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SULAMA KANALLARI İNŞASINDA 

GÖRÜLEN AKSAKLlKLAR VE BU AKSAKLlKLAR 

SONUCU ORTAYA ÇlKAN HASARLAR 

Ali UGURLU (*) 

ÖZET 

Sulama inşaatları ile yaklaşık 2 milyon ha alanı sulayan DSI, bu projelerinin büyük ço
gunlugunda trapez kesilli sulama kanallarını projelendinniştir. Türkiye çok büyük bir ülke 
olması dolayısıyla çok degişik iklim lcuşaldarına ve çok degişik iklim kuşaklarına ve çok 
degişik kökenli zeminlere sahiptir. Bu nedenle, inşa sürecinde esas alınan ve bütün durum
lar içirt, aynı teknigi, aynı kriterleri ve kontrol sistemini zorunlu kılan "DSI Sulama Inşaatları 
Teknik Şartname si" tartışılması gereken bir olgudur. Çalışmanın amacı; daha önce pek faz
la tartışılmamış bu konumm tartışılmaya açılmasıdır. Bu çalışmada DSl'ntn inşa etttrdigi 
sulama kanalları beton kaplaması üzerinde görülen beton hasarları. ortaya çıkış nedenleri 
ve üretimde görülen aksaklıklar tartışılmıştır. Degişik bölgelerde yapılan incelemelerde ha
sarların bazen inşa sürecinde bazen de bu süreç sonrasında ortaya çıktıgı görülmüştür. Bu
rada dikkat edilmesi gereken hasar tiplerinin ortaya çıkış nedenleri - yapılan yanlışlıklar 

hemen hemen her yerde aynıdır. Bu nedenle ortaya çıkan hasar tipleri de kategorize edile
bUecek kadar benzerdir. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde beton yapılardaki bozulma 
ekonomik ve teknik yönden ciddi sorunlar yarat
maktadır. Bu sorunlar yapının bozulup işlevini 
yitirmesinden başlayıp, çökerek yıkılınası süreci 
ile insan hayatını ve ülke ekonomilcrini tehdit et
mektedir. Ülkemizde betonunun dayanıklılığı ve 
bu konuda çıkan problemlerle ilgili istatiksel bir 
çalışma olmasa da bu konuda bilinen örnekler 
azımsanmayacak kadar çoktur. 

(*) DSI TAKK Dai. Bşk . Beton-Malzeme Şb. Md.lüğü 
Kimya Müh. 

Belonun teknik özelliklerinin gelişmesi ile 
birlikte kullanım alanları da gelişmiş ve bu geliş
meler sonucu beLonda dayanım özelliği kadar da
yanıklılık, permeabilite, elasıiı.e, enerji tokluğu 
gibi nitelikler de aranılır olmuştur. BeLonun kul
lanıldığı ortamlar, karşılaştığı fiziksel ve kimya
sal etkiler gözönüne alındığında, bctonun daya
nıklılık özellliği sonucu orwya çıkan bctonun 
servis ömrü kavramı oldukça önem kazanmıştır. 
Betonun çevresinin etkisinde ilk şeklini, nitelik
leri ve hizmet görme yeteneğini uzun süre kay
betmeden devam ettirebilme yeteneği olarak ta-
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nımlanan servis. ömrü; betonunun teknik ve eko
nomik tasanmı sonucu ortaya çıkmış bir kavram
dır. 

Bu amacın gerçekleşmesi; belonun (ya da 
yapının) üretim öncesi, üretim sonrasındaki kali
te- kontrol ve denetimleri ilc büyük ölçüde olası
dır. Beton üretilmeden önce maruz kalacağı etk i
ler ve belonun o yapıdaki işlevi gözönüne 
alınarak istenilen amaca yönelik uygun malze
meler seçilmcli ve zeminden ileri gelebilecek 
olası etkiler yapılacak olan zemin iyileştirilmesi 
çalışmalarıyla ctkisizlcştirilınclidir. Seçilen bu 
beton bileşen l eri ile üretilen betonun kohczif bir 
şekilde ayrışmadan maksimum kompasitcdc uy
gun araçlarla sıkışarak yerieşebilmesi temin edil
melidir. Beton döküldükten sonra ise yeterli bir 
dayanım kazanana kadar uygun kür yöntemleri 
ilc kür edilerek korunmalıdır. Yukarıda açıkla
nan şekilde kalite-kontrolu yapılmayan beton 
maruz kalacağı fiziksel ve kimyasal etkiler karşı
sında tahrip olmaya karşı daima ınüsaittir. 

Bctonun tahribalına yol açan fiziksel ve 
kimyasal etkenierin betona etkisi , betonun ya 
üretim süreçlerinde ortaya çıkan aksaklıklar

ihtiınallcr sonucu başlangıçta, ya da dış fiziksel 
etkenler ilc sonradan meydana gelmektedir. S u
lama kanallarında yapılan incelemeler sonucu 
aşağıda özetlemeye çalışı lan bir dizi aksaklıklar 
görülmüştür. Bıı aksaklıkların devamı halinele 
kanal kaplama betonu ve şebekelerinde sistema
tik hale gelmiş olan hasarlar ortaya çıkmaktadır. 
Bu aksaklıklar "DSl Sulama İnşaatları Teknik 
Şartnaıncsinc" ve ilgili standartlarına uyulduğun
da ve iyi bir kalitc-komrol denetimi sağ landığın
da ortadan kalkabilecek niteliktedir. 

