonet veya kalın zımbalı jco
tckstil kullanılabilir. 
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Zonlu Barajlarda Ayırıcı : Uygulama çe
şitleri Şekil 3 de verilmiştir. 

Şekil 3 : Zonlu barajlarda ayırıcı ol aral. jeo -
sentetik uygulamalar. 

- Geçirimsiz çekirdek (genelde kil) ile ya
nındaki dolgu genelde (kum) aras ında (1) 

- Geçirimsiz çekirdek ilc kınklı kaya zemin 
aras ında (2) 

- Kaya dolgu ile temel zemini arasında (3) 
- Mikro-kuvveLiendirici kum filtrede (4) 

(bu filtre deprem anında dağılmaz ve çatlamaz) 

Şekil 3 de (1), (2) ve (3). durumda zımbalı 
jeoteksLil kullanılır. (2) ve (3). durumda yeterli 
gerilmeye sahip ise örgülü jcotekstil de kullanı
labilir. Kil çekirdekLe çatlaklar oluştuğunda jeo
teksLil (1) ve (2) su sızması ile akabilccek kil par
çalarını tutar Vl barutanınayı önler. 

Kuvvetlendirme : Jcosenteliklerin kuvvet
lendirici olarak kullanıldıkları baraj tipi kesitleri 
Şekil 4 de verilm i ş tir : 
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Şekil 4: Barajlarda kuvvetlendirici olarak jeosentetik uygulamalar 

Şekil 4(a) (b) (c) (d) ve (e) de dik şev
lerde birkaç tabaka kuvvetlendirici konmuştur. 

Şekil4 (c) de çok küçük olan dolusavağı, Şekil 4 
(d) ve (e) de barajı yükseltrnek amacı ile kuvvet
lendirici kullanılmıştır. Yukarıda belirtilen du
rumlarda jeotckstil ve jcogrid veya makro
kuvvetlendiricili toprak kullanılabilir. 
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Şekil 4 (f), (g) ve (h) da barajın bir kısmını 
veya tümünü desteklemek için bir veya birkaç ta
baka jeosenteLik kullanılmıştır. Şekil 4 (f) de, ba
raj çok yumuşak bir zemine oturmuştur; Şekil 4 
(g) de baraj bazı yerlerinde çökme ihtimali olan 
bir zemin üzerindedir. Şekil 4 (h) daki kuvvetlen
dirici, iki farklı toprak zonu üzerindeki az geçi
rimli tabakanın (örneğin kil veya ziftli beton) 
çatlamasını önler. Şekil 4 (f), (g) ve (h) da veri-



ten durumlarda yüksek geçirimli jeosentetikler 
kullanılır. Eğer birkaç tabaka jeosentetik kullanı
lacak ise bunlar kaymayı önlemek için hemen 
birbirlerinin üzerine yerleştirilmemelidirler. Stres 
transferini sağlamak için kayma açısı yüksek bir 
malzeme (örneğin kırık agrega) paralel kuvvet
lendirici tabakalarının arasına konmalıdır. 

(d) 
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Şekil 4 (j) de baraj kretine ankrajlanan jeo
sentetık , baraJda geçirimsiz bir tabaka oluştur
maleta ve eğimli kil tabakasının stabilitesini art
tırmaktadır. (Memba şevini kuvvetlendirrnek için 
yapılan benzeri jeosentetik uygulamaları Şekil 6 
(c) ve (e) de de verilmiştir. 

Su Yalıtımı : Tipik uygulama çeşitleri Şe
kil 5 de verilmiştir. 

(e) (f) 

L.-: .. _.,_;c 
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Şekil 5 : Barajlarda su yalıtımında jeosentetik uygulamalar 

Şekil 5 (a) daki uygulama birçok barajda 
yapılmıştır. Sızınayı minimuma indirmek için 
çift tabalealı jeosentetik kullanılabilir, (Şekil 5 
(b)). Bu durumda rezervuarın tümü veya baraj 
yakınındaki büyük bir kısmı kaplanmıştır. Rezer
vuardan geçirimli zemine sızınayı önlemek için 

rezervuarda çift kaplama yapılıp; barajın memba 
yüzündeki az geçirimli dolgu jeomembran ile 
kaplanabilir, (Şekil 5 (c)). Jeomembran ve az ge
çirimli toprak birlikte iyi bir kaplama oluşturur
lar. Bu jeomembrandaki bir delikten sızacak su, 
geçirimli toprak üzerine yerleştirilen bir jeo
membrandan sızacak sudan çok daha azdır. 
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Baraj altından sızınayı önlemek için jco
mcmbran memba blanketi olarak kullanılabilir, 
(Şekil 5 (d)). Blankctin yerleştirileceği z~min za
yıf ise veya çöknıc olasıldü varsa (örncğın : kars
lik formasyon) jcos~ntetik kuvvctlendirici (ieog
rid veya yüksek gerilimli jeotel<stll) 
kullanılabilir, (::;ckil 5 (c)). 

Jcosentetik katof ( Şekil 5 (t)) için sondaj 
çukuru kaztlır ve özel bir teknikle birbirine bağ
lanmış olan jcomcmbran plakalar buraya yerleş
tirilir veya sert, kazıklı sentetik plakalar topraga 
batıni ır. Baraja diyafram duvar (:;ıekil 5 (g)), dol
gu bittikten sonra yukarıda bclırtilen katof ~ck
niklcri ilc veya inşaat sırasında yapılır. Sckıl 5 
(h) da dolgu belirli aralıklarla yapılmış ve her ~c
fasında bir jeomcmbran ycrlcştirılip bır öncckıne 
bağlanmıştır. Şekil 5 (ı) de gösterilen zik-zak 
şcklindekı jcomembnıııın yerleştirilmesi çok so
run çıkarmaktadır. 

Jeomembranlar dolgu barajları yükseltm~
de (Seki! 5 (j)) veya çmlak olm~ ~>l~sılığ! (_)l~n bır 
yerde örneğın farklı sıkıştınlabılırlıkteiCı ikı dol
gu arasında ziftli beton kaplamayı kuvvctlendir
mek için (Şekil 5 (k)) kullanılabilirler. Her iki 
durumda da jcoınembranın kayma yüzeyi oluş
lunnamasına dikkat edilmelidir. Seki! 5 U) deki 
durumda stabilite analizleri, Şckif 5 (k) daki du
rumda kayma testleri mutlaka yapılmalıdır. 

Jcomcmbraı:ı.lar barajların onarımında da 
kullanılabilirler. Orncğin sızmaların olduğu dol
gu bir barajda barajırı memba yüzü Şekil 5 (a) 
daki veya Şc,~il 2 (l) deki gibi jcomc~b~anla 
kaplanabilir. On yüzü metal, beton veya zıftlı be
ton kaplı b<ırajlarda (Şekil 5 (1)) veya beton ba
rajlarda (Şekil 5 (m)) jcomembran kullanımı git-

(al 

-

tikçe artmaktadır. Bu uygulamalarda jcomcmb
ran barajın :tüzüne yapıştınlmakla veya metal çu
buklarla baglanmaktadır. Gerektiğinde geçirimli 
jcosentetikler Qconct veya kalın zıınbalı jcoteks
til) baraj yüzeyı ile jeomembran arasında kullanı
labilirlcr, (Şekil 2 (fi)). 

Baraj onarımlarında kullamlan teknikler 
yeni barajların yapımı sırasında da kullanılabilir. 
Orncğin, Şekil 5 (m) de crösterilcn uygulamanın 
aynısı sıkı~tınlmış beton barajların yüzey yalıtı
mında kullanılmıştır. 

Banıjlardaki tüm jeomcmbran uygulamala
rında, jeoscntctik ara tabakalar kullanılabilir. En 
tipik örnek, bir jeomembmnı bitişiğİndeki taş ve
ya beton levha gibi malzemelerin acıme ve aşın
dırma etkilerinden koruyacak olan jcotekstil tam
pondur. Diğer ara tabaka uygulamaları (daha çok 
Jeotekstil kullanarak) şunlardır : 

- Destekleyici ara tabaka; su basıncı uygu
Jandığında jcoıncınbranın çatlak ve delikiere gir
ınesini engellemek için , (Şekil 5 (n)). 

- Bazı tür jeonct ve jcomcmbranların arası
na yerleştirilen bağlayıcı ara tabaka; çift kaplama 
uygulaınalarında yararlı olabilecek şekilde jeo
mcınbran ile jconct arasındaki kayma riskini 
azaltmak için, (Şekil 5 (o)). 

- Kayma yüzeyi oluşturan ara tabaka; beton 
koruyucunun jcoıncmbrana oranla serbest harc
ketini sağlamak için, (Şekil 6 (d)). 

Erozyon Kontrolü ve Şev Koruması : 

Erozyon kontrolu ve şev koruması amacıy
la kullanılan jcoscnt.etik sistemlerin tipik örnek
leri Şekil 6 da gösterilmiştir. Bu uygulamalar 
aşağıda kısaca açıklanmıştır. 
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Şekil 6: Barajlarda erozyon kontrolü ve şev koruması için jeosentetik uygulamalar 
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- Şekil 6 (a), (1) numaralı durumda ınansap 
şevindcki yüzey erozyonunu önlemek için jco
scntctik kullanılmıştır. Bu uygulamada kullanı
lan tipik jcoscntctikler jeomat ve jeoscllcrdir. 
Mansap şcvi erozyonuna genel olarak yağmur 
suyu neden olur; ancak, belli bir miktardaki su
yun barajı aşması durumunda da clkili olabilecek 
bir koruma projclendirmcsi yapılabilir . 

- Şekil 6 (a), (2) numaralı dı.;rumda memba 
şevi korumas ı için be ton blok veya plakalarla 
riprapların alunda jcotekstil filtre kullanılmıştır. 
Büyük beton blokların kullanılmas ı durumunda, 
gerek jcotckstili korumak ve gerekse jcotckstil 
ilc zemin arasında unil"orm bir konuıkt sağlaın~ık 
amacıyla bloklar ile jcotckstil arasına çakıl taba
kası ycrlcştirilir, (Şekil 6 (b)). 

- Şekil 6 (c) de, yukarıda belirtilen çakıl ta
bakasının şev boyunca kaymasına engel olmak 
amac ı yla baraj krctine ankrajlanınış jcogrid kul
l an ılmıştır. Kullanılan jcogrid, ç~ıkıl parçalarının 
bloklar aras ına girmesini engelleyecek şekilde iri 
filtre görevi de yapabilir. 

- Şekil 6 (d) de, sürtünme açısı ve yüzey 
yap ı şkanlığ ı az olan bir jcotckstil ara tabaka , ge
rektiği durumlarda, beton plakaların alttaki jco
mcmbran tabakası üzerinde serbestçe hareket et
melerini sağlamaktadır. 

- Şekil 6 (e) de, zemin tabakasını, şev üze
rine ycrleştirilmi~ beton veya ziftli bctonu kuv
vetlcndirınck amacıyla jeogrid kullaııılını ~ tır . 

Baraj ve rezervuarlar için bu tipte birkaç 
uygulama düşünülebilir: 

Jcoıncmbran ~erit üzerine yerleştirilmi ş ko
nıyucu toprak tabakanın kuvvctlcndirilmcsi , ye
rinde dökıne beton veya plakanın yerleştirilmesi 
sıras ında kuvvctlendirilmesi, koruma veya su ya
lıtım amaç lı ziftli tabakaların kuvvetlendirilmesi 
gibi . 

- Şekil 6 (f) de, fazla suyun boşaltılmasını 
sağlamak ve böylelikle de beton tabakasının sta
bilitesini bozabilecek bir altbasıncın o luşumunu 
engellemek için , jcoscntctik dren kullanılmıştır. 
Bu dren özellikle jcomcmbran şerit üzerine beton 
koruma yapılacağı durumlarda kullanış lıdır. Be
ıonun yerleştirilmesi sırasında az miktarcia su bı
rakıldığı için, zımbalı örgüsüz jcotckstil kullanı
labilir. Beton dökümü sırasında oluşabilecek 
kesme gcrilmclcrine engel olabilmesi için, jeo
tckstilin baraj leretine ankrajlanması gerekmekte
dir. 

- Şekil 6 (g) de, beton plakanın dökümünde 
örgü formunun kullanıını gösterilmektedir. Be
ton, sic imieric paral elliğ i sağlanmı ş iki wbaka 
örgü arasına, matri s formuna benzer bir şekil-
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de dökülür. Rezervuardaki ani sev iye düşmesi 
sonucunda oluşabilecek altbasınçları önlemek 
amacıyla plakalara prcfabrike damlama delikleri 
de konabilir. 

6 (c) ve 6 (c) durumlarında tek tip jcogrid 
kullanılır. Eğer ik i veya daha çok sayıda jcogrid 
kullanılmas ı gerekiyorsa, herhangi bir kayma yü
zeyi oluşmasına engel olmak için , birbirlerine bi
ti ş ik olarak ycrlcştirilm cmclidirler. 

4. PROJELENDtRME KRİTERLERİ 

Bu yayında sözü ed ilen uygulamaların gcr
çckleştirilcbilmesi için dcwylı projelendirme ya
pılmalıdır. 

İlk olarak, projede kullanılacak olan jeo
scntctik fonksiyonel olmalıdır. Bu noktada ş unu 
da belirtmek gerekir ki , artık barajlarda kullanı
lan tüm jeosentctik uygulamalarına adapte edebi
lecek jcoscntetik projelendirme metodları vardır . 
Bu nedenle günümüzde, projelendirme analizi ve 
hesabı yapılmadan jcosentctik kullanılınaınalıdır. 

İkinci olarak, kullanılan jcosentctiğin, iste
nilen fonksiyonu yerine getirirken zararlı birta
kım yan ctkilc.rinin de olabileceği göz önünde tu
tulmalıdır. Orncğin, jcoscntctiklcr kayma 
yüzeylerinin oluşumunu başlatabiieceği için, uy
gulamanın yeri, s ınırları, eğimi vs. ancak uyg un 
bir stabilite analizi sonucunda seçilebilir, bu ne
denle, eğer proje hesaplarında şerit direnierin is
tenilen ölçüde drenaj için yeterli olduğu anlaşıl
mış ise, geniş blankct drenler yerine şerit drenler 
kullanılmalıdır. Diğer bir örnek olarak , memba
dan ınansaha kadar uzanan jcoscntctik kuvvct
lcndirme uygulaması düşünülebilir; suyun jco
scntctikler arasındaki boşluklardan geçerek 
barajın su s ızd ırmasına sebep olabileceğ i gözö
nüne alınarak bu durum cngcllcnmelidir (jco
ın eınb ran memba kaplaması gibi). Ayrıca , arata
b<ıka olarak kullanı lan jcomcmbranların, 
gcçirimliliğc neden olabileceğ ini ve suyun zararlı 
sonuçlar doğurabitece k yerlere kadar ulaşabilece
ğ ini de unutmamak gerekir. 

Üçüncü olarak, jcosentetiğin fonksiyonel 
olabilmesi için , uygu lamasının çok iyi yapılmas ı 
gerekir. Bu da projenin uygulanabi lirlili ğinc ve 
kullanılan jcoscntctiğin, yapının uzun ömürlü ol 
mas ını sağ layacak özelliklere sahip olma · ına 
bağlıdır (B u özelliklere genel olarak, "dayanıklı 
lık özellikleri" denilmektedir). Son yirmi yıldır, 
önemli deneyimler kazanılmış olup, bugün, pro
jec ilcr güvenilir yapıın tekniklerini belirlcycbil
mcktc ve yeterli dayanık lılık özellikleri gösteren 
jcoscntctiklcri kullanabilıncktcdir. Ayrıca, proje
c il er şun u da bilmelidirler ki , jcoscntctik kapla
ınalı atık su tahliyesinde yapım kalite güvencc
sinde son beş y ıldır çok iyi deney imler kaza-
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nılmıştır; ve sonuç olarak barajlarda yüksek kali
teli jeosentelik uygularnası yapılabilmektedir. 

Buna ek olarak, mevcut barajların onarımlarında 
jeoseııtetik uygulamalarıyla ilgili son on yılda 

çok iyi metodlar geliştirilmiştir. 

Son olarak, jeosentetikler dayanıklı olmalı 
ve barajın tüm ömrü boyunca istenilen fonksiyo
nu sağlamalıdırlar. 