Sulama kanallarında görülen aksaklıkların 
temelinele zemin ve beton işleri ilc ilgili uygula
ımılar yatmasına rağmen hasarlar genellikle be
ton yapı üzerinde somutlaşmakt.adır. Bu görünüş 
zaman zaman yanılsamalara yol açsa da bazı tip 
hasarların kökeni araştıniLrken ya da bu konuda 
bazı çözümler üretilirken zeminden ileri gelen ct
kiler de gözönüne alınarak ortak çözümler üreli l
melidir. 
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2. GÖRÜLEN AKSAKLıKLAR 

2.1. Kanal Kazısı, Dolgu ve Sıkıştırması 
İle İlgili Gözlemler 

Kanal kazı, dolgu ve sıluştırınası ile ilgili 
uyulması zorunlu hususlar "DS! Sulama İnşaatla
rı Teknik Şartnamesinda" açıkça belirtilmesine 
rağmen pratikte kazı işleminden başlayıp dolgu 
ve sıkıştırma süreçleriyle devam eden bir dizi ak
saklıklar gözlenmiş olup aşağıda özetlenmiştir. 

a - Kazılar zaman zaman daha derin kotlar
da ve boyutlarda kazılıp, sonraıbn üzerine kazı
dan çıkan malzeme sıkıştırılmatlan serilcrek, be
tonun altında gevşek bir zemin tabakası 

olu~turulınaktadır; Foto - 2.1, 2.2 

b - Toprak ve küskülük zeminlerde kazının 
kaplama altına gelen son 1 O cm yükseklikteki 
kısmı, beton dökülmeden önce tokmak veya kü
çük silindirlerle sıkıştırtlması gerekirken bu iş

lem ya kürekle alclusül ya da hiç yapılınmnakta
dLr, Foto-2.3 

c - Kanal kaplaması altındaki kazıda; bal
çık, şişen kil gibi zeminler hulunınas ı halinde, bu 
zeminierin en az 30 cm veya en çok 1 ,O ın kazı
larak seçilmiş dolgu malzemesiyle doldurulup, 
sıkıştırılınası gerekirken bu işlem hemen hemen 
hiç yapılmamaktadır. 

d - Kazı yerlerinde, kazı esnasında, kazı ta
mamlandıktan ya da kanal dolgusu tamamlan
dıktan sonra yüzey, taban ve sel sularının tahliye
si için gerekli önlemler genellikle alınınaınakta, 
sonuçta kanal tabanında biriken bu sular, zemi
nin stabilitesinin bozınaktaclır. 

c - Şıkıştmlan dolgularda kullanılacak zc
minlcrin kohczyonlu veya kohczyonsuz olma du
rumuna göre farklı sık ıştırma teknikleri kullarııl
mamakta her iki zeminde aynı ekipınan ve 
teknikle sık ı ştırılınaya çalışılmaktadır. 
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Foto- 2.1, 2.2 Beton dökümü için hazırlanmış ve iyi sıkıştırılmamış zemin 

f - Kohezyoıılu malzeme sık ıştırılırkcn ya
tay tabakalar halinde serilmeyip, sıkıştırılmış ta
baka kalınlığı, genellikle 15 cm'den daha büyük 
olacak şekilde sıkı ştırılmaktadır. Kohezyonsuz 
zeminlerde ise sıkıştırılmış tabaka kalınlığı , ge
nellikle 30 cm'nin üzerinde olmaktadır, Foto- 2.3 

g- "Kaplama belonu yapılacak kanal zemi
ni yüzeylerinde zeminin tesviye edilerek 1 cm'den 
fazla girinti ve çıkıntılı olmaması saglanacaktır" 
hükmüne uyıılmakı:a , pürüzlü yüzeylere beton 
clökülmektedir. 

s 
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h - Zeminin sıklığı, kohezyonlu zeminlerde 
%95, kohezyonsuz zeminlerde ise % 80 olması 
gerekirken tespit edilen sıkışma degerieri bunun 
çok altındadır. 

k - Beton dökülmeden önce zeminin, taze 
belonun suyunu emmcmesi için gerekli miktarda 
ısiatılması gerekirken bu işlem de zaman zaman 
yapılmamaktadır. Ya da bu ısiatma işlemi sıra
sında tesviyenin bozulmasına neden olunacak şe
kilde yüzey ıslatılmaktadır, Foto-2.4 

Foto- 2.3 Şevin, beton altına gelen son 10 cm'lik iyi sıkıştırılmamış 
ve yüzeyi pütürlü kısmı 
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Foto- 2.4 Beton dökümünden önce betonun dökülece~i zeminin yüzeyi betonun 
suyunu emmemesi için ıslatılmamış. Şev betonunda plastik rütre 
çatlakları. 



2.2. netonun Üretimi, Taşınması, Yerleş
tirilmesi ve Bakılması İle İlgili Gözlemler 

2.2.1 netonun Üretimi 

a - Beton üretiminde kullanılacak agrega, 
çogu nitelikleriyle TS 706 standartma uymadıltı 
halde beton üretiminde kullanılmaktadır, Foto-
2.5, 2.6 

b - Agrega, çimento ve suyun beton üreti
minde kullanılınasının uygun olup olmadı~ını 

anlayabilmek için üretimden en az bir ay önce 
yapılması gerekli tanımlama testleri ya yapılma
makla ya da ancak şebekede bir sorun çıkttkdan 
sonra yapılmakl.a<lır. 

c- Kanal kaplama betonlarında maksimum 
tane çapı, 31,5 mm olması gerekirken bazen bu 
tane büyüklügünden daha iri malzeme kullanıla
rak işlenebiiirlik güçlcştirilmektedir, Foto- 2.5 

d - Laboratuvarca şantiyeyc kullanılmak 

üzere verilen karışım oranları miktarlarına uyul
mamakta, daha kolay bir işlenebiiirlik saglayabil
mck amacıyla helona gerekli su miktarından da
ha fazla su katılınaktadJr. 