5. SONUÇ 

Burada sözü edilen jeosentetik uygulamala
rının her biri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Geniş 
çaplı ve çeşitli jcosentetik uygulamaları, jeosen
tetiklerin kullanım alanlarındaki çeşitliliklerini 
ve projecilerin yaratıcılığını göstermektedir. 

Her iki faktörden de bundan sonra pekçok 
barajın jeosentetik kullanılarak yapılaca~ı ve 
onarılaca~ı anlaşılmaktadır. 
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TOPOGRAFiK YÜZEYLERiN SAYlSAL TANIMI 

Yazan :James R. CARTER (*) 

Çeviren : Taeettin ÜREDI (**) 

ÖZET 

Zaman, kalite ve ekonomi yaşamın bütün alanlarında yaptlan planlamaların temelini 
oluştun.ı.r. Teknolojinin de hedefi insan ihtiyaçları dogrultusunda buna yardımcı olmaktır. 

Artık mühendistae çalışmaları maliyetin enaza indirUdigi, en kısa zamanda en yüksek 
kalitenin saglanabildigi yönde teknolojiyle işbirligi içindedir. Jeoclezi ve Fotogrometri mü
hendisligi de bu işbirliginin öncelikle saglandıgı alanlardan olmuştur. 

1. GlRtŞ 

Topogmfik yüzey, genellikle matematiksel 
sürekli bir yüzey olarak düşünülmesine rağmen, 
diğer görülebilen pek çok sürekli yüzeylerden 
farklılık gösterir. Bu yüzey kullanılarak oluştur
duğumuz haritaların kritiğini yapabildiğimiz ve 
bu yüzeyleri görebildiğimiz için haritalarımız 
yüksek bir standarta sahip olurlar. Arazinin bir 
benzerini yapmak üzere şekillendirdiğimiz bir 
yüzeyden bazı örnek noktaları seçmek suretiyle 
üretilen haritalarda subjektiOikte bulunmaktadır. 
Sağladığımız örneklerden, matematiksel pek çok 
yüzeyi tanımamıza karşın, bütün bir yüzey üze
rindeki çalışmalarımızı yoğunlaştırmak zorunda
yız . Bu nedenle bir çok harita programı için ge
liştirilen enterpolasyon algoritması topografik 
yüzeyler için uygun değildir. 

(*) Associate Professor, Geog raphy Department, and Assoc i
ate Director, Computing Center University of Tcnncsse knux
ville, TN 37996 
(*) Ilarita Mühendisi DSI XIX. Bölge \'!üdürlüğü - SIVAS 

Büyük ölçekli haritalar ya arazi ölçümleri 
veya fotogrametrik çalışmalar sonucu üretilir. 
Topografyanın say ısal tanımı üçgenlcre ayrılmış 
düzensiz şebekeler (TINS), sayısallaşurılmış tes
viye hatları , veya bölümlere ayrılan yükseklik 
matrislerinin formu şeklinele olabilir. Yükseklik 
bölümlü matrisler, sarp bölgelerde kaba yüzey 
şeklinin yeterli görü lebilecek tanımını verebilir. 
Fakat daha az eğimli bölgelerde arazi detaylarını 
verıne konusunda uygun olmayabilir. Bu yüzden 
sayısallaşurılmış tesviye hatları ve TlN , büyük 
ölçekli topografik yüzeylerin sayısal olarak de
polandığı araçlar olarak kabul edilir. Depolama
nın bu araçları konusundaki seçim, kısmen , işlem 
ve analizde kullanıcı için hazırlanmış yazılım ta
rafından tanımlanmalıdır. 

Tesviye hattı veya eş yükse lıi eğrileri, ma
tematiksel sürekli yüzey şeklini uınımlamak için 
kullanılan yaygın bir isinıdir. Bu tür yüzeyler tck 
değerli ve her yerinde farklılık gösteren yüzey
lcrdir. Keskin yerlerin, mağaraların bulunduğu 
yerlerde yüzeyin sürekliliğinin olmadığı düşü-
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nülse bile topografyanın genellikle matematiksel 
sürekli bir yüzey olduğu kabul edilir. 

Bu durum matematiksel düzgün yüzey kav
ramını bozan duvarların, köprülerin bulunduğu 
yerlerde ve şehirlerde bile geçerlidir. 

Enterpolasyon Uygulamaları: 

Bilgisayar destekli harita üretim ve grafik 
paketleri içinde, Z değerlerinin düzensiz bir dizi
sinden pürüzsüz yüzeyleri enterpole etmek ve eş 
yükselti eğrili harita oluşturmak öncelikle hedef
lenen amaçlar olmuştur. 1967' ye kadar Harvard 
laboratuvarında üretilen SYMAP programı eş 
yükseltil i haritaların bir sonraki evresine çıkma
s ına olanak sağlayan enterpalasyon işlemini de 
içeriyordu. Bu tür haritaları üreten program par
çası "CONTOUR PACKAGE" olarak adlandırıl
ınaktaydı. 

SYMAP programı akademik çevrelerde 
çok tutuldu ve coğrafya ve planlama bölümlerin
deki bir çok öğrenci problemlerini çözme konu
sunda bu program üzerindeki ilgilerini yoğunlaş
Lırdılar . 

Calcoınp şirketi uzun süredir bir enterpa
lasyon ve çiziın için eş yükselti eğri programına 
ahiptir. Surface II on yıldan daha fazla bir süre

dir kullanılan bir paketti. Radian, Dynamic Grap
hics ve Zycar şirketleri daha çok petrol ve jeolo
jik alanlar için üretilmiş aynı pakellere sahiptir. 
Atınaspheric Sciences' da, uzun süredir enterpo
tasyon ve çiziın programları olan bir şirkettir. 
DISSPLA, DI-3000, SAS/GRAPH ve UNIRAS 
gibi ana grafik paketlerinin pek çoğu yukarıda 
belirtilen fonksiyenlara sahiptir. Bütün bunların 
burada anılması, Z değerlerinin düzensiz dizile
rinden bir yüzey oluşturma ve eş yükselti eğrile
rini çizmek amacıyla epey bir program ve pazarı
nın bulunduğunu belirtmek aınacıyladır. 

Birçok ölçümcü ve karLograf programların 
topografik yüzeyin aynısını oluşturamayacağı id
diasıyla programlar üzerinde bazı şüphelere düş
ınüşlerdir. Bu tauninsizlik belki en iyi şekilde 
"Contour Mapping Package Of Houseman and 
Associates" şirketinin reklamlarında dile getiril
miştir. "Bilgisayar programcıları eş yükselti eğri
s i oluşturan ve grid hücre metodi diye bilinen 
metodu ortaya attılar. Ölçüıncüler bu programları 
iki defa kullandıktan sonia genellikle beğenme
diklerini ifade ettiler". Houseınan and Assıciatcs 
bu tür programların içerdiği beş sorunu daha be
lirtmi ştir. 

"Binaların bulunduğu haritalar, dereler ve 
oto yollarda eş yükselti eğrisinin doğru olarak 
geçirilmesi pek mümkün değildi. Harita kenarın
daki eğriler araziyi temsil etmiyordu." 
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Sürekli Yüzeylerin İki Farklı Türü : 

Sorun, progmmın niteliği veya matematik
sel işlemleriyle ilgili değildir, uygun olmayan ve
rilerle programın uygulanmasıdır. Sürekli yüzey
lerin bildikleriınize dayalı olarak iki basit 
türünün olduğu söylenebilir. Topografik yüzey 
göze hitap eden ve günlük, haftalık, aylık hatta 
yıllık küçük değişiklikleri gösteren bir yüzeydir. 
Hepimiz topografik yüzeylerin içine doğru giren 
şekillerini görınüşüzdür. Üç boyutlu olarak arazi
yi görebileceğimiz bindirmeli hava fotoğrafları 
alırız. Topografik yüzeyleri bunlarla yorumlar ve 
haritalarımızın, bildiğimiz yüzeyler gibi olmasını 
bekleriz. Bu 1/25000 ve daha büyük ölçekli hari
talar için kısmen doğrudur. Bu durum, yüzeyle
rin genelleştirildiği ve bu yüzden daha soyut bir 
fonnda algılandığı küçük ölçekli topografik hari
talara daha az uygulanabilir. 

Matematiksel sürekli yüzeylerin diğer türü 
göremediğimiz ve yalnızca alınan örneklerden 
anladığımız yüzeylcrdir. Bu türün pek çok yüzc
yi vardır. Bunların bazıları gömülmüş tabakalı 
veya yaşlı topografik yüzeylerdir. Haklannda bil
dilderimiz kuyu rasatlarıyla sınırlıdır. Bu su tab
lası içinde doğrudur. Bu tür yüzeylerin başka bir 
bütünüde meteorolojik ve iklimle ilgili yüzeyler
dir. Atmosferik basınç atmosfer boyunca gerek 
yüzüyde gerekse yüksekliklerde (Düşey düzlem
de), dünya etrafındaki sınırlı sayıda noktada öl
çülür. Bir yerde atmosferik yüzeyin eş yükselti 
eğrili haritasını yapmak amacıyla kısa gözlemle
rin bir bütününü oluşturmak yalnızca bir saat alsa 
bile, yüzey haritasının bitme anına kadar önemli 
miktarlarda değişmiş olacaktır. Basınç yüzeyini 
oluşturmak için varolan boşlukları doldurmak 
amacıyla biraz daha değer elde etmek ancak geri
ye dönmek suretiyle mümkün olacaktır. Aylık ısı 
veya yıllık yağış haritası, bilgilerin toplandığı bir 
kaç örnek yerden alınan değerler kullanılarak 

oluşturulabil ir. Gelir seviyeleri veya nüfus potan
siyelini gösteren yüzeyler daha soyuttur. Bu de
ğerler direk gözlem yerine o nokta için türetme 
yoluna gidilerek elde edilmiştir. 

İkinci tip yüzeylerin ne olduklan konusun
da kesin kurallar bulunmaz. Kimse 500 mb ba
sınçlı yüzey veya yeraltı su yüzeyiyle karşılaş
ınaınıştır. Bu nedenle uygun olarak görünen 
yüzeyleri kabul etmek durumunda kalıyoruz. Gö
remediğimiz bu yüzeyler yardımıyla tepelerin, 
vadilerin nerede olduğunu söyleyemeyiz. En bü
yük örnek değerlerin tepeleri, en küçüklerinin de 
vadileri temsil ettiğini kabul etmek zorundayız . 



Fakat bu durumu daha fazla veri toplamadan da 
kabul edemeyiz. Bu yüzüylcre ait haritalardaki 
göze batan kısaltmaları ortaya çıkarabilmek iç in 
harita üretim standart ve kuralları hakkında ye
terli bilgiye sahip olmalıyız. Fakat küçük ayrıntı
lar içinde bir esasa tabi deği liz. Manmonicr' in 
işaret etti~i gibi enterpotasyon tamamen özel bir 
işlemdir ve bir tahmin i ş i ne doğru ne de yanlış
tır , sadece akla yatkın veya saçmadır. 

Topografik yüzeyin diğer düzgün matema
tiksel harita yüzeylerindcn, bu yüzeyler hakkında 
nas ıl veri toplayacağımız , haklarında neler bildi
ğimiz ve nas LI oldukları konularında farklılıklar 
gösterdiğinde dikkat etmek gerekir. Bütün bu ne
denlerden dolayı , rasgele Z değerlerini enterpoJe 
eden ve eş yüksclti eğrilerini çizen bilgisayar 
programları , genellikle, topografik verilerle kul
lanım için uygun değildir. Topografik yüzeyi 
temsil etmek amacıyla hazırlanan programlar, fo
toğraJla rdan veya arazide özel olarak seç ilen 
eği m , tcpclcr, nchirlcr, dağlar, vadiler gibi kritik 
nokuılarla ilgili büyük bir veri bütününden say ı
sal arazi modeli üretmek için oluşturul an prog
ramlardır. Bu programlar tam sürek lili ği n olma
dığı kırık hatları tarif için bile kullanılabilir. 
Teorik olarak, eğer veriler yetcrliyse, arazi yüze
yini temsil etmek için uygun bir enterpalasyon 
programının yeterli olması gerekir. Ama, gerçek
te, kimse uyg un s ıklıkta kot verilcrini e lde etmek 
zahmetine girmemektedir. 

Sayısal Arazi 1 Yükseklik Modelleri : 

Sayısal Arazi Modeli (Digita l Terrain Mo
del) veya DTM say ı sal topografik yüzeyi temsil 
eden genel bir terinı olarak kullanılır. Burrough, 
say ısa l yüksek lik Modeli teriminin (Digita l Ele
vation Model), arazinin, yükseklikten ziyade di
ğer başka özelliklerini de taşımasından dolay ı , 

sadeec yükseklik bilgilcrini içeren modeller için 
tercih edildiğini söylemektedir. Evans, bu tür ve
ri bütünü için Sayısal Yer Modeli (Digital Gro
und Model) (DGM) ifadesini kullanmaktadır. 

Ister DEM, isterse DTM olarak bilinsin bu 
veriler bütünü bir forında mevcuttur. Birl eşik 
devletler Jeolojik ölçüm bürosu topografik hari
talar üzerinden yükseklik matriskrini üretın ektc
dirlcr. 1:24000 seri sindeki yükseklikler 30 metre
lik kareler içinde ard arda dizilirlcr. USGS 
1:24000 ve 1:250 000 serileri için Sayısal Yük
seklik Mı.ıtri slcrini (DEMS) kullanmıştır. Bu 
matrislcr yüksek lik ve yüzey matrisleri diye bili
nir ve pek çok yerde mevcuttur. Bu türün gridli 
bir deseni, büyük miktı.ırlı verilere sahip yüzey 
için uygun bir yoldur, ve bu tür matrislcri göste
ren ve kullanan pek çok program mevcuttur. 
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Yükseklik verisinin diğer bir formu düzen
siz üçgenli şebckcdir. (Triangulatcd Irregular 
Network) (TIN) TIN, topografik yüzey üzerinde 
oluşturulan ve üç lineer olmayan r.ıoktaya bağla
ma prensibine dayalı üçgcnlcrdir. Uçgcn zincirle
ri, arazi üzerinde kritik noktatarla bağlantılı dü
zensiz üçgcnlcrle oluşturulur. 

Topografik yüzey paralel hatlar boyunca 
yükseklikleri gösteren bir kesitler serisi olarak da 
düşünülebilir veya eş yüksclti eğrilerinin say ı sa l 
tanımı ile temsil edilebilir. Bir DTM/DEM de to
pografik yüzeyi temsil cunek ve oluşturmak için 
standarı bir yol yoktur. 

Sayısal Modellerin Hassasiyeti : 

DTM/DEM' in, hangi şek ilde olursa olsun, 
arazinin durumunu yansıtmas ı gerektiği açıktır. 
Normalde, modclimizi karşılaştırabilccc~imiz, 
arazinin gerçek durumunu yansıtan bir model bu
lunmadığından herhangi bir sayısa l modelin ara
ziyi hangi oranda yansıttığını test etmek çok zor
dur. Bir DTM/DEM' in hassasiyetini ölçmek 
DTM/DEM' in nasıl oluşturuldugunun kavran
masını gerektirir. İşlemin biri mevcut haritadan 
yararlanarak, sayısallaştırmayla DTM/DEM' in 
yaratı lmasıd ır. Diğer bir işlem, DTM/DEM' i di
rek arazi ölçümlerinden veya hava folo~raJların
dan oluşturmaktır. 

Bir topografik haritadan yapılan DTM/ 
DEM, bu haritadan daha sağlıklı olmayabilir. 
Başka bir deyişle orjinalindcki hatalar sayısallaş
tırmayla oluşturulan DTM/DEM' e aynen geçti
g inden model, doğal olarak topografik haritadan 
daha fazla sağlıklı olmayacaktır. Topografik Ila
ritalardaki eş yüksclti egrilcrinin hassasiyeti ne
dir? Belirtilen harita hassasiyetleri genellikle 
şöy ledir; Harita üzerindeki yükselti noktalarının 
% 90' ı, 1/2 e~ri aralı~ında, kalan % 10' u ise 1 
eğri aralığında olacaktır. Gayet açıktır ki arazi öl
çümleri olmaksızın eğrilerin hassasiyetini gör
mek oldukça zordur. 