c - Kanal knplama betonlarında iyi bir gö
rünüş elde edebilmek amacıyla kum oranı, ya ça
kıl oranı ilc aynı oranda ya da daha büyük oranda 
kullanılmaktadır. 

f - Beton santralinde, agreganın değişen 

nem içcri~ine göre hergün beton karışım oranla
rında yapılınası gerekli olan düzcltmelcr yapıl
ınamakta, bu nedenle bctonun değişik kalitede 
üretilmesine ncclcıı olunmaktadır. 

g - Kanal kaplama betonu su/çimento ora
nının 0,55, slanıpmın ise maksimum 8 cm olması 
gerekirken daha yüksek değerlerde betonlar üre
tilerek mukavcmcti zayıf yapılar meydana gcti
rilınekterlir. 

h - De~işik iklim bölgeleri ve değişik şart
lar altında çok çeşitli etkilere maruz kalacak be
tonlar için daha farklı karışımların hazırlanması 
gerekirken yürürlükteki şartname gereği bütün 
bölgelerde ve dc~işik etkilere karşı aynı sınıf ve 
(BS.l4) özellikle betonlar kullanılmaktadır. 
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2.2.2 Hetonun Taşınması ve Yerleştirilmesi 

a - Çimentonun suyla teması ile betonun 

yerleştirilmesinin tamamlanınası arasında 30 da

kidan daha fazla zaman geçirilınemesi gerekir. 

Buna rağmen bu süre taşıma mesafelerinin uzak

lığı ya da inşa mahaline üst üste beton gelmesi 

sonucu çoğu zaman aşılınakta ve çimento tanele

rinde beton yerleşmeden önce prizin başlamasına 

neden olunmaktadır. 

b - Mevcut teknik şartname gereği kışın + 1 

OC'de beton dökülmektc ve beton, gece sıcaklığın 

düşmesi ilc don tesirine maruz kalarak parçalan

maktadır. 

c - Beton, kanal tabanına ve şevlere dökü

lürken I ,50 ın'den daha yüksek seviyelerden oluk 

ya da herhangibir hız kırıcı alet edavat l;ullanıl

maksızın dökülmektc ve betonun ayrışmasına ne

den olunmaktadır, Foto- 2.7. 

d - Şevlerde bctonun yerleştirme ve sıkıştır

ma işlemine yüzeyin en düşük koLundan yukarı

ya doğru başlanması gerektigi h:.ılde çogu zaman 
bu işlem tersinden uygulanarak !>etonun çiınemo 

şerbelinin sızmasına ve iyi ycrlcşıneınesine ne

den olunmaktadır. Foto-2.8 

c - Şev yüzeyleri iyi sıkıştırılmadıgı için 

beton, bu yüzeylere dökülürkcn sıkıştırılmamış 

toprak ile karışınakta ve sonuçta aderans kusıırla

rına yol açabilecek bir malzeme yaratılmaktadır, 

Foto- 2.9 

f - Kaplama betonu döküliirken yenıltı su 
seviyesi, beLonun en alt noktasından en az 60 cm 

aşagıda olması gerekirken bu kurala uyulmamak

ta ve yeraltı su seviyesinin yükselmesi s0nucu ta

ze beton tahrip elınaktadır, Foto- 2.10, 2.11. 

g - Ano boyları tatbikat projelerinde 3 

m'dcn daha büyük hazırlanmakta ve gcrilınc ileti

mi yoluyla belonda çaLiaklar meydana gelmesine 
sebep olunmaktadır. 

7 
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Foto- 2.5, 2.6 Kanal kaplama betonu üretiminde kullanılan, maksimum tane çapı 
31,5 mm'5 mm'den büyük ve iyi yıkanmamış agregalar 
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Foto- 2.7 lleton dükümünde kullanılan bir oluk ve sifon çıkışı 

Foto- 2.8 Yanlış yapılan bir s ıkıştırma teknigi 

9 
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Foto- 2.9 Toprak ile karışmış beton 

h - Bctonun, homojen ve yogun bir şekilde 
yerleştirilmesini saglamak amacıyla kanal kapla
ma betonunun (0-8 cm slaınp arasında) vibratör 
ile sıkıştırılınası gerekirken, çogu zaman vibratör 
kullanma yerine hctrıııun slampı yükseltilerek, 
beton vibratörsüz sıkışurılmaya çalışılmaktadır 
(!), Foto-2,12. 

k - Kaplama kalınlığı 20 cm'ye kadar olan 
betonlarda yüzey \'İbratörleri kullanmak gerekir
ken bunun yerine daldırma tipli vibratör kullanı
larak zemin tabakası stabilazasyonun bozulması
na yol açılmaktadır. 

2.2.3. Hetonun Hakımı 

a - Bc.tonu döküldükten sonra en az 7 gün 
süreyle don , yağmur, rüzgar, sarsıntı ve geritıne
lerden korunmas ı gerekirken bu süre içerisinde 
herhangi bir işlem yapılmamaktadır, Foto-2.13. 

b - Beton dökümünden itibaren, herhangi 
özel bir kür maddesi ilc yüzeyi kaplanmamışsa, 
beton içerisindeki suyun buharlaşmaması ve çi
mento tanelerinin hid.rotasyonu için nemli tutul
malı ya da bir başka deyişle kür edilmelidir. Bu 
süre normal Portland Çimentolarında 7 gün ve 
Traslı Çimentolanl:ı ise 14 gün olmasına rağmen 

lO 

bu işlem ya yapılınamakla ya da daha kısa bir 
süre yapılmakta ve beton zayıflatılmaktadır. Fo
to-2.13. 