Sayısal llina Modelleri : 

Elektronik okuyucuların, stero modelden 
veya eğrilerin gözükmesi gercktigi gibi gözük
mcyen yerlerden iyi bir okuma alamadığı durum
larda topografik haritalan çoğunun insandan kay
naklanan boşluklar taşıdığını gösteren, elektronik 
okuyucu ve kullanıcıların ortaya çıkardığı göz
lemler mevcuttur. Hata kaynağına ilave bu özel
lik topografik haritanın , arazinin yalnızca yakla
şık bir benzeri olduğu anlamına gelir. Bu 
durumda, bir topografik harita say ılaştırılarak cl
de edilen harhangi bir sayı sa l arazi modeli, arazi
nin bir benzerinin yakın bir benzeri olmak zorun
da kalacaktu. Modeli kullanan, en azından yanlı ş 
bir izienim cdinsc de, bu benzerlikler belirlenen 
amaçlar için epeyce uygun ve yeterli doğrulukLa 
olacaktır. 
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Yükselli bilgilerini elde eLmenin diğer bir 
yöntemi doğrudan arazi ölçümleri ve hava fotoğ
raflarından bunları türetınektir. Bu yöntemler sa
yısallaştırına işlemindeki doğal hataları yok et
mesine rağmen, diğerlerini aynen koruyabilir. 
Eğer sayısal model bir total station kullanarak 
arazide oluşturulursa, o zaman ölçüıncü yüksek
lik noktalarının nerelerden alınması gerektiği ko
numunda olacakllr ve engebeli arazide, vadiler
de, nehirlerde, tepelerdeki kritik noktaları 
seçecektir. Bu durumda ölçümcü, bizzat gördüğü 
yüzeyi temsil eden DTM/DEM oluşturmak için 
bir sorumluluğa da sahip olacaktır. 

Sayısal modellerin doğrudan bir sterco fo
togromctrik modelden üretilen çeşillcri vardır. 
Birleşik Devletler Jeolojik ölçüm bürosunun 
1/24000 ölçekli Sayısal yükseklik modellerinin 
(DEM) büyük bir kısmı "Gestalt Orthophoto
mapping System" kullanılarak üretilmiştir. Ges
talt sisteminde bir stcreofoto model yeni ve dü
zellilmiş ortafoto oluşturmak için kullanılır. 
1/24000 lik DEM' ler 30 metrekarelik bir bölüm
de verilen yükseklik matrislcrinin direk türevlcri
dir. Bir yükseklik matrisleri foto-mekanik bir şe
kilde insan eli değmcdcn yaratılır. Özellikle aşırı 
suyun ve ışın yansımalarının bulunduğu yerlerde, 
iki fotoğraf üzerinde resimleri uyumlandırmak 
gibi problemler aıtaya çıkmaktadır. USGS (U.S. 
Geological Survey Digili.tl Elcvation Model) in 
son uyarlaınalarının bir çoğu, bazı görünen hata 
ve eksiklikleri gidermek amacını taşımıştır. Eği
lim, USGS 1/24000 lik DEM' in üretilmesinde 
"Gcsli.ılt orthopotomaper" sistemi kullanılmasın
dan uzaklaşılınası yönündedir. 

Bir stereo fotoğraf modelinden Üçgen şe
bekesi yada sayısallaştırılmış eğri dizisi oluştur
mak, sayısallaştırılan noktlı ve çizgilerin uzman 
bir opcratörce tanımlanmasını gerektirir. Bu fo
tograınetrik işlemler, kentsel, harita faaliyetleri 
için geliştirilen büyük ölçekli fotografik veri 
esaslarını oluşturmak için kullanılır. Büyük öl
çekli analog haritaları oluşturma sırasında, stcrco 
derleyici (Fotogramctrik alet) opcratörü, arazi 
yüzeyinin belli bir kısımı taıııınlarken, ölçü mar
kasını yüzey boyunca gezdirnıek zorundadır. Bu 
işlemele operatör o yüzeye nasıl şekil vcrcceğine 
karar vermek zorundadır. Eğer çıktı sayısal eğri
lerin dizisi şeklinde ise opcratör, analog işlemler
de yapıldığı gibi sadeec eğrileri çizmek duru
mundadır. Çıktı TIN' ele kullanılan noktalar 
bütünü ise bu durumda Operatörün kritik nokta
ları sayısallaştırması ve tarif etmesi gerekir. Nok
ta yoğunluğunun arazinin karınaşık ve detaylı 

yerlerinde daha fazla, dü1. ve düzgün bir eğim 
gösteren yerlerinde daha az sayıda olması yeterli 
olmaktadır. 

38 

Bazı Önemli Noktalar: 

Örnek yükseltilerin uzaysal sıklığı ve veri
nin hassasiyeti bir DTM/DEM' in hassasiyeti ile 
(?.irlikte düşünülmesi gereken diğer iki faktördür. 
üroekleme teorisi, bize düzenli veri toplama gri
di cbatının iki katından daha az noktalara sahip 
uzaysal desenler kaybedileceğini söylemektedir. 
Bu yüzden arazi yüzeyindeki detayları almak 
için verilerin büyük bir kısmının sayısallaştıni
ması gerekmektedir. Eğer DTM/DEM' in yüzey
deki en ince detayları dahi verınesi istenirse, bu 
durumda bir veri tabanı oluşturmak için yüksek 
bir ücret ödemek gerekir. Bilginin kayıt inceliği 
özellikle alçak bölgelerde bir sorun olabilir. Yük
seklikler yalnızca yakın değerlerde tanımlanmış
sa, oldukça yumuşak eğimli detayla aulabilir ve
ya tanısayıya çevrilebilir. 

Nokta sıklık dcreecsine bağlı olarak daha 
fazla hassasiyet için daha çok bedel ödemek ge
rekecektir. 

Son nokta, DTM/DEM' in tam kabul edilen 
herhangi bir şeklinden, veriyi değiştirmek ve 
(GIS - Geopraphic Information System) Coğrafi 
bilgi sistemi içindeki diğer elemanlarla DTM/ 
DEM' in bütünlüğünü sağlamak üzere yazılınıın 
maliyeti, ilişkisi ve mevcudiyetidir. Sayısal mo
del ister bir üçgen şebekesi, sayısallaştırılmış eğ
ri dizileri isterse yükseklik matrisleri şeklinde ol
sun, kullanıcılar özel sorulara cevap verebilen 
diğer forıniarda bilgileri sağlayan harita ve in
dexlcri oluşturınak isterler. Bir DTM/DEM den 
türetikbilen büyük miktarda bilgi vardır. Pek çok 
sınınama ve birleştirmelerde eğim, yükseklik ve 
yön, bu gibi modellerden çıkarılabilen kalemle
rin görünüşe hitap eden örnekleridir. DTM/ 
DEM, bir yerin diğerinden görüş, şekil ve mesa
fesini, yer ve yön seçimini, dolgu ve yarma mik
tarlarını, yüzey su doğrultularını ve potansiyel 
taşkın tehlike bölgesini vcrcbilnıelidir. 

Kullanıcı, yalnızca bu gibi hesaplama ve 
birlcştirınelcri yapacak yazılımı düşünnıemeli, 
aynı zamanda bu hesaplamaların nasıl yapılma
sıylada ilgilcnmelidir. Orneğin, eğim hesabı için 
standart bir yol yoktur. Herkes program tarafın
dan verilen değeri daha eğimli yerler, daha az 
eğimli yerlerden yüksek gösterildiği sürece kabul 
etmiş görünür. 

Sonuç : 

Algılama, fotoğraflama ve kuş bakışı bak
ma yeteneğiniz arazi yüzeyini, bildiğimiz veya 
en azından nasıl olduklarını düşündüğümüz diğer 
matematiksel sürekli yüzeylerden farklı yapar. 
Bu sebeple, örnek noktaların düzensiz bir dizi
sinelen bir yüzeyi enterpoJe etmek için yazılmış 
bilgisay~ır programları, yüzeyi temsil ve tanımla
ma için genellikle uygun değildir. 



Sayısal arazi 1 yükseklik modelleri, ya arazi 
ölçümü ile ortaya çıkarılan mevcut topografik 
haritalar sayısallaştırılarak veya fotogrometrik 
stero model olarak oluşturulurlar. DTM/DEM 
deki yükseklikler dikdörtgen matrisleri (yüksek
lik veya yüzey ınatrislcri), düzensiz. bir üçgen 
zinciri veya eş yükselti eğrilerinin sayısallaştırıl
mış dizileri olarak depolanırlar. 

Düzensiz üçgen zincirleri veya sayısallaştı
rılmış eğriler, stereo derleyicinin veya sayısal 
model oluştururken arazi şeklini ifade etmek zo
runda olduğundan kenar ve hatlar boyunca nok
talar tesbiL etmiş olan ölçümcünün, bazı izlerini 
içerir. Düzensiz yükselti matrisleri bu subjektifli
ğe sahip değildir ve bu yüzden az eğimli karma
şık desenli arazilerde arazi şeklinin aynısını ver
meyebilir. 
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Sayısal modelin amaca DTM/DEM' in has
sasiyetini, doğruluğunu sağlamak olmalıdır. Bir
leşik Devletler Jeolojik ölçüm bürosu, ülkenin 
tümü için iki ölçekte yükseklik modelleri üret
mek için bir programa sahiptir. Büyük ölçekli ha
ritalar için bu modeller, genellikle büyük fayda 
sağlamaz. Bu yüzden, büyük ölçekli Coğrafi bil
gi sisteminin üreticileri, muhtemelen önceden 
oluşturulmuş sayısal arazi 1 yükseklik modelleri
ni elde etmek istcyeceklerdir. Yazılım alırnma 
karar verilirken, düzensiz üçgenleme şebekesi, 

yükseklik matrisi veya eş yükselti eğri dizisi şek
linde üretilen sayısal modellerden hangisine sa
hip oluoacağına karar verilmelidir. 
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KAYNAK HiDROGRAFLARlNDAN FAYDALANlLARAK 
YERALTISUYU BİLANÇOSU HAZlRLANMASI 

Yazan : Dr. Nuri KORKMAZ(*) 

ÖZET 

Bir alc(ferin yemltısuyu bilcmço den/cleminde suyun gözönüne alman akijere girişi (besle
nimi}, bu alc(ferde depolonması ue çıkışı (boşalımı) klimatilc, topografik, hidrojeolojilc ue diger 
bir ço/c falciöre baglıdır. Bu .faktörler sebebiyle alctferlerde su bilançosunun hazırlanması 
çok zor bir problemdir.Aicf{erlerin su bilançosunun hazırlanması için bu yazıda açıkleınan 
bir hesaplanıcı telcnit)i geliştirilmiştir. Bu le/eni/c lilaralürde yeni ue orijinal olan bir çalışma 
olup pratik ue ekonomik aucmtcUlam sahiptir. Bu hesaplama teknigifarklıjeolojilc, klimatolo
jik ue topograJilc şartlara sahip bir çok saha problemine uygulanmış ue dogru sonuçlar alın
mıştır. Bu yazıdcı metodun teorisi ile birlikte Erzin-Bumaz kaynagına ait bir uygulama veril
miştir. 

1. GİRİŞ 

Akifcrlcrin yeralLısuyu bilançolarının hazır

lanmas ı konusu, yeraltısuyu işletme rezervlerinin 
belirlenmesinde veya inşaat kazı ları, nıaclen işlet
mc alanları ve bataldık alanlardaki yeralLısuyu 

drenaj projelerinin boyutlandırılmasında çok 
önemlidi r. Hidrolojik çcvrimin bir parçasını teş
kil eden yeraltısuyu bi lanço clenklemincle, suyun 
gözönüne alınan akifcrc girişi (akifcrin beslen
mesi), bu akiferde depolanması ve çıkışı (akifc
rin boşalırnı) direkt tayin edilemeyen bir çok fak
töre bağ lıdır. Yeraltısuyu bilançosu hazırlanmas ı 
çalışmalarında, gözönüne alınan akiferin bilanço 
denkleminin boşalım ve rezerv değişim terimie
rinele olduğu gibi besienim miktarı da literatürde
ki halihazırdaki mctollarla kolay ve kesin bir şe
kilde tayin edilememektedir. 

Bu ça lı şmada kaynakla boşalım akiferlerde 
kaynak akım ölçürnlerinden faydalanılarak akife-

(*) Jeoloj i Yüt.Müh ., llil .. ve Yera lLı su l arı Dairesi Başkanlığı. 

rin su bilançosu eleğerlerinin tayin edilmesi ko
nusunun önce teorik analizi ve sonra da uygula
ması verilmi şti r. 

Özellikle dağlık bölgelerdeki büyük debili 
kaynakların besienim miktarının hesaplanabilme
si için jeolojik yapı ve litolojik özelliklerin yer
elen yere çok değişik ve kompleks özellikler gös
terınesi bakımından çok uzun süreli ve ayrıntılı 
çal ışınalarla kaynak besienim alanının belirlen
ınesi ve bu besienim alanının uygun yerlerinde 
meteorolojik ve hidroınelrik rasatların da yapıl
ınası gerekmektedir. Herhangi bir akiferin besie
nim miktannın hesabı için bu özelliklere sahip 
çalışınalar yapılsa da literatürdeki halihazırdaki 
metotlarla, besienim miktarı s ıhhatli olarak he
saplanaınaınakıadır. Bu yazıdaki metotla ise aki
fer boşalımını sağlayan kaynağın debi ölçümle
rinden faydalanılarak kaynak akifcrinin besienim 
miktarı kaynak rasat süresi boyunca doğrudan 
doğruya sıhhatli bir şekilde hesaplanabilınekte
dir. Ayrıca akiferin kaynak rasat süresi boyunca 
diğer bilanço eleınanları olan boşalım ve rezerv 
değ i şim miktarları da hesaplanabilınektedir. 
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2. HİDROLO.nK MODEL 

Bir akiferde herhangi bir M süresindeki su 
seviye degişimi veya dinamik rezerv degişimi, 
akifere girensu (beslcnim) ile çıkansu (boşalım) 
farkına bağlıdır. Yerallısuyu beslenmelerinin en 
önemli kaynağı yağışlar olduğundan bir hidrolo
jik yılın yağışlı devresi (mevsimi) boyunca besie
nim miktannın boşalım miktarından fazla olması 
halinde akiferde su seviyesi sürekli yükselir, bes
Ienim miktarı boşalım miktarına eşit ise su sevi
yesi değişmez, besienim miktarı boşalım mikta
rından az ise su ,.seviyesi sürekli düşer. Kurak 
mevsim ise besienim olmaması veya minimum 
mertebede olması sebebiyle (içe akış, akarsudan 
sızma veya baraj alanlarından sızma ve sun'i bes
Ienim yolu ile besienim olmayan akifer hali) su 
seviyesi boşalım miktarına bağlı olarak sürekli 
düşer. 

Akiferdeki su seviyesi veya dinamik rezerv 
değişimleri ile yeraltısuyu akımı değişimleri ara
sındaki fonksiyonel ilişkiden dolayı akiferin bo
şalımını sağlayan kaynağın debisi de su seviyesi 
değişimlerine paralel gelişir. Kaynakların kurak 
devre boyunca (~L = to - tn) gelişen su seviyesi 
ve akım eğrileri boşalım egrisi olarak tarillenir. 

Basınçlı ve serbest akiferlerin laminer akım 
şartlarında kaynak akımı boşalım eğrisi aşağıdaki 
üstcl fonksiyonla ifade edilmektedir. (Şekil 1, 
Şekil 2). 

itaretler Zelnift 6 Koynok 

--tiqlol 

Şekil 1 . Kaynakta boşalan bir akiferin dina -
mik ve statik rezervleri 

to 'ı 1 z 

Şekil 2. Kaynak akım hidrografı. 
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Q _ Q e- at 
L- 0 

Burada, 
Q o= Boşalım eğrisi başlangıcında (t o) 

kaynak debisi, m3/sn, 
QL= t

0 
anından (t) zaman sonraki kaynak 

debisi, m3/sn, 

a= Boşalım katsayısı, gün. -1 

Kaynak debisi ilc akiferin dinamik rezervi 
arasındaki ilişki, 

V= 86400Q (2) 
a 

şeklindedir. Burada, 

V= Akiferin dinamik rezervi (boşabm seviyesi 
üstünde depolanan su hacmi), m3, 
Q =Kaynak debisi, m3/sn, 

a = Boşalım katsayısı, gün. -1 

Boşalım eğrisini temsil eden (I) formülünün her 
iki tarafının logantması alınarak 

(3) 

log (kaynak debisi) - zaman boşalım doğrusu for
mülü elde edilir. Yarı logaritmik bir eksen siste
minde, zamana baglı olarak işlenen kaynak debi
leri noktalarından geçen en uygun doğru (3) 
fonnülünü karakterize eder. 

Uygulamalarda boşalım katsayısı genellikle bu 
(3) formülünden faydalanılarak hesaplanır. 

o 
a log Q - log Q t 

0,4343 L (4) 

Kaynak akiferin içe akış, akarsudan veya 
baraj alanlarından sızma ve sun'i beslenime bağlı 
olarak kurak mevsimde boşalım eğrisinin gelişe
mediği hallerde ise boşalım katsayısı (2) formü
lünden hesaplanmalıdır. 

Herhangi bir andaki kaynak debisine (Q) 
tekabül eden dinamik rezerv (V), (2) fonnülün
den veya aşağıdaki (5) formülünden hesaplanır. 

V= 86 400 (Q0 1 a) exp (- at) (5) 

Yerilen herhangi bir~ t periyotu için (~t-t0 - ~). 

bu periyodun sonundaki (~) dinamik rezerv 
(V m) 
Vm=V0 +R-Q 
Formülünden hesaplanır. Burada, 



V m = fil periyodu sonundaki (L m) dinamik re

zerv, (m3), 

V 0 = fiL periyodu başlangıcındaki (L0 ) dinamik 

rezerv, (ın 3), 

R = fiL periyodu boyunca yeralLısuyu besienim 
miktarı, m3, 
Q = fiL periyodu boyunca kaynak boşalım mikta
rı, m3, 

Herhangi bir kaynağın fiL süresindeki (uy

gulamalarda fiL, genellikle 1 yıl seçilir) boşalım 

miktarı, kaynak akım rasat ist.asyonunu temsil 

eden akım hidrografının baz akunı analizinelen 

hesaplanır. (Şekil 3). Baz akım eğrisinin, zaman 
(L) ve debi (Q) eksenleri ilc sınırlandığı alan (baz 

akımı hidrograf alanı) kaynağın gözönüne alınan 

fiL süresincieki boşalım mikLarını verir. 

Şekil 3. Kaynak akım hidrografı ve baz akım 
analizi. 

Gözönüne alınan Mlik bir su yılının başın
daki (L0 ) ve sonundaki ('m) dinamik rezervler 
(V 0 , V m) arasındaki fark, dinamik değişi midir. 
(D. V). Bir su yılındaki kaynak besienim i aşağıda
ki (7) fonnülünden faydalanılarak hesaplanır. 

R = Q ~D. V (7) 

Burada, 
R = Kaynağın besienim miktarı, ın3/yıl, 
Q = Kaynağın boşalım miktarı , ın3/yıl , 
D. V= Kaynağın dinamik rezerv değişimi, ın 3/yıl. 
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Herhangi bir kaynağın akiferi yeralusuyu 
işletmesi ve/veya galeri , tünel, kazı çukuru gibi 
tesisiere yeralusuyu boşalıını gibi suni faktörle
rin etkisi altına girmesi halinde kaynağın debis i 
orijinal (Labii) hidrolojik şartlardan daha farklı 
özellikle değ i ş ir. Bu suni şarlların etkisi alLındaki 
kaynak boşalım miktarı (Q) 

Q=~+~ 00 
formülü ile hesaplanır. Burada, 
Q = kaynağın boşalım miktarı, m3/yıl , 
Qd = kaynağın ölçüm boşalım miktarı, ın3/yıl, 
Q

5 
=suni boşalıın, m3/yıl , 

Suni şarlların etkisi alLındaki kaynaklarda 
(7) fonnülü ile besienim miktarının hesaplanma
sında (8) formülünden hesaplanan (Q) debisi dik
kate al ınm alıdır. 

Bu metotla içe akış, akarsudan veya rezer
vuar (baraj ve gölet) alanlarından sızma ve sun'i 
besienim şartlarında kaynak akiferinin; tünel ve 
galcrilcre boşalıma bağlı drenaj larda ise boşalım 
seviyesi üstündeki akifer alanının besienim mik
tarı da pratik olarak hcsaplanabilıncktedir. 

3. HATAY-ERZİN- HURNAZ KAYNA
CiiNIN SU BİLANÇOSU DEGERLERİNİN 
HESAPLANMASI 

Burnaz kaynağı Dörtyol-Erzin ovasının ba
tısında Yanıkdcğirınen mevkiinde bazalt-alüvyon 
kentağından boşalan önemli bir kaynakur. (Şdcil4). 

Ovada genel olarak yazları sıcak ve kurak, 
kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi görülür. Er
zin ınclcoroloji istasyonunun 1950-1988 periyo
du su yılı ortalama yıllık yağışı 900,5 ının dir. 

Ovanın doğusunda serpanünler ve bunların 
üzerinde yer yer kalkerler ycralır. Ovanın kuzey 
ve kuzeybatısında kuıntaşı, kongloınera, marnlar 
ilc bazalLlar görülür. Ova alanı alüvyonla kaplı
dır. Bazaltlar tabanda konglomcra ilc girift vazi
yeLLe bulunur. Ovada konglomcra, bazalt ve aliiv
yon yeraltısuyu taşımaktadır. Ovanın Erzin'den 
geçen yeraltısuyu bölüm sınırı kuzeyindeki bölü
ınün yeraltısuyu boşalımını genel olarak Burnaz 
kaynağı boşaltınaktadır. (Şekil 4) Bu bölümde 
akifcr yağış ve yüzeysel akıştan sızma yoluyla 
bcslcnıncktcdir. 

Kaynağın debi ölçümlerine 1976 yılı Ocak 
ayında başlanılmış ve bu tarihten itibaren ölçüın
Iere düzenli olarak devam edilmiştir. (Şekil 5, 
Şekil 6) Ayrıca ovanın hidrojcolojik etüdünün 
yap ılınası sırasında kaynağın debisi iki defa öl
çülmüştür. Bu ölçümlerde kaynağın 4.10.1965 
tarihindeki debisi 1667 1/s, 25.9 .1 968 deki debisi 
ise 1982 1/s dir. 
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Kaynagın 1976-1990 akım rasat devresin
deki her yılın kurak devresinde (mevsiminde) ge
lişen boşalım dogrularından faydalanılarak bu 
devredeki her su yılı için boşalım katsayısı (a ), 
(4) formülünden hesaplanmıştır. (Şekil 5, Şekil 
6, Tablo 1). 

DSI TEKNIK BOLTENl 1992 SAYI 75 

Hesaplanan bu boşalım katsayılarından faydala
nılarak kaynagın 1976-1990 akım rasat devresini 
temsil eden ortalama boşalım katsayısının (a ), 
0,00148 gün -1 oldugu belirlenıniştir (Tablo 1). 

Tablo ı. Erzin • Burnaz kayna~ının 1976-1990 devresi boşalım hidrografının analizi 

Seçilen Süre Qo Qt Hesaplanan boşalım 

Su Yılı t, (gün) (m3 1 s) (m3 1 s) katsayısı (gün -1) 

1976 150 1.48 1.15 0.00168 

1977 180 2.15 1.6 0.00164 

1978 180 1.9 1.45 0.00150 

1979 240 1.9 1.32 0.00152 

1980 150 2.25 1.8 0.00149 

1981 ıso 2.0 1.6 0.00148 

1982 ıso 2.0 1.6 0.00149 

1983 180 1.7 1.3 0.00149 

1984 210 2.1 1.55 0.00145 

1985 210 1.68 1.2 0.00160 

1986 240 1.65 1.15 0.00150 

1987 180 2.35 1.8 0.00148 

1988 150 2.3 1.9 0.00127 

1989 240 1.95 1.4 0.00138 

1990 210 1.8 1.4 0.00119 
Ortalama boşalım katsayısı, a .............. 0,00148 gün -1 

Belirlenen bu ortalama boşalım katsayısın
dan faydalanılarak 1977-1990 devresindeki her 
yılın Ekim ayı değerlerine tekabül eden dinamik 
rezervleri (2) formülü ile hesaplanmış olup elde 
edilen sonuçlar Tablo 2 de verilmiştir. 

Hesaplanan bu değerlerden faydalanılarak 
her yılın dinamik rezerv değişim miktan (ô V) ta
yin edilmiştir. (Tablo 2). 1977-1990 akım rasat 
devresindeki her su yılında kaynak akiferindcki 
çekim miktan (Qç) ile kaynakta ölçülen boşalım 
miktarı (Qd) ve bunların toplamına eşit olan (8) 
formülünden kaynağın boşalım miktarı (Q) kay-

nak akım hidrografından (şekil 5, Şekil 6) fayda
lanılarak belirlenıniştir (Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9, 
Şekil10) 

Bu kaynağın 1977-1990 akım rasat devre
sindeki her su yılında kaynak akiferinin besienim 
miktarı (R), her su yılı için belirlenen dinamik 
rezerv değişimi (ô V) ve kaynak boşalım miktarı 
(Q) değerlerinden faydalanılarak (7) formülün
den hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 2 de veril
miştir. 1977-1990 devresinde kay n ağın toplam 
beslenimi 755,lxi06m3 toplam boşalımı 
740xlQ6 m3 olup rezerv değişimi +15.1 x 106 
m3 dür (Tablo 2). 
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Kaynağınaynı devredeki (1977-1 990) orta
lama yıllık beslenim , boşalım ve rezerv dcği~im i 
s ıras ıyle 53.9 x 106 m3 , 52 .8 x Hfi m3 , -1.! x 
106 m3 dür (Tablo 2, Tablo 3). 

Ayrıca bu dev redek i (1977- 1990) her su yı
lı ic,: in hesaplanan su bilanço değerleri (Q ,R , to V) 
Tablo 2 de verilmi ştir . 

T a blo 2 Erzin- Burna z kaynağının 1976-1990 devresi hesaplanan s u b ila nços u değerle ri 

Ortalama boşalım kaLsay ı s ı, a .= 0,00148 gün -1 

Ekim ayı 
Dinamik rezerv 

Dinamik Boşalı m, ( I 06 m3 ) 
debileri Rezerv 

Değişimi Kaynak 
Kaynak Besienim 

Su Yılı Q., Qm V o V m t.V ölcünı 
Ç ekim R boşalımı boşalımı 

(m 3 1 s) (ın3 1 s) (106 nı 3 ) (106 ın 3) ( 106 ın3) Qd Qs Q (1()6 m 3) 

1977 1.15 1.60 67.1 93 .4 + 26.3 50 .0 3 .1 53. 1 79.4 

1978 1.60 1.45 93.4 84 .7 - 8.7 50 .2 2 .1 52.3 43.6 

1979 1.45 1.32 84 .7 77. 1 - 7.6 49.2 o 49.2 42. 1 

1980 1.32 1.80 77. 1 105. 1 + 28.0 56.6 1.6 58.2 86.2 

1981 1.80 1.60 105. 1 93.4 - 11.7 54.0 1.6 55.6 43.0 

1982 1.60 1.60 93.4 93.4 o 53 .1 2 .6 55.7 55.7 

1983 1.60 1.30 93.4 75.9 - 17.5 47 .9 1.3 49.2 31.7 

1984 1.30 1.55 75.9 90.5 + 14.6 53 .1 3.4 56.5 71.1 

1985 1.55 1.20 90.5 70. 1 - 20.4 41.0 3.6 44.6 24.2 

1986 1.20 1.15 70.1 67. 1 - 3.0 4 L.8 ı. o 42.8 39.8 

1987 1.15 1.80 67.1 105 . ı + 38.0 55.7 2.6 58.3 96.3 

1988 1.80 1.90 105 .1 11 0. 1 + 5.0 59.3 1.6 60.9 65.9 

1989 1.90 1.40 110.1 8 1.7 - 28.4 50.8 3 .6 54.4 26.0 

1990 1.40 1.40 8 1.7 81.7 o 47.4 1.8 49.2 49.2 

TOPLAM (106 m3) 710.1 29.9 740.0 755.1 

Ortalama (1 06 m3 1 y ı l) 50.7 2. 1 52.8 53.9 

Tablo 3. Burnaz Kaynağının 1977-1 990 devr esi ortalama s u bilançosu 

Besienim (106 m3 )/y ıl Boşa lım , (106 m3 )/yıl 

Yağış ve yüzeysel Kaymık ölçüm boşalımı, Qd, ...... . ,50.7 

Akı ştan beslenim, R , .. .. ...... .53 .9 Çekim , Qç, ........ ... .... ...... ... .. .. ....... ... 2. 1 

Toplam (Kaynak bcslen imi , R) ...... ... 53.9 Toplam (Kaynak besienim i, Q) .. ... 52.8 

Topl am rezerv değ i şimi , t.Y, ..... ...... ...... .. ... .. .... ... . 1,1 
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D Kaynak lliÇüm bo,alımı, Qd, (I06m3/yıl) 
nmiD Kaynak aklferlnden çeklm,Qç , 

Q = Qd+Qç 

Qç • 1. 0 

Qd. 41.8 

Q : 42 . 8 

Qç=2 . 6 

Qd = 55 .7 

Q: 58.3 

10 ll 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 1 2 J 4 5 6 7 8 ~ 10 ll 12 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 

ı 1985 ı Su 1986 ı 1987 ı 
. yılları . 

Şekil 9. Erzin - Burnaz kaynagı hidrografı ve yıllık boşalım miktarları 

Qç •1. 6 

Qd= 59 . 3 

Q. 60.9 

12123456789 
1988 

Qı; =3 . 6 

O d= :to.8 

Q: 54 .4 

D Karnak ölçüm bo,olımı, Qd 1 (I0
6

m
3
/ yıl) 

ıımnı I<O"jna k aklfe rlnden çekim, Oç, (ıcrm?ı~) 
Q • Qd+ Qç 

Q. 49 .2 
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4.SONUÇLAR 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar aşagı
da verilmiştir. 

a. Akiferin su bilanço degerieri klimatik, 
topografik, hidrografik, hidrojeolojik ve diger bir 
çok faktöre baglı oldugundan literatürdeki hali
hazırda yaygın olarak kullanılan metotlarla has
sas olarak hesaplanamamakta, bir çok kabullere 
dayanan yaklaşık sonuçlar elde edilmektedir. Bu 
araştırmada verilen hesap metoduyla ise akiferin 
boşalımını saglayan kaynagın veya kaynakların 
debi ölçümlerinden faydalanılarak akiferin bilan
ço elemanları kaynak rasat süresi boyunca dogru
dan dogruya hesaplanabilmektedir. 

b. Bu metodla içe akış, akarsudan veya re
zervuar (baraj ve gölet) alanlarından sızma ve su-

ni besienim şartlannda kaynak akiferinin; akifer
ler içinde açılan tünel ve galerilere boşalıma ba~
lı drenajlarda ise boşalım seviyesi üstündeki aki
fer alanının besienim miktan da pratik olarak 
hesaplanabilmektedir. 

c. Bu metot farklı jeolojik, topografik, kli
matİk şartlara sahip olan bir çok saha problemine 
uygulanmış ve başanlı sonuç alınmıştır. Bu yazı
da bunlardan yalnız biri olan Erzin-Bumaz kay
nagı akiferi örnek olarak verilmiştir. 

d. Bumaz kaynagı akiferinin 1977-1990 
akım rasat devresindeki toplam beslenim, boşa
lım ve rezerv degişimi sırasıyle 755.1 x 106 m3, 
740x106 m3 + 15.1xl06 m3 olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca kaynak akiferlerin bu devredeki ortalama 
yıllık toplam beslenim, boşalım ve rezerv degişi
mide sırasıyla 53.9xi06 m3, 52.8106 m3, + 1.1 x 
106 m3 olarak hesaplanmıştır. 
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ADSORPSİYONLA KİRLETİCİLERİN UZAKLAŞTlRILMASI 

Yazan Rüstem GÜL (*) 

ÖZET 

Aktif karbon ve killi topraklar gibi bir çok maddelerin adsorplayıcı olarak kullanıldıgı ve 
gazlar ile sıvılardan kirleticileri uzaklaştırdıgı bilinmektedir. 