3. KANAL KAPLAMA llETONLARlN
DA GÖRÜLEN HASAR TİPLERİ, NEDEN
LERİ VE ÖNERlLER 

İncelenen açık kanallı sulama şebekelerin
de neredeyse sistematik hale gelmiş bulunan be
ton hasarlarını aşağıdaki şekilde kategorize ede
biliriz; 

- Beton çatlakları (Plastik rötre, zemının 
yarattığı kesme gerilmesi sonucu meydana ge
len çatlaklar ve bünyesel rötre çatlakları) 

- Beton Çökmeleri, 

- Don Hasarları, 

- Kimyasal Etkiler Sonucu Meydana Gelen 
Parçalanmal ar. 

Bu hasarların önlenebilmesi için görülen 
bulguların dogru olarak tanımlanabilmesi gerek
lidir. Bu nedenle hasariara karşı önlemler alma
dan önce hasar tipinin doğru olarak tanımlanması 
şarttır. 
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Foto- 2.10, 2.11 Yeraltı su seviyesi yüksek oldu~u halde yapılan beton dökümü 
sonrası tahrip olmuş beton 

ll 
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Foto- 2.12, 2.13 Vibratörsüz, elle sıkıştırılan bir ano ve dökümden sonra 
korunmadı~ı için çatlamış betonlar 



3.1. Beton Çatlakları 

Beton çatlakları, kanal kaplama betonların
da en çok görülen bir hasar tipidir. Çatlaklarda 
sınıOandınna yapabilmek oldukça izafidir, yani 
bir çatlak çok çeşitli nedenlerin toplaını olarak 
ortaya çıkabilir. Bu nedenle farklı bilim adamla
rı, degişik şekillerde sınıOandırmalar yapmışlar

dır. 

Genelieyecek olursak; 

- Üretim sırasındaki hata ve dikkatsizlikie
rin sonucu oluşan çatlaklar, 

- Rötre çatlakları, 

- Isianma -kuruma çatlakları, 

- Donatı paslanması sonucu oluşan çatlak-
lar, 

- Kimyasal reaksiyonlar, don etkisi sonucu 
oluşan çatlaklar, 

Kanal kaplama betonlarında görülen çatlak
ları üç ana başlıkta toplayabiliriz; 

3.1.1. Plastik Rötre (Erken Rötre) Çatlakları 

Plas!ik rötre çatlakları, beton henüz tazey
ken ve priz süresince ortaya çıkar. Yüzeyleri çok 
geniş ve yüzey suyunun (terleme suyunun - blee
ding water) süratle buharla~uğı yapı elemanların
da plastik rötre oldukça şiddet! id ir. Alt tabakanın 
geçirimli olduğu yol, hava meydanları, sulama 
kanallan betonl,trında sık sık görülür. 

lşlenebilmc yönünden yeter bir kohezyona 
sahip olmayan betonlarda iri agrega taneleri dibe 
çökmeye, çimento tanelerinin Ooküllcşmesi so
nucu kusulan su ise yüzeye çıkmaya başlar. Bu 
olaya terleme (bkcding) adı verilir. Yüzeyde bi
riken bu su süratle buharlaştığı takdirde şiddetli 
bir büzülme meydana gelir. Beton taze haldey
ken bu büzülmeyi karşılayabilecek-çekıne daya
nırnma karşı koyabilecek-mukaveınete sahip ol
madığı için belonda çatlaklar meydana gelir. 
Plastik rötre, yüzeyden buharlaşan su miktarının 
terlcyen su miktarını aştığında iyice belirg inl eş ir. 
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Plastik rötre çatlakları, dökümü izleyen gü
nün ertesinde meydana gelen çatlaklar ile kendi
ni iyice belli eder. Hızlı buharlaşınaya neden 
olan rüzgar ve kuru hava bu tip rötre için ana et
kendir. Oluşan çatlaklar beton yüzeyine gelişigü
zel dağılırlar. Çatlak boyları ise 20 ile 70 cm ara
sında olup, çatlak genişlikleri 1-2 mm 
civarındadır, Foto-3.1, 3.2 

Bu çatlaklar görünüşte zamrsız bir izienim 
bıraksalar da beton yapıyı çatlak hatlarından za
yıOaıarak zeminden gelen etkilere karşı hassas 
bir hat meydana getirirler. Eger zemin iyi sıkıştı
rılmamışsa bu çatlaklar, zeminin şişıne basıncı 
sonucu ortaya çıkan gerilmelerle genişleyerek, 
zamanla karşı tabakadan tamamen ayrılıp, beton
da işlev kaybına yol açarlar. 

Erken-plastik rötre çatlaklarını önleyebil
mek içn herşeyden önce suyun beton içerisinde 
tutulmasına ve yüzeyin korunmasına gayret gös
terilmelidir. Suyun beton içerisinde tutulması bc
tonun kohezyonu ve kampasitesi ilc ilgili bir 
olaydır; kı saca gcncllersek; 

- Kohczyonu yüksek karışımlar hazırla
mak, 

- Çimento dozajını yükseltmek, 

- Karışıma giren kurnun % 7'si ölçüsünde 
(100 no'lu elekten geçen) ince filler malzeme 
kullanmak, 

- Su çimento oranı düşük karışımlar hazır
lamak, 

- Maksimum tane çapını kiiçültnıek (16 
mm gibi), 

Permeabiliteyi düşürecek önlemler almak, 

- Hava katkısı veya priz hızlandırıcı beton 
katkısı kullanmak, 

-Yüzey düzeltmc işlemlerini geciktirmek, 

- Çatlakları önlcyebilecek nitelikte fiber 
kullanmak, 

- Ve hepsinden önemlisi, beton dökümün
den sonra telis-bez benzeri materyalleri ısiatarak 
beton yüzeyine sennck ve yüzeyden buharlaşma
yı önlemeye çalışmak ya da curing coınpound gi
bi kür maddeleri ilc yine buh~ırlaşmayı önlemek. 