Bu yazıda, Adsorplayıcıların kullanım yöntemleri ve adsorpsiyonla ilgibi bazı teoriler in
celenerek bu konuda yapılan çalışmalar gözden geçirümiştir. 

1. GİRİŞ 

Yaşam için gerekli olan suyun çok dikkatli 
kullanılması ve kirletilınemes i gerekmektedir. 
Özellikle canlılar için zararlı olan maddelerin su
lardan uzak tutulması daha da önemlidir. Ancak 
hızlı nüfus artışı, endüstrinin gelişmesi ve yerle
şim alanlarının rastgele seçilmesi bu kaynakları 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kirletilıniş suların tasfiyesinde uygulanan 
yöntemlerden biri de adsorpsiyondur. Bu yön
temde adsorplayıcı olarak kullanılan katı madde
ler; gaz, sıvı ve çözeltide ~ulunan çözünmüş 
kirletici taneciklerinı yüzeylerınde tutarak bu or
tamlardan uzaklaşurmaktadırlar. Kirleticiler.in 
özelligine göre en uygun adsorplayıcının seçıl
mesi adsorpsiyon verimi bakımından oldukça 
önemlidir. 

Adsorpsiyon olayının; gazları gazlardan 
ayırması, buharların gazlardan ayrılması, sıvıla
rın re~ginin ~iderilmesi ve saydamlaştırılm~.ı. 
çözeltılerden ıyonların ayrılması, suyun sertlı~ı
nin giderilmesi, asılı taneciklerin ve çözünınüş 
zehirli maddelerin sıvılardan ayrılması gibi bir 
çok kullanım sahaları bulunmaktadır. 

(*)Yrd. Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi Müh.Fak. ERZURUM 

Yukarda belirtilen işlemlerde kullanılan 
adsorplayıcı m~:iddelerif! b~lıcalan; çeşi~i. killer, 
füll.er topralb_, Jell~~. a!ımınyum oksıt, sılı~atl~, 
reçıneler, aKtıfleşurılmış kaibon ve serpantın ını
nerelleri gibi maddelerdir. 

2. Adsorplayıcıların Kullanım Yöntemleri 

Adsorplayıcılar, perkolasyon (süzülme) ve 
kontakt filtrasyon olmak üzere iki farklı metotla 
uygulanırlar. Bunlardan perkolasyon ilk ve en e~
kı bir yöntemdir. Bu yöntemde adsorplayıcı sabıt 
olarak yerinde durur, bununla işleme konacak sı
vı, çözelli ve gaz adsorplayıcısı üzerinden akar. 
Bu yöntemde adsorplayıcının kolon gibi bir yere 
tesbıt edilmiş olması gerekir. 

Kontakt filtrasyon yönteminde ise çok ince 
ufalanmış adsorplayıcı, temizlenecek sıvı veya 
çözelli ile kanştırılır. Katı ve sı~ı gaz ~irbi~indef! 
filtrasyonla veya filtrasyon ve dınlendırme ışlem ı 
beraber uygulanarak ayrılır. 

Perkolasyon yönteminde adsorplayıcılar yı
kanarak yeniden kullanılabildikleri halde, kon
takt filtrasyonda bir kez kullanılıp alılırlar. 

3. Adsorpsiyon Verimini Gösterınede 
Kullanılan Terimler 

Bir adsorplayıcının birim aı.tırlıgı başına 
denge halinde adsorpladıgı gaz miktarı son ba
sınç ve sıcaklıgın bir fonksiyonudur. 
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a = f(P,T) 

a: Adsorplayıcının birim ağırlığı başına ad-
sorplanan gaz miktarıdır. 

P : Denge basıncı 
T: Mutlak sıcaklık 

Adsorpsiyon izo~ermi : Eğer gazın basıncı 
değ i ş ir ve sıcaklık sabıt kal~şa •. a~s<?.rplanan ~az 
miKLarının basınca göre değışımını gosteren e rı
ye veya sabit sıcaklıkta ad.sorplayıcı tarafın an 
adsorplanan madde miktarı ıle de~g<? konsa!ltras
yonu arasındaki ilişkiyi gösteren egrıye denır. 

Adsorpsiyon izob<ır ı : B.asınç s~bit, sıcaklık 
dcği şirsc bu durumda elde edılen eğrıyc denır. 

Adsorpsiyon izosteri : De.nge basıncının sı
caklık ilc değişimi eğrisine den ır. 

Sıvılarda gazların çözünüdüğüne ait Henry 
Kanunu'na benzer şekilde, adsorpTayıcının ~ellı 
bir miktarı başına adsorplanan madde mıktarı 
denge basıncı ilc orantılı olmalıdır. 

İzobarlar, izos tcrler adsorpsiyon verimini 
göstermek için pek nadir kullanıldıkları halde, ız
termler çok fazla kullanılırlar. 

4. Adsorpsiyon Teorileri 

Shcclc (I 773) ve Abbe F. Fqntana (1777) 
gazların kömür tarafından adsorps.ıyonu ola_yını 
ıncelcmiş ler ve bu olayın gaziara aıt olduğu uzc
rinde durmuşlar. 

Lowitz (1 785) kömürün çözeltiden rcn~li 
organik maddeleri tuttuğunu gözlemiş . Bu Larıh
lerı izlex. en yıll<ırda adsorpsryon üzerinde pek 
çok tcorık çalış~alar yapıldı. <;ok sayıda adsorp
layıcılar çözcltılerle ı ş l eme konularak olay de
neysel yönden de araştırınalara konu oldu. 

Freundlich (1909) . bir m!lddenin bir k~tı 
üzerinde adsorplanan mıktarı ıle bu mad~enın 
çözeltideki konstantrasyonu ardsında üstcl bır ba
gıntı olduğunu gözlemlcrle saptamıştır. 

Adsorplanan madde miktarı ile çözeltideki 
konsantrasyonu arasındaki Frcundlich'e göre 
aşağıdaki gibi bir bağıntı vardır. 

x= k.cn 

x : Bir gram adsorplayıcının adsorpladıJ:tı 
madde miktarını , 

c : Adsorplanan maddelerin çözeltideki 
konsantrasyonunu, n ve k ise sabi tleri 
gösterir. 

Eğer Logx değeri Log c'ye karşı grafiJ:te alı
nırsa bunun bir doğru verdiği görülür. Bu teoriye 
göre adsorpsiyon izeterınİ genel olarak kesiksiz 
olup fiziksel ve k.imyasal adsorpsiyonunun .. her 
ikis inde de üstcl ıfadeye uyar. Ancak bu ustcl 
ifadeyc uygunluk dar bir bölge için geçerlidir. 
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Schmidt ve March x'in bir maksimum de
ğere gidebileceğine dikkati çekerek, 

dx =k (s-x) 
de 

ifadesini vermişlerdir. s, adsorplayıcını!l doy
gunluk halinde ads~rpladığı madde . mıktarını 
göstermektedir. x=s ısc adsorplanan mikLar kon
santrasyonla değişmez. Deneyler bu formülü pek 
doğrulaınıyor. Bu durumda k'nın gerçekten sabit 
olmadığını adsorplanan miktarın bir fonksiyonu 
olduğunu kabul etmek gerekir. 

Daha sonra Arrhcnius, Schmidt fonnülün
deki k'nın adsorplanan miktar. ilc. t~rs. orant~lı _ol
duJ:tunu teklif ederek aşağıdakı eşıtlığı verınıştır. 

dx =kı (s-x) 
de x 

Bu ifadeninde deneysel sonuçlara tam uy
ınadığı görülmüştür. Bunun üzerine tekr~ incele
yen Schınidt daha karışık olan aşağıdakı bağıntı
yı ileri sürmüştür. 

X 
A(s-x)/s k 

e = es 
Burada A bir sabiti, e ise tabii logariımanın 

tabanını gösterir. Bu ifade tamamen teoriktir, ya
ni deneylerden çıkarılan bir ifade değildir. Fakat 
deneysel neticelere uygun düştüğü görülmüştür. 

Langmuir (1916) yüksek basınçlarda a~
sorpsiyon, basınç ~le pek az artma gös.terecektır 
ve nihayet öyle bır yer~ ulaşacaktı~ kı art!k bu 
andan itibaren adsorpsıyon basınç ıle değışıne
yccektir şeklinde bir teori ile orta:y:a çıktı. B~ de
ğişimi göste~en izoter~e Lang.ınuır ızot~rını de
nir. Langınuır adsorpsıyonun kimyasal bır proses 
ve birleşme olduğunu ve adsorplanan tabakanın 
monomoleküler yapıda bulunduğunu savunuyor
du. 

Palangi ise aynı yıllarda adsorpsiyonun fi
ziksel bir olay olduğuna inanıyordu . Palangi'ye 
göre adsorpsiyon elektriksel mahiyette olup ad
sorplanan faz çok tabakalı bir kalınlıkta idı. Po
langi teorisi Potansiyel teori olarak ta bilinir. Ad
sorplayıcı madde, çekim kuvvetleri ile 
ınolckülleri kendine çeker ve üzerinde tabakalar
ca kalınlık meydana gelmesine neden olur. Bu ta
bakalar dıştan basınç altında, içten ise çekim 
kuvvetleri ile tutulurlar. 

Magnus (1929) adsorpsiyon olayında ad
sorplayıcı ile gaz molckülleri arasındaki çekim 
kuvvetlerinin elekırastatik tabiatta olduğunu ve 
dolay ı s ı ilc adsorpsiyonun monomoleküler taba
kalı olduğunu ileri sürdü. Langmuir'un adsorpsi
yon olayı bir kimyasal reaksiyon olduğu şeklin
deki görüşünü şiddetle reddetti . Bu yıllar?a ~ir 
de Potarizasyon teorisi ileri sürüldü. Eğer ıyomk 
adsorplayıcılar tarafından polar olmayan male
küller yakalanac<ık olursa adsorplayıcı kendi üze
rindeki tabakada dipeller meydana getirir. Bu di
pollerde bir üst tab<ıkada dipoller meyda!la 
getirir. Bunun gibi elektriksel çekim kuvvetlerı 



ile adsorplayıcı üzerinde çok sayıda tabakalar yı
!tılır. 

Vageler (1930), Wiegner ve Jenny .0972) 
deneysel neticelere .d~yan~r~ Freundlıc~ ve 
Langınuir denklemlerını gelıştırme çabası goster
mişlerdir. 

Kerr, Langınuir adsorpsiyon kavramına da
yanarak kitlelerin tesiri t.iP~ bir iyon. mübadele 
denklemi meydana getırınıştır. Bu tcorılerden ko
nuya en yararlı olanı Langınuir ve çok tabakalı 
adsorpsiyon teorileri olmuştur. 

5. Freundlich ve Langmuir İzotermleri 

Yapılan. araştır~al<l! . gaz~~ i.çin . g~erli 
olan adsorpsıyon teorılerının çozeltı.!er ıç.ın de 
geçerli oldugun~ ortaya yıkar!'Tiıştır ... O~egın, 13 
organik maddenın sulu çözeltı~en ko!'TI~. ~rafın
dan adsorpsiyonunda Freundlıch eşıtlıgının ge
çerli oldu!tu Richardson ve Robertson tarafından 
tesbit edilmiştir. Bunl~dan başka .araştırıcı.~ar 39 
dan fazla nötral organık ~addelerın ~ulu çoz~ltı
lerden kömür ile adsorpsıyqnlarını ı~celeınışler 
bunların gaz ve buharlar ıçın geçerlı ol~ın Fr.e
undlich eşitligine uyduklarını göstermışlerdır. 
Gazlardaki basınç (P) yerine, çözeltilerde kon
santrasyon (C) geçmektedir. Yalnız adsorp~iyon 
izoterminin şekli benzeınekle kalmayıp 1/n ın ~a
yısal de!teride gaz adsorpsixonunda bulunan. ı~e 
uyuşınaktadır. Yalnız çözeltılerde 1/n de~e~ının 
bıraz daha düşük olduğunu kabul etmek yonunde 
bir egiliın vardır. 

Verilen bir sistem için eğer gözlenen a~
SO!'J?Siyon izoterıni bili!ıiyor ise buradan bazı nı
celıkler bulunabilir. Omegin konsantrasyon C 
den Cı değerine düşmesi için ~ullanılacak ad
sorplayıcı miktarı, daha ekonoın.ık ~l~n ads_oıyla
yıcı miktarı ve adsorpsiyon verıınının en ıyı ol
du!tu şartlar gibi. 

Freundlich katyonların bir çözeltiden, bir 
adsorplayıcı tarafından bir .ınolek~l. kalınlıgınd~ 
bir tabaka halinde adsorpsıyonu ıçın aşağıdakı 
eınpirik izoterıni ortaya atmıştır. 

x 1/n - = k.c 
m 
x : Agırlık birimi olarak adsorplanan kat

yon miktarını, 

m : A~ırlık birimi olarak adsorplayıcı mad
de miktarını 

k : Muayyen bir adsorplanan-~dsorpl~yıcı 
çifti ıçin sabit olup, adsorpsıyon mıkta
rını izah eder, 

c: Adsorplanan katyon çeşitlerinin, çözelti
deki denge konsantrasyonudur. c=l ol
dugu zaman k adsorplanan miktarla 
oran tı \ıdır. 
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n : Ampirik bir sabit olup adsorplayıcı çö
zeltıden adsorplama haline ~cçerken 
meydana gelen kiınyevi işleının duru
ınuyla ilgilidir, değeri 1 ile 5 arasında 
degişir. n degeri büyüd~çe, düşük kon
santrasyonlarda adsorpsıyon artar. 

L X . 
og-, Log c ye karşı grafiklenırse me

m 
yili 1/n, y eksenini ~esme noktası ~og k olan 
düz bir çizgi elde edılır. Parabolık bır denklem 
olmasından dolayı belirli bir doyına değeri yok
tur. Ancak doyınanın, adsorplayıcını~ .adsorpsi
yon kapasitesine ulaşınca h~sule geldHh kabulle
nebilir. Vasat bir c de!terınde meydan~ .gele.n 
adsorpsiyonu temsil eden tamamen aınpırık bır 
denkleındir. 

Langınuir (1915) ..... gazları~ k.atıl~ ~ze
rinde adsorpsiyonu hakkında kantıtatıf ~ır ıza.h 
yapmıştır. .Ads<?rpsiyo~ qlayını aşağıdakı farazı
yeler üzerıne bına etmıştır. 

a) Katı yüzeyi sabit bir sayıda adsorpsiyon 
noktası ihtiva eder ve her nokta sadece adsorp
lanınış bir ınolekül tutar. 

b) Böyle bir yüzeye çarpa~ b~ g~z ınolekü
lü yogunlaşır v eyüzeyde vasatı bır sure kaldık
tan sonra buharlaşır. 

Diger naktolarda tutulmuş olan ınoleküller 
arasında herhangi bir reaksiyon yoktur. 

c) lşgal edilmiş bir noktada bir ınolekülün 
yogunlaşınası veya işgal edilmi~ bir no~~yı te~k 
etmesi şansı komşu nok~la~ın ışgal edılıp edıl
ıneıniş olmasına baglı değıldir. 

Yakın zamanda yapı.la~ bir ço~ yalışmalar
da Freundlich ve Langınuır ızoterınının kuUanıl
dıgını görmekteyiz. 

Ömegin : S.S. Dara ve arkadaşları (1982) 
tarafından yapılan bir çalışınada Pb+2 iyonlarının 
tarım atıkları ile atık sulardan uzaklaştırması de
nemesinde elde edilen adsorps!yon izoterıni~in 
Freundlich adsorpsiyon izoterını~e: uydugun~ ız
leınişlerdir. Bundan .baş~a Grıfı!l. ve S.hıınp 
(1987) Pb iyonlarını kıl ınınar~llerı ıl.e tasfıy~l~
rinde elde ettikleri adsorpsıyon ızoterınının 
Langınuir adsorpsiyon izoterınine uyduğunu or
taya koyınaktadırlar. Hansen. ve . <l!kadaşları 
(1983) ise; arsenik, kro~ ve çınko gıbı agır~~
ıalleri toprakla çözelulerınden uzaklaştırmak ıçı!! 
yaptıkları bir araştır!'Tiada sonuçl.arın d~ğerlen~ı: 
rilmesinde Freundlıch adsorpsıyon ızoterınını 
kullanınışlardır. 