13 
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Foto- 3.1, 3.2 Tipik plastik rötre çatlakları 

14 
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Foto- 3.3, 3.4 Zeminden kaynaklanan ve belonda meydana gelen kesme gerilmesi 
sonucu meydana gelmiş olan boyuna çatlaklar 

ıs 
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3. 1.2. Zeminin Meydana Getirditti Kes
me Gerilmesi Sonucu Kanal Kaplama Beton
larında Meydana Gelen Boyuna Çatlaklar 

Özellikle dolgudan geçen kesitlerde, kanal 
eksenine yatay yönde, bir derzden başlayıp diğc
rinde son bulan, ano yatay uzunluğunda bir çat
lak türüdür. 

Nedeni, yeterince sıkışurılmamış zemindir. 
Zeminin iyi sıkıştıolmaması sonucu, toprak ge
çirgen bir özellik taşu. Bunun sonucunda yağmur 
ya da feyazan nedeniyle gelen sular zeminin gev
şeklik oranına göre zemine nüfuz eder. Eğer ze
min şişebilme özelliği (montmorillunit vs.) taşı
yan minerallerden meydana gelmişse, kilin -
suyun penetre ettiği yere kadar - şişmesi sonucu 
şev anosunun yüzeye yakın kısımlarında basınç 
gerilmeleri (kanal boşluğuna doğru) meydana ge
lir. Şev anosunun altında kalan kısım ise gerek 
kendi ağırlığından ötürü ve gerekse de kanal ta
banı betonu ile yapmış olduğu ankstreden ötürü 
ters yönde bir gerilme (zemine doğru) uygula
ınası içerisindedir. Meydana gelen bu ters yönde
ki kuvvetlerin bir eksen üzerinde (kayma ya da 
kesme ekseni) toplanması sonucu beton, momen
tin oluştuğu bu eksen boyunca çatlar, Foto-
3.3,3.4. Bu çatlak dcrz aralığına kadar kesintisiz 
bir şekilde devam eder. Bu tip çatiağın oluşması, 
betonun kesme kuvveti direncinin düşüklüğün
dan ötürü kolayca meydana gelebilir. Zaman 
geçtikçe bu çatiağın derinleşmesi sonucu bazen 
beton göçıncieri de meydana gelir. 

Bu tip hasar beton üzerinde somutlaşması
na rağmen temelde, zemin uygulamaları ilc ilgili 
bir dizi eksiklik ve aksaklıklardan ileri gelir. 

Bu çatlakların önlenebilmesi için aşağıdaki 
tedbirlerin alınması gereklidir. 

- Zeminin sıkılığı, kohezyonlu zeminlerde 
% 95, kohezyonsuz zeminlerde ise % 80 olmalı
dır. 

-Zemin geçirgenliği en aza indirilccek şe
kilde bir sıkışma sağlanınalıdu, 

- Dolgular sıkıştmlırken teknik şartnamc
deki sıkıştırma kurallarına, sıkıştırma tabakası 
kalın hklarına uyulmalıdır, 

- Yüksek şişme özelliğine sahip kil kökenli 
zeminierin en az 30 cm veya en çok 1 m kazılıp 
seçilmiş dolgu malzemesi ile daldurulması gere
kir. 

- Beton kalitesi ve sınıfı iyileştirilmeli , en 
düşük BS. 20 sınıfı beton kullanılmalıdır , 
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- Çatlakları, ya da derinleşmesini önleyebil
me yeteneğine sahip fiber kullanılması, 

- Kaplama kalınlığının zeminin mineral ya
pısına göre arttırılması, 

- Donatı kullanılması . 

3.1.3. Bünyesel Rötre Çatlakları 

Özellikle derz buakılmamış, uzun beton 
kesitlerde ya da bir başka deyişle çok büyük ana
larda betonun serbest rötre yapması önlendiğinde 
ortaya çıkan, ince ve uzunluğu 2-10 cm arasında 
olan gelişigüzel yayılmış çatlaklardu. Beton üze
rine saç kılları gibi değişik yönlerde dağıhrlar. 
Sayıları birim alanda oldukça çoktur. 

Bilindiği gibi çimentonun hidratasyonu so
nucu beton mutlak hacminde bir azalma olur. 
Hidratasyon sonucu meydana gelen ürünün hac
mi başlangıçtaki su+çimento mutlak hacminden 
daha küçüktür. Ancak oluşan hidrate jelin çok 
boşluklu olması nedeniyle görünen hacmi büyük
tür. Bu hacim değişikliği sonucu meydana gelen 
rötrc oluşması önlenirse, belonda küçük çatlaklar 
meydana gelir. 

Bu tür rötre çatlakları sonucu kanal kapla
ınalarında gözle görülür herhangibir hasar mey
dana gelmez. Fakat bu çatlakların varlığı, diğer 
hasar faktörleri ilc biraraya gelince bctonda hasar 
oluşumu kolaylaşu. 