Kontakt filtrasyon yöntemi uygulanar~ 
yapLtğıınız bir deneme ile içerisiı:ıde 0,05 ıng/I ıle 
50 ıng/1 arasında Pb, Cu ve Cr ıyonları bulunan 
atık sulardan bu metallerin uzaklaştmll1'1:asında 6 
değişik tür toprak kullanılarak. elde . edıl~n Fre
undlıch adsorpsiyon izoterınlerı Şekıl 1 ıle 2 de 
verilmektedir. 
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Şekil 2. Cr+3 ve Cr+6 için Freundlich Adsorpsiyon İzotermi 
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6.Sonuç 

Yapılan bir araştırmanın sonuçlarını delter
lendirmede Langmiur ve Freundlich izotermreri
nin daha kullanış lı olduğu görülmektedir. Ayrıca 
gözlenen adsorpsiyon izolermi qjliniyor ise bura
dan bazı nicelikler bulunabilir. Omcğin deneme
de kullanılan alık suyun kirletici konsanlrasyonu 
C den Cı değerine düşmesi iç in kullanılacak ad
sorplay ıcı miktarı, daha ekonomik olan adsorpla
yıcı ve adsorpsiyon veriminin en iyi olduğu şart
lar tesbit edilebilir. 
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İÇME SUYUNDA BAKTERİYOLOJİK KALİTE 

1. GİRİŞ 

Niçin gelişmektc olan ülkelerde içme su
yunda birçok çocuk ölür? Bu basit sorunun bir
çok karmaşık cevabı vardır. Buna çare olabilecek 
faaliyet, farkında olmayı ve bölümler arasındaki 
işbirliğini gerektirir. Güvenilir olmayan içmesu
yu dışiasal maddelerle kirlcndiğindc yüksek 
oranlarda bebek ölümlerine yol açar. Sonuç ola
mk hastalıklar, bakteri faaliyetleri , virüsler, pro
tozoa ve dışkıda bulunan bağırsak solucanı yu
murtaları ilc yayılır. 

Hastalığa yol açan organizmalar veya pato
jenler çok küçük olmaları dolayısıyla sadece 
mikroskopla görülcbilirlcr. Bunların boyutları 
aıniplere 25 J.l.ın veya daha büyük bakterilerde ve 
vibriolarda 0.5-5 J.l.m ve virüslerde O.ül-0.3 J.l.ın. 
dır. Virüslerin kristal yapıları en iyi clcktron 
mikroskopları kullanılarak ayırt edilebilir. 

Yaşayan her bir canlı tarafından çevreye 
atılan organizmaların sayısı çok büyük miktarlar
dadır. Tablo-I bazı tipik değerleri göstermekte
dir. 

(*) DSl !. Bölge Müdürlüğü Kimya Mühendisi 

Yazan : Lcn HUTTON 
WEDC Loughborough, England 

Çeviren : Hüseyin ÖNER (*) 

Tablo-I Kişi Başına Günde Atılan Ortalama 
Organizma Sayıları 

ORGANİZMALAR SAYI 

Bütün Bakteriler 1.000.000 Ad. 

Virüsler 1.000.000 Ad. 

Kolcra vibrio 
(Eğer hastalık bulaşmış 
veya taşıyıcı ise) 1 .000.000 Ad. 

İçmesuyunda patojenleri anında tanımla
mak mümkün değildir. Deney yöntemleri karma
şık ve oldukça uzundur. Suda, dışkısal maddeler
de kirlenme sürekli olsa bile, patojenler suda 
nadiren buJunabilirler, bunlardan birkaçının alın
ması bile insanlara hastalığı bulaştumak için ye
terlidir. 

Normal baktcriyolojik yöntemler suda fe
kal kirlenmenin meydana gelip gelmediğini tes
pit eder. Eğer fekal bakteriler mevcut ise büyük 
bir olasılıkla patojenler de mevcuttur. 
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İnsan kaynaklı fekal kirliligi kolayca belir
tecek bir organizmayı tanımlamak için araştırma
lar yapılmaktadır. Şu anda suyun bakteriyolojik 
kalitesinin gözetimi için en yararlı indikatör or
ganizma Escherichia Coli (veya kısaca E. Coli) 
dir. Bu organizma 44 °C de luktozu fermente et
mc kabiliyetine sahiptir. E. Coli büyük miktar
larda sıcakkanlı hayvanlar tarafından dışanya atı
lır . E.Coli'nin içme suyundaki varlığı fckal 
kirliligi gösterir v~:: bu sebepten dolayı patojenie
rin varlığı da olasıdır. 

Suyun bakteriyolajik kalitesi için kullanı
lan diğer organizmalar kaliform grup organizma
lar, fekal strcptococci ve clostridium perfrin
gens'dir. Farklı tipte fekal indikatör organizmalar 
farklı amaçlar için kullanılır, fakat şu anda en uy
gunu Escherichia Colidir. Değişik hayvanlarca 
günde atılan fekal indikatör organizmaların orta
lama sayılan Tablo- 2 de verilmiştir. 

Tablo-2 

Fekal Koliform Fe kal 
Organizmalar, Streptococci, 

Ad/g Ad/g 

İnsan 2.000.000.000 450.000. 

Koyun 11.000.000.000 18.000.000. 

lnek 5.400.000.000 3 ı .000.000. 

Tavuk 240.000.000 620.000. 

Domuz 8.900.000.000 230.000.000. 

FEKAL 1NDİKATÖR ORGANİZMALARI 

Patojen bakteriler 
büyük bir ihtimalle yok 

patojen bakteriler 
olabilir. 

Şekil -1 Fekal İndikatür Organizmaların 
kullanımı 
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Halk saglıgı mühendislerinin rolünün, has
talıkların yayılmasını önlemek ve indikatör orga
nizmalardan hiçbirini ve patojenleri içermeyen 
güvenli su saglamak oldugunu kendi kendimize 
hatırlatmamız yararlı olur. lndikatör organizma
larının kendisi patojenik degildir. 

İÇME SUYUNUN BAKTERİYOLOJİK 
ANALİZİ 

İçme suyunda fekal indikatör bakterilerin 
tayini için en yararlı yöntem Membran Filtre 
Yöntemidir. Membran Filtre Yöntemi, belirli bir 
hacimde numunenin (100 ml) veya scyreltilmiş 
numunenin 0.45 ıım gözenek çaplı membran filt
reden süzülmesi esasına dayanır. Mikroorganiz
malar filtre yüzeyinde kalır ve sonra membran 
filtre uygun bir besiyer ile doyurulmuş absorbcnt 
pad (emici membran filtre altlığı) üzerine konur. 
Petri kaplan cam, plastik veya metal olabilir. Da
ha sonra petri kapları 44 °C de inkübe edilir. Be
lirli tür bakterilerin tanımlanması, kullanılan be
siyer tipine, inkübasyon sıcaklığına, renge ve 
inkübasyon periyodu sırasında oluşan kolonilerio 
parlaklığına bağlı olarak yapıhr. Bakteriler 
membran filtre üzerinde gözle görünür kolonilcr 
oluşturacak şekilde ürerlcr. Bu kolaniler sayıla
rak 100 ml numunede bulunan bakteri sayısı tes
pit edilir. 

Filtrasyon için halihazırda pekçok sistem 
mevcuttur. Çeşitli imalatçı fırmalar tarafından 

polikarbonat plastik, cam veya membran filtreler, 
pipetler, absorbent padler, petri kapları ve besi
yer üretirler. Kullanılan malzemelerden bazılan
nın otaklavda steril edilerek tekrar kullanılmasıy
la ekonomi yapılabilir fakat bu da kirliome 
riskini arttırır. 

Dünyanın birçok yerinde dikatli bir planla
ma ile numuneleri soğutmalı bir kap (4-10 °C) 
ile laboratuvara 24 saat içinde getirmek müm
kündür. 



lOOml 
Su numunesi 

gula 

1- Su numunesini fil!Ie cl. 
2- Bakteriye besiyer sagla. 

Vakum Uy-

3- 44 °C de bir inkübatördc inkübe el. 

4- Bakteriler gelişir ve koloniter 24 saat sonra sa
yılabilir. 

5- Herbir bakterinin bir kolani oluşturdugunu 

farzeL 100 ml numunedeki kolani sayısını he
sapla. 

DSlTEKNlK llÜLTENl 1992 SAYI 75 

Membran (Gözenek çapı 0.45 j..Lm) 

Fii!Ie yüzeyinde bakterinin 
gelişmesi engellenir. 

@ 

Şekil 2. Membran Filtrasyonu lle Mikrobiyolojik Su Kalitesi Tayini 
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Mamafih ulaşım güçlügü olan yerlerde, nu
muneleri laboratuvara hemen getirmek mümkün 
olmayacaksa aşağıdaki işlemler yapılır. 

Numuneler normalde oldugu gibi filtre, 
"Transport Medium" ile doygun hale getirilmiş 
bir petri kabı içinde bulunan absorbent pad üzeri
ne yerlcştirilir. Laboratuvara ulaştığında memb
ran filtre, uygun bir besiyer ilc dayurulmuş bir 
pad üzerine nakledilir. (72 saat içinde) ve 44 °C 
de normal süresi kadar inkübe edilir. 

VİRÜSLER 

Virüs tayinleri pahalıdır ve bu konuda uz
manlaşmış personel ile bu amaca yönelik labora
tuvar gereçleri gerektirir. Yeraltı sularının virüs
lerle kirlenmesi üzerine oldukça az çalışma 

yapılmıştır.Virüs tayin metodları membran filtre 
teknikleri kullanılarak ve virüslcrin asitte yıkan
masıyla geliştirilmektedir, ancak henüz insan dış
kısında mevcut virüsterin tümü saptanamamakta
dır. 

Şu anda dünyanın birçok bölgesinde yeral
tıso sistemlerinde virüs hareketleri üzerine çalış
malar yapılmaktadır. Çünkü bu araştırınanın ih
mal edilmiş bir alanıdır. Yirüslerin çok küçük 
boyutlarda olması dolayısıyla bunların uzaklaştı
rılmaları hemen hemen tamamen adsorpsiyona 
bağlıdır. Klasik su arıtma proseslcriylc.uzaklaştı
rılmamış virüsterin genellikle dezenfeksiyon ile 
etkisiz hale getirileceği düşünülmektedir. 

SONUÇLAR 

Bu makalede suyun bakteriyolajik kalitesi
ne değinilmiştir. Çünkü halk sağlığı mühendisli
ği ve koruyucu sağlık önlemleri gözönüne alındı
ğında baktcriyoloji en önemli parametredir. Su 
şebekesinde genellikle "Kalite" ve "Miktar" m 
herikiside eşit öneme sahiptir. Fakat "Kalite" ço
ğu kez ihmal edilir. Amaç güvenli içmesuyu te
minidir. İçmesuyu bakteriyolajik açıdan güvenli 
değilse, bu su içilmeye uygun bir su olarak gazö
nüne alınmamalıdır. 

Kolera ve tifo, su yoluyla bulaşan hastalık
lardır fakat bugün ölüıniere yol açan en önemli 
hastalıklar, dışkı ile kirJetitmiş suyun sebep oldu
ğu mide-hağırsak iltihabı, ishal ve dizanteridir. 

Bütün su arıtma tesisleri güvenli su sağla
mak için dizayn edilmişlerdir. Fakat sadece ya
vaş kum filtrasyonu biyolojik bir prosestir. Koa
gülasyon, flokülasyon ve hızlı kum filtrasyonu 
gibi klasik su arıtma prosesleıi suyu dezenfcksi
yondan önce temizler. 

Bulanık su , bakterilerin kendilerini parü
küllerin içine gömmelerine izin verir. Partiküller 
bakterileri dezenfektanların saldırısından korur. 
Bakteriler, "güvenli dezenfekte edilmiş su" içti
gini düşünen yeni bir kurban tarafından alındı
gında saklandıkları yerden ortaya çıkarlar. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

1- DEVELOPlNG WORLD WATER 
Grosvenor Press İnternational London, p-211-
214 
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KABLO LU BORU SİSTEMİ (CABLEGATION) VE 

TEMEL ELEMANLARI 

Çeviren : Lütfi ŞAHlN (*) 

ÖZET 

Yüzeysel sulama metodlanndan biri olan ve su ekonomisi ile su yönetiminde tasarruf 
saglayan. suyun idaresini plastik boru içinde kabioya baglı bir makara ve tıkaç vasıtasıyla 
kontrol eden kabiolu boru (cablegation) sulama sisteminin açıklandıgı bu makele ABD Calo
rada S ta te University' de düzenlenmiş olan "Irrıgation Practices and Problems" ( 1 987) konulu 
kurs notlarından tercüme edilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Kemper ve arkadaşları tarafından açıklan

dıgı gibi (1981), kabiolu boru sulama sistemi, 
üzerinde su çıkış agızları bulunan bir boru siste
midir. Su çıkış noktaları borunun üst kısmına ya
kındır ve açık bırakılmışlardır. Belirli bir eğiınle 
yatırılan borunun içindeki su, yavaş hareket eden 
bir tapa yardımıyla karık içine veya bordür şerit
lerine akar. 

Tarla başından suyu çizi, bordür veya ka
rıklara eşit miktarda dağıtmak için plastik bir bo
ru kullanılır. Boru çapı, suyun kesiti tamamiyle 
doldurmadan akabilmesine uygun · yeterli büyük
lükte seçilir (Şekil 1). Su çıkış yerleri, boru sını

nın yanına (borunun yatay merkezinden toprak 
yüzeyine doğru 20-30°) ve sulanacak tarladaki 

(*)Işletme Şube Müdürü, DS11şlctmc ve Bakım Dairesi 
Jlaşkanlığı 

karık veya pulluk aralıklaranı uygun olacak şe
kilde açılır. Su, boru içinde tapaya ulaşıncaya 
kadar akar. Bu tapa, suyun boruyu doldurmasına 
ve tapanın membaında kalan çıkış ağızlanndan 
akmasına neden olur. Borudaki hidrolik basınç 
yükü, çıkışlardaki akış miktarı toplamı boruya 
giren su miktarına eşit oluncaya kadar artar. Ta
paya yakın çıkış ağızları en fazla yük altında ka
lıp maksimum miktarda su boşaltırken , bunlar
dan daha uzakta (tapanın membaında) 

bulunanlar, Şekil - 1 de görüldüğü gibi , daha dü
şük miktarda su akıtır. Sistemi otomatikleştir
rnek ve boru içinde tapanın hareketini kontrol et
mek için, tapa hafif ve dayanıklı bir kablo ile 
boru membaında bulunan bir makaraya bağlanır. 
Makaranın dönmesiyle tapa boru içinde hareket 
eder ve boru üzerindeki çıkış ağızlarından su ak
maya başlar. Tapanın boru içindeki hareketi, su
yun basıncı ilc sağlanır. 
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Şekil 1. Ka bioiu Boru Sulama Sisteminde Çıkış Agızları, Boru \'e Kontrol Ünitelerinin 
Düzenlenmesi 



a) Boru Çapı ve Egim 

İhtiyaç duyulan boru çapı; sulamada kulla
nılacak suyun debisine, arazinin egimine ve bo
ru cidarlarının pürüzlülüğü ile suyun sıcaklıgına 
baglıdır. Uygulamada, sulama suyu sıcaklıgının 
15 °C olduğu kabul edilmiştir. Bu durumda, kul
lanılacak Williams ve Hazen formülü yazılırsa; 

H= 302 (V/C) 1,85/D 1.17 

burada; 

H :Her 100 feet boru uzunluğu için yük 
kaybı (ft), 

V : Borudaki suyun ortalama hızı (ft!s), 
D : Boru iç çapı (ft), 
C : Boru pürüzlülük katsayısıdır. 

PVC boru için C degeri 150'dir. Alumin
yum boru için ise C değeri genellikle 130 alınır. 
Ortalama hız, akış miktarının borunun kesit ala
nına bölünmesiyle bulı•nur. PVC veya alumin
yum boru çapları, 1 nuıııaralı eşitlikten hesapla
nabilir. 

Sulama süresince uzun süreli damlaınalar
dan kaçınmak için, boru içinde akan suyun boru 
akış kapasitesinin % 85'inden daha az alması tav
siye edilir. 

Boru, suyun uniforın dagıtımını sağlamak 
ıçın uygun bir eğiınde yerleşlirilınelidir. Fazla 
eğimli yerlerde kurulan sistemler, düz eğimler 
üzerine projelendirilenlcrden farklı olup, yeterli 
seviyede homojen bir su dağıtımı saglayacak şe
kilde planlanır. 

Eğer boru çapı ihtiyaç duyulandan biraz da
ha büyük ise, tapa ınansaba doğru uzaklaştığın
da, borunun alt ucuna doğru yerleştirilmiş çıkış 
ağızlarında bir süre daha damlamalar olacaktır. 
Meyil değişikliklerinde homojen bir su dağıtımı 
sağlamak için, çıkış ağzı çapında değişiklik ya
pılma ' gerekir. Bu tür borulu sistemlerde en az 
% 1 eğiınin tesisi amaçlanınal ıdır. 

b) Tapalar ve Boru Ayarları 

Tapadan olan kaçakları en aza indirmek 
için, tapa boru içine rahatça uyınalı ve kablo ser
best bırakıldığında serbestçe kayınalıdır. 

DSlTEKNlKBÜLTENI 1992 SAYI 75 

Tapa, kova şeklindeki iki adet plastikten de ya
pılabilir. 

Bu plastik kovalar Şekil - 2 'de görüldüğü 
üzere, hafıf aluıninyuından yapılmış silindirin 
son kısmına bir metal lcvhayla birleştirilir. Boru 
içinde tapanın daha iyi tıkama yapınası için iki 
plastik kova kullanılır. Kova cidalarının düzeltil
mesi, tapanın borunun içinde kolayca hareketini 
sağlar. PVC boruların çoğu uniforın bir iç cidara 
sahiptir. Bir kısım irnalatçılar, boruların birbirine 
kolayca takılabilmesi için boru başlarını yiv ve 
setli yapmaktadır. 

Kaına bağlantıları, kullanılan boru çapın
dan % 5-10 daha küçüktür. Tapalar gerilıne ve 
basınca dayanına gibi bazı özelliklere sahip ma
teryalden yapılmış olmalıdır. Polietilen kovalar 
ise bu niteliğe sahip değildir. Boruda dik açılı 
dönüşlerden kaçınınalıdır. 

Tapanm gerisine dakikada 1-20 galon 
(0,60-1,261/s) su sızabilir; ancak, bu sızma ihmal 
edilebilir düzeydedir. Az su tatbik edildiği za
man, boru sonundaki çıkışı tapayla kapatıp en 
dipteki sıraya sulama suyu verilebilme şansı var
dır. 

c) Kablolar 

Kablo, tapaya yüklenen basınç kuvveti ile 
tapanın hareketi sonucu meydana gelen değişim
lere ve su debisine karşı dayanabilınelidir. Kab
loda, öncelikle eğim ve çap ile boru hattının de
rinliğine bağlı olarak 50-750 pound (22-340 kg) 
yük oluşur. Sistemlerde kullanılan kablolar, 90 
pound'da test edilmiş naylon balık ağı ipinden 
çeliğe veya 500 pound'un üzerinde dayanıklılık 
gösteren poliüretan kabiolara kadar değişir. Daha 
büyük çapta kablolar kullanıldığında, makarala
rın boyutları arttırılmalıdır. 

d) Makaralar 

Makara, kabioyu korumak ve sulama süre
sinde arzu edilen miktarda kablonun boru içine 
bırakılınasını sağlamak için kullanılır. Sabit bir 
hız arzu edildiğinde, makara üzerinde sarılı kablo 
çapında büyük bir değişme olmamalıdır. Makara 
gerektiğinde hız kontrol mekanizmasından ayrı
labilmelidir (Şekil-3). Böylece, sulamanın bili
ıninde tapa çıkarıldıktan sonra da kablo el yardı
mıyla makara üzerine tekrar sarılabilir. 
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Şekil 2. Tapa Kesiti 
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Şekil 3. Makara, Motor ve Ba~lantılarm Kesitleri 
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e) Hız Kontrol Mekanizmaları 

Su basıncı tapayı boru içine iter. Tapanın 
ilerlemesi güç kaynagına ba~lı bazı mekanizma
lar tarafından kontrol edilir. Standart araç aküleri 
kullanıldığında, günde bir kez de~iştirlmelidir. 

Elektrikle çalışan kontrol mekanizması Şe
kil 3-'te görülmektedir. Bu mekanizma, 12 volt 
doğru akım bataryası ile veya alternatif akımı 12 
voltluk ve 2,5 arnperlik doğru akıma dönüştürü
len bir güç kaynagı ile çalıştınlır. Çıkış miline 
yaklaşık 6 dirnin'lik bir hız sağlayan muhafazalı 
devir düşürücüyü (rediktör) çevirmek için, yük
süz durumda gücü 1/35 HP olan 12 voltluk bir 
doğru akım motorunun dakikada yaklaşık 2350 
devir ile dönmesi gerekir. Bu mil 1/17 oranın
da azaltına sağlayan bir dişliye bağlıdır. Nominal 
çapı 10 inç (25 ,4 cm) olan makara yardımıyla, ta
paya saatte 55 feet (16,76 m) hız sağlanır. Dişli
lerin çalışması sırasında oluşan sürtünme sonucu 
motor yavaşlayabilir; bu nedenle, gerçek maksi
mum hız saatte 40-50 fcet (12,19-15,24 ın) ara
sında değişecektir. 

Hızı değiştirmek için D.C. motora, 8 arn
perlik ve SO watt gücünde bir reosıa seri bağla-
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nır. Bu mekanizma, tapanın hareketinde saatte 
yaklaşık 7 feet (2, 1 m) veya maksimum miktann 
yaklaşık %16'sı oranında bir azalma olana~ı sa~
lar. Daha düşük miktarlar denendi~indc ve özel
likle akü kısmen boşaldıktan sonra, motor durma 
e~ilimi gösterir. Hız kontrol resasıası ayarlanın
caya kadar vida dişlisinin durması sonucu tapa 
da durur. 

f) Su Çıkış A~ızları 

Kabiolu boru sulama sisteminde çıkış a~
lan, boru üz~rinde ayarlanabilir bir valf da olabi
lir. Yerleştirilen bu valf, boru içinde 1,5 inç'ten 
daha fazla bir çıkıntı yapmamalıdır. Böylece, ta
pa hareketleri engellenınemiş olur. Ayarlı çıkış

lar; daha kolay projelendirilmeleri,sistemi daha 
esnek kılınaları ve akış miktannın de~iştirilebil
mesi nedeniyle daha randımanlı bir sulama sa~
lar. Yükselticiler, traktör ve yük arabalannın ge
çişine engel olmayacak düzeyde, borular toprağa 
gömülmeli, erozyonu ve tapadaki fazla yükü 
azaltmak için, sistem üzerinde enerji kırıcı çıkış
lar tesis edilmelidir. 1.0 feet (30,5 cm)'den daha 
büyük akışlar, topraklann çoğunda homojen bir 
uygulama sa~lar. Çıkış a~ızlarının sayısı bordür 
genişliğine veya karık aralı~ına baglıdır. 



SOGUK HA V ADA BETONLAMA KATKlSI 

Yazanlar :John BROOK (*) 

David F. FACTOR (**) 

Frederick D. KİNNEY (***) 

Asok K. SARKAR (****) 

Çeviren : Ömer ÖZDEMİR (*****) 

ÖZET 
Genel olarak bilim ve teknikte son yıllarda gözlenen hızlı gelişmeler, beton teknolojisini

de etkilemiş ve artık günümüzde her türlü tabiat koşullannda betonlama, katkı maddeleri
nin kullanımı ile gerçekleştiriZebilir hale gelmiştir. 

Bu makale ADB'de soguk hava koşullarında kullanılan klorid içermeyen, su azaltıcı, priz 
hızlandırıcı özelliklere sahip beton katkı maddesi kullanılarak yapılan araştırma sonuçları 
verilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Soğuk havada betonlama için alınacak 
özel tedbirler ve uyulacak kurallar ACI Commit
lee 306 tarafından geliştirilmiştir, [1,2]. Bu özel 
uygulamalar, soğuk havada yerleştirilen veya kür 
edilen betonun, gerekli performansı göst~rmesini 
garanti altına almak amacına yöneliktir. Omeğin; 
beton sıcaklığının tavsiye edilen "belirli" sınırlar 
içerisinde tutulması için beton karışımı elemanla
rının ısıularak kullanılması; basit işlerde, yeterli 
işlenebiiirlik temin eden en düşük slamplı beton 
kullanılması ile terlemenin azalulması , kritik 
doygunluk derecesinde donma ihtimali olan genç 
beLonun donma-çözülme dayanıklılığını arttır
mak üzere uygun bir boşluk sistemini temin ede
cek hava sürükleyici katkı kullanımı tavsiye edil
miştir. 

(*) ACI membcr, his current responsibilities involve pro
duct devoloprnent at Master Builders Cleveland Tecni
cal Center. Ohio-USA 

(**) A senior materials rescareher for Master Muilders in 
Cleveland, Ohio-USA 

(***) A concrete petrographer and principal materials rese
areher at Master Builders, Cleveland, Ohio-USA 

(****) İnş.Müh . DSİ Tck. Arş . ve Kal.Kont.Dai.-A 'KARA 
Çeviri: Bu makale Concrete International - Octobcr 1988 

Vol.! O o. 10 S.44-49 dan tercüme edilmi ştir. 

Henüz yerleştirilmiş taze betonun, çimento 
hidratasyonunun ilerlemesiyle, donabilir serbest 
su miktarı kritik seviyenin aluna inineeye kadar 
dondan korunması tavsiye edilir, [3]. Donmanın 
önlenmesi veya geciktirilmesi ile beLonun nihai 
dayanımı ve dayanıklılığı arttınlır . Koruma; be
tonun, kalıp ve dikmelerinin güvenli şekilde alın
masına yetecek dayanımı kazanmasına kadar de
vam ettirilmelidir. 

Kür esnasında aşırı kurumayı önlemek için, 
su ilave edilmeksizin uygun bir yüzey kürü tavsi
ye edilir. Beton kürünün tamamlanmasından son
ra kalıplar ve ısı korumasının kaldırılmasını taki
ben, termal çatlaklara neden olabilecek beton 
yüzeyinin ani sağumasını önleyici tedbirler alın
malıdır. Soğuk havada dökülen belonun dondan 
koruma süresinin azalulması veya kalıpların ve 
dikmeterin erken alınabilmesi için üç seçenek 
vardır; 

- ASTM tip III çimentosu kullanımı 

-Her yerde küp (0,76 m3) beton için 45 
kg ilave çimento kullanımı, 
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- Dayanımı hızlandırıcı katkı maddesi 
kullanılması. 

Yukarıda belirtilen metotların (uygun şekil
de) uygulanması, so~uk havada yerleştirilmiş bc
tonun dayanıklılıkla ilgili problemlerini azaltır 
fakat bu yöntemlerin uygulanması beton maliye
tini artırır, bu bakımdan mümkün oldugu kadar 
fazla sayıda alternatifın elimine edilmesiyle en 
uygun yöntemin tespit edilmesi gereklidir. 

Katkı Alternatifi : 

Soguk havada betonlama için alternitlerden 
biri, beton boşluklanndaki suyun donına noktası
nı düşürcü katkı maddesi kullanım ıdır. 

Beton içerisindeki sıcaklık yaklaşık 28 °F 
(-2 °C)'ye düşünce boşluklardaki serbest su, buz 
halinde kristalleşıneye başlar. Donına, hacınin 
%9 artmasına neden olur, meydana gelen gerilıne 
betonun çekme dayanımını geçerek, çimento ve 
agrega taneciklerini birbirinden ayrılınaya zorlar. 
Bu ayrılma beton içerisinde zayıf bölge oluştura
rak son dayanıının düşmesine yol açar. 

Teorik olarak, portland çimentosu -4 °F 
(-20 °C)'de bile hidratasyona devam eder [4] ve 
boşluklardaki serbest su donda korunursa bu de
recede bile beton dayanım kazanınaya devam 
edecektir. Boşluklardaki su veya herhangibir çö
zeltinin donına noktası, çözünen katı maddenin 
tipi ve konsantrasyonuna bağlıdır. Beton kanşıın 
suyu, az miktar çözünınüş kalsiyun, sodyum, po
tasyum ve sülfat iyonlan ihtiva eder ki bu du
rum, donına noktasının bir miktar düşmesine yol 
açar. Beton boşluklarındaki suyun buz haline 
geçme sıcaklığı, uygun koınbinasyonlarda çö
zünınüş katı madde ilavesi ilc daha aşağıda düşü
rülebilir. 

Bu makale incelenen yeni bir soğuk hava 
katkısı (SHK) 20 °f (-6,7 °C)'de yerleştirilmiş 
beton un 50 °F (1 O °C)'deki priz süresini kısaltır 
ve dayanım artışını hızlandırır. Klorid içerme
yen, korozif olmayan, su azaltıcı, priz hızlandırı
cı özelliklere sahip bu katkı maddesi, ASTM C 
404-86'da belirtilen C ve E tiplerine uygundur. 
Bu katkı, karışıın elemanlarının ısıtılınası ve ılık 
kür şartlarına olan ihtiyacı azaltarak soğuk hava
da imal edilip yerleştirilen bctonun maliyetini 
düşürür. 

Deney Yöntemi : 

Yukarıda---tllrif edilen yeni soğuk hava kat
kısı (SHK) kullanılarak, beton boşluklarındaki 
suyun buz haline dönüşme sıcaklığı, çimento 
hidratasyonu ile oluşan sıcaklık üzerindeki etkisi, 
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çelik donatı üzerindeki korozif etkisi, de~şik sı
caklık şartlanndaki beton davranışı üzerindeki 
etkileri, çok sayıda laboratuvar ve arazi deneyleri 
ile test edildi. Bu yazıda belirtilen bütün değer
lendirmelerde ASTM tip I portland çimentosu 
kullanılmış ve uygun ASTM yöntemleri takip 
edilm iş tir. 

Buz Oluşma Sıcaklıg-ı 

Farklı miktarda katı madde ihtiva eden kat
kılarda buz oluşumu sıcaklığını tespit etmek üze
re 10 ıni'lik test çözeltileri hazırlandı. Donma 
noktası tespit aparatma (Neslab-Cryocool) sogut
ma ünitesi monte edilerek % 50 etilen % 50 gli
kol su banyosu kullanıldı. Test sıvıları, 500 ml 
saf su ile 100 gr çimento karıştırılarak hazırlanan 
sentetik beton boşluk suyu ile SHK sulandırıla
rak hazırlandı . Sulu karışımlar 24 saat sonunda 
filtre edildi. 

Isı Yayma: 

0,50 su/çimento oranı kullanılarak, iki ayrı 
konsantrasyona sahip katkı çözeltisi ve 3 gr çi
mento ile, 20 °f (-6,7 °C)'deki ısı yayılıını oranı, 
kompüter kontrollu kalerimetre kabı ile tespit 
edildi. Referans olarak sadece çimentonun 50 °F 
(10 oq ve 20 °F (-6,7 OC)'de yaydı~ı ısı kayde
dildi. Kalometre hücreleri, katkı, karışım suyu 
içerisinde olacak şekilde çimentoya ilave edil
mek üzere ayarlandı. Numuneler; çimento, kan
şım suyu ve katkı maddesi aynı sıcaklığa erişin
ceye kadar sabit sıcaklıktaki küvet içerisinde 
muhafaza edildi. Sıcaklık dengesi sağlanınca ka
rışım suyu çözeltisi (su+kat.kı maddesi) çimento 
içerisine enjekte edildi ve hazırlanan numuneler 
1 dakika süreyle kanştınldı. Isı değişimi ilk 30 
dakikalık sürede her 30 saniyede, daha sonra da 
her 20 dakikada kaydedilmek suretiyle deney 24 
saat sürdürüldü. 