Bu tür çatlakların önlenebilmesi için en 
fazla 2-3 ın'de bir betonda derz aralığı bırakılma
lı ve ano boyları büyük seçilmemelidir. 

3.2. Beton Çökmeleri 

Özellikle dolgudan geçen kcsitlcrde, zemi
nin yetersiz sıkıştuılması sonucu ortaya çıkan ve 
belonun değişik şekillerde çökmesi ve bunu taki
ben kırılması ya da bir anonun tamamen kanal 
ekseninden kayması sonucu, kanaldan su akışını 
engelleyen, su kaybına neden olan zeminin stabi
litesini bozan bir hasar tipidir, Foto-3.5, 3.6 

lyi sıkıştırılmamış zeminierin çeşitli neden
lerle - su sızması, betonun ağulığı, feyazan gibi
sıkışması ya da yer değişlinnesi sonucu betonun 
(anonun) kayması ya da altı boş olan kısmının kı
rılması şeklinde görülürler, Foto-3.7. 

Kötü bir yapıın tekniği ve kontrol eksikli
ğinden kaynaklanırlar. 

Zeminin iyi sıkıştırılınusı sonucu ortadan 
kalkabilecek bir hasar tipidir. 
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Foto- 3.5, 3.6 Zemin iyi sıkıştırılmadı~ı için meydana gelmiş olan zemin 
ve beton çökmeleri 

17 
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Foto- 3.7 Zeminin oturması sonucu betonda meydana gelmiş 
oturma çatlagı 

3.3. Don Hasarları 

Sulama kanallarında sıkça görülen don 
hasarları, ya sıcaklığın düşük olduğu zamanlarda 
dökülen taze betonun donması ya da boşluklu
geçirgen betonun boşluklarındaki suyun donması 
sonucu meydana gelen; betonun parçalanmasına 
yol açarak, işletmeyi engelleyen bir hasar türü
dür. 

Bu hasar tipi, çoğu zaman teknik şartname
nin eksikliğinden ve yanlış yapım tekniklerinden 
ortaya çıkar. Şöyle ki, DSİ Sulama !nşaatları 
Teknik Şartnamesi, Türkiye'nin bütün iklim böl
geleri için aynı sınıf betonu tanımlamaktadır. Ya
ni eksik olan, kanal kaplama betonlarının değişik 
iklim bölgelerine göre değişik şekilde dizayn 
edilmemesidir. Bugün Erzurum içinde, Antalya 
içinde aynı kalitede beton kullanılması öngörül
mektedir. Betonun, değişik iklim koşullarında 
değişik etkilere maruz kaldığı düşünülecek olur
sa bütün iklim kuşakları için aynı sınıf beton kul
lanmanın yanlışlığı ortaya çıkacaktır. 

Sulama kanalları betonlarında görülen don 
hasarları soğuk havada dökülen betonun donması 
hariç; şu şekilele ortaya çıkar; 

Beton, boşlukları ve kapiler kanalcıkları 
aracılığıyla suya karşı geçirgendir. Çeşitli yollar
la kanal kaplama betonlanyla temasa geçen su, 
betona nüfuz ederek beton boşluklan ve kapilcr 
kanallarının suyla doygun hale gelmesine neden 
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olur. Ortam sıcaklığının O 0 C'nin altına düşmesi 
ile boşluklardaki bu su donarak hacmini büyütür. 
Bu genleşme sonucu ortaya çıkan gerilmelcr, 
boşluk çeperlerine her yönde etkileyerek belonda 
gerilmelere neden olur. Donma-çözülme proses
leri sonucu meydana gelen bu gerilmeler, b~~onu 
zayıflatarak parçalanmasına neden olurlar. Once 
kılcal çatlaklar, pullanma ve kabannalar halinde 
görülen bu hasarlar donma-çözülme devrelerinin 
artması sonucunda derinleşerek betondan parça 
kopmalarına yol açacak kadar ilerler, Foto-3.8, 3.9. 

Don hasarlarının önlenebilmesi için aşağı
daki önlemlerin alınması gereklidir. 

- Su/çimento oranı düşük, kompasitesi yük
sek betonlar üretilmelidir, 

- Beton geçirgenliğinin en aza indirilmesi 
için beton karışım oranları başlangıçta bu amaca 
göre ayarlanmalı, permeabilitesi düşük karışım
lar dizayn edilmelidir, 

- Beton döküldükten sonra çok iyi bir şekil
de, boşluksuz sıkıştırılmalı ve kür edilmelidir, 

- Agrega seçiminde kesif, boşluksuz ve do
na mukavim agrega seçilmelidir, 

- Betonu dona karşı koruyan hava sürüklc
yici tipinde beton katkıları kullanılmalıdır, 

- Sıcaklığın +5 °C'nin alıma düştüğü hava
larda beton clökülmemelidir. 
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Foto - 3.8, 3.9 Don hasarı sonucu betonda meydana gelmiş olan 
dökülmeler-parçalanmalar 
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3.4. Kimyasal Etkiler Sonucu Meydana 
Gelen Parçalanmalar 

Betoncia kimyasal hasar etkenlerinin kate
gorize edilmesi doğru olmamakla birlikte, çeşitli 
kaynaklarda bu konuda yapılmış sınıflandırmala
ra rastlanabilir. Bu etkenler, başlangıçta tek başı
na ortaya çıkmış olsa bile zaman içerisinde, hasa
rın gelişmesi sonucu, betonu tahrip eden diğer 
etkenlerle birlikte gözlenir. Bunlar birbirlerini et
kileyerek etki şiddetinin artmasına neden olurlar. 
Bu hususları gözönüne alıp bir sınıflandırma ya
pacak olursak; 

- Sertleşmiş çimento hamuru bileşenlerinin 
hidrolizini ve çözülüp uzaklaştınlmasını içeren 
tepkiıneler, 

- Zararlı (agressif) sıvılar ile sertleşmiş çi
mento hamuru bileşerıleri arasındaki yer degiştic
me tepkimeleri, 

- Şişen ürün oluşumu (S04 tuzları, alkali -
agrega reaksiyonu, donatı paslanması, vs.) içeren 
tepkimeler. 