Muhtemel Çelik Korozyonu : 

. SHK kullanılması halinde donatıda oluşa-
bılecek korozyon tesirini değerlendirmek ama
cıyla 3 ayrı test kullanıldı. Bunlar; Gouda Mon
for~ tarafından geliştirilen anodik polarizasyon 
testı [5 J; referans [6] da tarif edilen Wiss-Janney
Elstncr potansıyel korozyon testi ve Martin Mari
ella la~on~tuvarları !-'lmfından öngcrmc çeliği 
ıçın gclıştıılcn kalıtatıf basınç korozyon tcstidir. 
Bu test daha önce Mc Guinn ca Griffiths tarafın
dan önerilmiştir, [7]. 

Beton Performansı 

SHK kullanılarak hazırlanan bctonun pcr
fonn<ınsı laboratuv<ır ve arazi şartlarında test 
edild i. Bütün beton k<ırışıınl<ırında 517 Ib/yd3 



(307 kg/m3) çimento dozajı ve % 6,2 ± 0,4 sü
rüklenmiş hava kullanıldı. Bütün laboratuvar ka
rışımları 7,5 "(190 mm) slamplı olarak; arazi be
tonları 6,75±0,25" (171 ± 6mm) slamplı olarak 
hazılandı. Laboratuvar betonları iki yolla imal ve 
kür edildi. Katkısız beton 50 °F (10 °C)"de ha
zulandı ve 50 °F (10 °C)'de test anına kadar kür 
edildi, SHK kullanılarak ha:tırlanan kıyas betonu 
çeşitli sıcaklıklarda hazırlandı ve 20 °F (-6,7 
0 C)'de 3 gün kür edildi. Üçüncü günün sonunda, 
numuneler 50 °F (10 °C) sıcaklıkta kür odasına 
alınarak burada deney anına kadar bekletildi. 

TEST SONUÇLARI 

Buz Oluşum Sıcaklıgı : 

%47,4 oranında katı madde içeren (SHK) 
katkılı sentetik boşluk suyu -2,4 °F (-19,1°C)'de 
buz haline geçti. %10 oranında kau madde içeren 
konsantrasyonlarda buz oluşumu 20 °F (-6,7 q· 
ye kadar geriletiidi (Şekil-I). 
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Şekil 1. Katı madde oranına ba~lı olarak 
SHK'Iı betonlarda boşluk suyunun 
buz haline geçiş sıcaklıkları (-31 °f 
sıcaklıkta kür halinde) 

Isı Yayma: 

SHK'nın hidraıasyonu çabuklaştınna özelli~ ve 
partiand çimentosu tarafindan 20 °F ( -6,7 OC)' de ya
yılan toplam ısıyı arttırma özelligini gösteren ka
lorimetre test sonuçları Şekil - 2'de gösterilmiş
tir. Isı üretiminin başladıgı zaman ve ısı yayımı 
oranı egrisinin başlangıç düzey ve bölümü priz 
başlangıcının kabaca göstergesidir. 
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Şekil 2. 20 °f sıcaklıkta hidrate olmuş SHK'h 
çimento ile 20 °f ve SO 0 f sıcaklıkta 
hidrate olmuş çimentonun sıcak lık 
gelişimi oranları. 

SHK en yüksek ısı üretim zamanını 8-10 
saate düşürerek hızlandırmakta ve ısı gelişme 
oranı 50 op (10 °C)'de hidrate olmuş çimcntoya 
göre 20 °F (-6,7 °C)'deki SHK'lı karışımda 
önemli derecede artmaktadır. 

Hidratasyon egrisinin ilk 24 saatlik kısmı 
altındaki alanın hesaplanması ile 1 günde üreti
len tüplam ıSı bU)UnUf. 20 Of (-6,7 °C)'de hidrate 
olmuş yüksek ve düşük dozajlı SHK içeren karı
şımlarda bu alanın incelenmesiyle 1 günlük üreti
len toplam ısıda, katkısız karışıma oranla yüksek 
dozajlı SHK içeren karışımda %625, düşük do
zajlı SHK içeren karışımda % 569 artış olmuştur. 
Benzer kıyaslama 50 °F (lO OC) sıcaklıkta hidra
te olmuş katkısız karışım ile 20 °F (-6,7 °C)'de 
hidrate olmuş SHK'lı karışımlar arasında yapıldı
gında, artış oranlarının %132 ve %120 oldugu 
görülmüştür. 

Muhtemel Çelik korozyonu: 

Priz hızlandmcı kullanıldıgı durumlarda, 
klorid iyonlarının sebep olacagı korozyon tesiri 
gözönünde tutulur. Yeni SHK klorid içermedigi 
için yapılan üç ayrı deney sonucunda da yumu
şak çelik üzerinde herhangibir korozif etki oluş
turmadıgı görülmüştür. Şekil-3'de gösterilen ana
dik potarizasyon deney sonuçları ve Şeki l-4'de 
gösterilen Wiss-Janney Elstner korozyon deney 
sonuçlarının her ikisinde de referans ve SHK'lı 
numuneler arasında önemli fark görülmemiştir. 
Üçüncü olarak yapılan çok şiddetli, ön germe te
linde korozyon çatlagı oluşumunu ölçmek üzere 
yapı lan deney sonucunda da SHK'nın korozyon 
ilerletici egilimdc olmadığı ortaya çıkm ıştır. 
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Şekil 3. So~uk hava katkısınm, yumuşak çelik 
üzerindeki muhtemel koroıyonunu 
tespit için anodik polarizasyon deney . 
sonuçları. 
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Şekil4. SHK'nın Wıss • Janney korozyon 
deney sonuçları. 

Beton Performansı : 

50 

Daha önce bahsedilen kalarimetre deney 
sonuçlan, soğuk havada imal ve muhafaza edilen 
betonun priz süreleri ilc ilişkilendirilebilir. Dü
şük sıcaklıkta imal ve muhafaza edilen çok sayı
da kontrol ve SHK'lı beton karışımianna ait priz 
süresi verileri; 50 °F (lO 0 C) sıcaklıkta imal edi
lip 20 °F (-6,7 °C)'de muhafaza edilen katkısız 
betonun priz almadan donduğunu, aynı beton 50 
°F (10 °C) sıcaklıkta muhafaza edildiğinde 10 
saat 40 dakikapriz aldığını ve 40 °F (4,4 °C) ve
ya 50 °F (10 °C) sıcaklıkta hazırlanan, 20 °F 
(-6,7 °C) sıcaklıkta muhafaza edilen SHK'Iı be
ton priz süresinin, 70 °F (21 °C) sıcaklıkta imal 
ve kür edilen katkısız beton ile aynı olduğunu 
göstermiştir, (Şekil-S). 
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Şekil 5. Katkısız ve so~uk hava kalkılı beton
ların priz süreleri. 

Laboratuvar şartlannda, 50 °F (10 °C) sı
caklıkta hazırlanan ve 20 °F (-6,7 °C)' sıcaklık
ta muhafaza edilen SHK'li betonun dayanım ge
lişmesi 50 °F (10 °C)'de hazırlanan ve kür 
edilen katkısız belonunkinden geride kalmakta
dır. Bununla birlikte katkısız beton, aynı şartlar
da kür edilirse prizdcn önce donmaktadır. SHK'lı 
beton 3. günde 50 °F (10 °C) sıcaklıktaki orta
ma alındığında, katkısının ve kür sıcaklığının, 7. 
güne kadar dayanım üzerindeki olumlu etkisi 
açıkça görülmektedir. (Şekil-6). 
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Şekil 6. Laboratuvarda 50 °F {10 °C) da ha
zırlanıp 20 °F (-6,7, 0 C) de kür edil
miş SHK'Iı betonundayanım gelişme 
oranı. 
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Arazi şartlarındaki SHK'lı beton dayanı
mında oluşan benzer durum (Şekil-7) de gösteril
miştir. Bu deneyde, betonda kullanılan su, çi
mento ve agrega 50 °F (10 °C) sıcaklıktadır. 
SHK'lı beton; buzlu su ve 50 °F (10 °C) sıcak
lıkta çimento, agrega kullanılarak hazırlanmış ve 
beton sıcaklı~ı 40 °F (4,4 °C)'ye ulaşmıştır. Bü
tün numuneler; sıcaklı~ı 2 °F dan 37 °F (-16,7 
0 C'den 2,8 °C )'ye kadar de~işen açık hava kür 
edilmişlerdir. Bütün yaşlarda SHK' Iı beton ba
sınç dayanımları, katkısız betonunkilerin üzerin
de çıkmıştır. 

Buz Oluşumunun Önlenmesi: 

Povers ve Brownyard beton içindeki suyun 
donma noktasının çözülmüş katı madde kons
tantrasyonu tarafından belirlendi~ini ortaya çı
karmışlardır. Beton içerisindeki buhartaşabilir 
su, hidratasyon esnasında kullanıldı~ı için , kapi
ler boşluklardaki buz oluşumunu kapiler çekim 
kuvveti ve kapiter boşluklardan su hareketi kont
rol eder. So~uk havada betonu koruma amaçla
rından biri, boşluklardaki suyun hidratasyon ile 
önemli derecede azaltılmasına kadar beton içer
sinde buz oluşumunu engellemektir. 

Çimento hidratasyonu ne kadar hızlı olursa, 
betonun koruma süresi o kadar azalır. Eğer be
ton içerisindeki sıcaklık -2 °C 'nin altına yeteri! 
su hareket etmeden önce düşerse, boşluklardak i 
su dondu~unda, çimento hidratasyonu ve daya
nım gelişmesi durur. Çünkü gerekli sıvı su yok
tur. Aynı zamanda buz oluşumu esnasında ha
cimdeki %9'luk artış belonun gelişmesini kötü 
yönde etkiler. 

Bu probleınin çözüm yollarından biri boş
luklardaki suyun donmasını önlemek amacıyla 
SHK kullanmaktır. E~er boşluk suyu donmazsa 
çimento hidratasyonu - 20 oc bile çok yavaş da 
olsa devam eder. Fakat bu düşük sıcakiLkta daya
nım gelişınesi çok yavaştır. Ve -20 °C'de boşluk 
suyunu dondan korumak için. _%47,4'~ük katı 
madde ihtiva eden SHK gereklıdır (Şekıl-I). Ve 
bu düzeyde konıma için karışım suyunun tama
mını katkı olarak kullanmak gerekir. 

SHK'nın hem buz oluşumunu engelleme, 
hem de aynı zamanda çimento hidraıasyonu hız
Iandırma için uygun katkı dozajı Şekil-2'de gös
terilen kalorimetre deneyinde verilmiş tir. 20 °F 
(-6,7 °C) sıcaklıkta, (ilk 24 saatte,) 10 saate ka
dar olan sürede hidritasyon hızı en fazla olmakta 
ve toplam ısı yayılmasında %625 lik bir artış 
oluşmaktadır. 

SHK' lı betonun so~uk havadaki performan
sı oldukça iyidir. Muhtemelen, bu çalışmadaki en 
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önemli husus, SHK' lı hiçbir betonun herhangibir 
ısı korumasına tabi tutulınamış olmasıdır. Konı-
ma olmaksızın SHK'Iı beton; 40 °F (4,4 °C) sı
caklıkta imal ve 20 °F (-6,7 °C) sıcaklıkta kür 
edilmiş olmasına ra~men, 70 °F (21 °C) sıcaklık
ta imal ve kür edilmiş katkısı z referans betondan 
daha önce priz almıştır. 50 °F (10 °C) dökülüp 
20 °F ( -6,7 °C)'de kür edilen, korumasız referans 
beton donmuştur (Şekil-5). SHK'sı aynı zaman
da, priz yavaştatıcı etkiye sahip olan terleme 
problemini de azaltmakta ve döşemelerde yüzey 
işlemlerini de çabuklaştırmaktadır. 

Dayanım Gelişmesi : 

Genel olarak 20 °F ( -6,7 °C) ve daha düşük 
sıcaklıkta küredilen SHK'Iı beton un dayanım ge
lişmesi, 50 °F (lO 0 C) sıcaklıktaküredilen katkı
s ız referans betonun gerisinde kalmaktadır. Kal
kılı beton 50 °F (10 °C) sıcaklıktaki ortama 
transfer edildiğinde, son dayanım katkısız belonu 
geçmektedir. Aslında aynı şartlarda, aynı sıcak
lıkta kür edilmiş katkısız ve SHK'Iı beton daya
nımları kıyaslandığında SHK'Iı belonun 28 gün
lük dayanımı , referans betonun iki katına 

ulaşmaktadır. (Şekil-7). Bu durum; -16,7 °C ile 
+ 2,8 °C arasında sıcaklığa sahip arazi şartlarında 
küredilmiş betonlarda da görülmüştür. 

r.ooo ~ SHK/Çimentu, 5tl6U ml/I 00 kg 40 

5000 mn SI !K/Çimento, J 'JlO ml 1 1[10 kg 

[] Katkısız 30 ~ 
41 )00 ~ ,.. ,., 
3000 

j 
20 ~ o 

C> s 
EOOO tn 

\00() i lO "' aı 

~ ~ . 
1 ı:ıün 3 gün 7 gün 28 gün 

Kür sıcakJıyı (Açık havada); 2°F- 37°F (-1&.7- 2 .8~) 

Şekil7. Isıtılmış malzeme (SO °F ) kullanıla
rak hazırlanmışkatkısız beton ve 
buzlu su ile hazırlanmış SHK katkılı 
betonun açık havada dayanım geliş
mesi. 

SHK'Iı betonun katkısız betona göre daya
nım gelişmesinin daha hızlı olması ve daha yük
sek dayanıma ulaşması iki sebepten dolayı müm
kün olabilir; ya katkı belonun dayanım kazanma 
kabiliyetini arttırır ve hızlandırır; ya da katkısız 
beton dondan korunmaması nedeniyle ulaşabile
ceği dayanımı kazanamaz. Bu alternatiflerden 
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hangisinin olayın asıl nedeni olduğu petrografik 
muayene yapılmadan belirlenemez. Petrografik 
muayene yapılan başka deneylerde, dondan ko
runmamış bctonda donma hasarı ilc oluşan ka
rakteristik "erow foot" yapısı tespit edilmiştir. 
(Şekil-8). Fakat önemli olan, dayanıının nasıl ka
zanıldılı;ından ziyade sonuçta daha güçlü bir be
ton elde edilmesidir. 

Şekil 8. Ok işaretleri, taze betondan buz kris
tali formasyonun "crows foot" şekli
ni göstermektedir. 

Karot Deneyleri : 

Daha ileri arazi deneyleri, SHK katkısının 
soguk havada beton dayanımını hızlandırdıl1;ını 
ve arttırdıl1;ını göstermiştir. Karotlar; %25 uçucu 
kül ihtiva eden ve solı;uk havada dökülen 
1,2xl,2xl,2 m ebatlannda 2 beton bloktan alın
mıştır. Betonlardan biri SHK ihtive etmesi dışın
da her iki belonda aynı özellige sahiptir. Bloklar 
Wisconsin'de Şubat ayında yanyana açık havada 
yerleştirilmişlerdir. Katkısız blok 28 gün süreyle 
ısı korumasına tabi tutulmuş, SHK kalkılı beton 
ise tamamen açık hava şartlarına maruz bırakıl
mıştır. 28 gün sonunda her iki bloktan alınan ka
rot numunelerde 3000 psi (20 MPa) basınç daya
nımı bulunmuştur. 

Katkı Kullanımının Avantajları: 

Soguk hava katkısı kullanımı; mevcut so
lı;uk havada beton uygulamalan ile kı yasiandığın
da daha ucuz bir altematiftir. Bu katkı ilavesi ter
mal koruma ihtiyacı en aza indirir. Katkının su 
azaltıcı, priz ve dayanım hızlandırıcı özellikleri, 
soğuk hava betonlamasında özel avantajlar sağ
lar. Uygun dozaj kullanımı yüzeyde donma ola
yını önleyip mühendisin beton hakkındaki endi
şesini bu özelliğinden dolayı azaltır. Şiddetli don 
olayının görülmedil1;i iklim bölgelerinde ise 
SHK'lı beton, ACI tarafından önerilen pahalı 
yöntemler uygulanmaksızın bilinen yöntemlerle 
yerleştirilebilir. 
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