Yukarıda özetleneo bu üç ana tepkimeden 
herhangibirisinin meydana gelmesi sonucu beLo
nun mukavemeti azalır. Beton yapıdaki bu geliş
ıneler somut olarak kabarına, çatlama, pullanıp 
dökülme ve giderek emniyet gerilmesinin üstüne 
çıkılınca yapının yıkılnıası şeklinde görülebilir. 

Beton bileşenleri, gerek kendi aralarında ve 
gerekse maruz kaldıkları çevre koşulları ile, özel
likle sulu ortamlarda, çeşitli etkileşimiere girer
ler. Ortaında su olmadığı zaman bu kimyasal tep
kimelerin birçoğu meydana gelmez. Bu tür 
tepkimeler daha çok bctonun kapİler boşlukları 
içinde meydana gelen ürünlerin birikınesi ve 
kristalizasyonu sonucu ortaya çıkarlar. Bu olaya 
betonun korozyonu da denilir. Betonun koroz
yonu, betonun fiziksel özellikleri ile de yakından 
ilgilidir. 

Sulama kanallarında en sık görülen kimya
sal hasar tipi sülfat korozyonudur. Doğada sod
yum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum bile
şikleri (tuzları) halinde bulunan sülfat; agrega, 
karışım ve temas suyu ya da zemin içerisine bu
lunur. Bunlardan ilk ikisi başlangıçta ya da etüt 

20 

sürecinde önlenebilir niteliktedir. Çogu zaman 
yanlış değerlendirilerek tahribata yol açan zemin 
içerisindeki sülfat konsantrasyonudur. Betona 
sülfat etkisi reaksiyon ortamında ancak su bulun
dugu zaman olasıdır. Bu nedenle özellikle su ya
pılarında ve suya maruz betonlarda ortamda bu
lunan sülfat konsantrasyonu düşük olsa da bu 
olgu yapının her aşamasında dikkate alınarak 

özel önlemler alınması gereklidir. 

Beton için zararlı olabilecek, zemin ve ze
min suyundaki sülfat konsantrasyonu değerleri 

ve kullanılacak olan en düşük su/çimento oranı 
Concrete Manual'de şu şekilde verilir. 

Sülfat Zemin Kullanılabilecek 
Korozyonu Zeminde Suvunda EnDü~ük 

Etki Sülfat SÜlfat Su/Çimento 
Derecesi % p.p.m Oranı 

Zararsız o.oo- o ,ro 0-150 -
Hafif 0,10-0,20 150-1000 0,50 
Şiddetli 0,20-0,50 1000-2000 0,50 
Çok şiddetli 0,050 2000 0,45 

Birçok değişik kaynakta buna benzer Jimit
ler verilmiştir. Beton ile uğraşaniann en büyük 
yanılgısı da çoğu zaman bu tabloları esas almak
tan kaynaklanır. Beton ile temas eden su ve ze
min içinde bulunan sülfatın konsantrasyonu çoğu 
zaman en önemli faktör olarak algılanır. Bu du
rum bir yere kadar doğrudur. Söyle ki; beton ile 
temas eden su ve zemin içerisinele sülfat bulun
ması korozyon için yeterlidir. Ancak sülfatlı su
yun sertleşmiş çimento hamuru (ya da beton ) ilc 
olan temasına sadece kimyasal bir olay olarak 
bakılmamalıdır. Sülfat korozyonıı heterojen bir 
faz içerisinde meydana geldiğinden ötürü bu re
aksiyonu birçok faktör ele etki eder. Betonun ge
çirgenliği, sülfatlı suhırın beton içerisine diffüz
yonu, kapilarite ve özellikle kütle transferi, 
reaksiyon hızına etkidiğinden dolayı sülfat kon
santrasyonunu tespit etmek güçleşir. Sülfatlı su
larda sürekli ıslanıp kuruyan ve zaman içerisinde 
bu olayla devamlı olarak karşı karşıya bulunan 
bir beton-boşlukları önce sülfatlı suyla dolar, 
sonra bu su çekildiğinde ise boşluk içerisindeki 
sülfatlı suyun buharlaşması sonucu boşluklar da 
sülfat konsantrasyonu yükselir-çok şiddetli ko
rozyona uğrar. 
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Foto- 3.10, 3.11 Sülfat etkisi sonucunda tahrip olmuş betonlar 
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Foto- 3.12, 3.13 lletondaki tipik sülfat belirtileri; yüzeyde beyaz çöketti ve daha 
sonraları betondaki da~ılma 



Bctona sülfat etkisi iki ayrı reaksiyon sonu
cunda meydana gelir; 

- Çimento hidratasyonu sırasında ortaya çı
kan serbest Ca (OH)2 (Sönmüş kireç) ilc sülfat 
anyonlarının birleşmes i sonucunda - kalsiyum 
sülfatalçı meydana gelir; 

-2 C1 &::ı4 . 2H2 0 ... _ .. ... .. (3. 1) 
&::ı +Oı (OH) 2 + Hı O -? -------

Alçı 

Alçı; Ca (O l:f)ı kristalleri üzerinde iyon de
ğişimi yoluyla olıışursa % 124 bir hacim artışı 
meydana getirir. 

- (3 .1 )'ele meydana gelen alçı çimentonun 
en önemli bileşcnleriııdcn biri olan tTikalsiyum 
alüminat ilc reaksiyonu girerek tTikalsiyum alii
minatı meydana getirir. Beyaz renkte ve iğne 
kristalli olan bu ı uza Candlot Tuzu (etringit) ve
ya çimento hasili adı verilir. 

4Ca). AI 20 3. 19H20 + 3CaS04. 2Hp + 16H p ~ 
Tıikalsi y ııın Ali.ininat Alçı 

3C:O.Alp 3. 3QıS04.31 H20+ 

Oıııdlot Tuzu 
Oı (OH) 2 .... .... ........ _.(3 .2) 

Denklemden de görül eceğ i üzere Candlot 
tuzu yapısında 31 molckül su tutar. Bu nedenle 
bu tuzun meydana geliş i s ıras ında çok büyük bir 
hacim artışı (% 227) meydana gelir. Bu hacim 
artışı sırasında bctoııda meydana gelen içsel ge
rilmelcr, belonu zayıflatarak çatlamasına ve daha 
sonra da tamamen parçalanmasına neden olur. 
Ortaında magnezyum sülfat bulunmas ı durumun
da sülfat etkisi daha şidde tli gözlenir, Foto-3 . 10, 
3.11 

Sülfat korozyonuna uğramış beton, açık gri 
renktc ve elle parçalanabilecek şekilde dayanık
sızclır. Sülfat et.kisi beton yüzeyinde önce beya
zımsı bir çökeilinin meydana gelmesi ilc fark 
edilebilir, Foto-3.12, 3. 13. 

Etkinin ba'} langıcında tahribatlar yapının 
derz uçları , sivri köşe ve kenarlarında görülür. 
Reaksiyonun tekrarlanınası ile kabarına , parça
lanma ve çallama şek ! inde görülen hasarlar her 
tarafa yayılır. 

Sülfat kı sadarının önlenebilmesi için alın
ması gerekli tedbirleri ş u şekilde sıralayabiliriz; 

-Zeminde, zemin suyunda ve temas suyun
daki sülfat konsantrasyonu zararlı etkinlik dere
cesinin alıında olsa bile sulama kanalları inşa 
edilmeden önce sülfat korozyonuna karş ı gerekli 
tedbirler (TS 3440'a göre) alınmalıdır. 
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- Etüd aşamasında numune alınırken sade
cc kanal güzcrgahlarında değil en az 1 kın'lik bir 
çevreden ve yer yüzeyinden itibaren en az 60-80 
cm derinliğe kadar olan kısımlardan da numune 
alınmalıdır. 

- Eğer zeminde sülfat varsa mümkünse ka
nal güzergahı değiştirilmelidir, 

- Agrega seçimi yapılırken sülfat etkisini 
artıracak pirit, markasit gibi mineralleri içeren 
agregalar kullanılmamalıdır, 

- C3A (Trikalsiyum alüminat) yüzdesi dü
şük çimento kullanılmalıdır, 

- Bir metreküp betonda 300 kg/m3 gibi bir 
çimento dozajının al una inilıncınclidir, 

- Su/çimento oranı mümkün olduğunca kü
çük Lutulmalıdır, 

- Kaplama kalınlığı arttırılmalıdır, 

-Beton iyi bir şekilde ycrleştirilmeli ve çok 
iyi sıkıştırılmalıdır, 

-Geçirgenliğ i düşük karı ş ımlar dizayn edil
melidir, 

- Sülfat etkisi zeminden kaynaklanıyorsa 
zemin ilc bcLon arasına jcoınambran türü geçi
rimsiz örtüler konulmalıdır. Eğer elki temas su
yundan ileri geliyorsa beLon yüzeyi, yalıLım sağ
layan malzemeler ile kaplanmalıdır. 

4. SONUÇ 

Ülkemizde her yıl çeşitli ıı cclenlcrlc tahrip 
olan kanal kaplama betonla rının ge tirdiği Leknik 
ve ekonomik sonuçlar değerlendirildiğinde yapı
lan işlerin tartı ş ılmaya açılmas ı zorunluğu ortaya 
çıkar. 

Kaliteli ya da bir başka dcyi~lc çevresinin 
etkisinde ilk şeklini , niteliklerini ve lıizmeL gör
mc yeLcneğini uzun süre kayheLmeden bir beton 
ürcLcbilınck için bcLOn bil eşenlerinin kalitesinin 
yanısıra kullanılan makina-teçhizının (beton sant
rali , vibratör, kumanda, ölçme ve s ıkıştırma do
nanıını , vs.), Lcknik personelin ve organizasyo
nun da iyi olması ve uzmanlık gerektirdiği 
ortadadır. Bu nedenle kaliteli bir üretim öncesi , 
yukarıda saydığımız uns urların biraraya toplan
mas ı kaliLc bazı için bir önkoşuldur. Beton üreLi
minde görülen aksaklıklar ve betoııda tahribaLiar 
ortaya çıkmadan önce kaliLcsizli.['t i önleme çalış
maları , üreLimdc yapılacak OLokontrol ve bunla
rın sonucunda yapılacak kalite kontrol çalı şınala 
rı sonucu iyi bir bcLon elde edilecektir. 
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DRAINMOD BiLGİSAYAR PROGRAMININ 
ARİJ) BÖLGELERDE KULLANILMASI 

*Dr. Mehmet Naili ÖZER 

ÖZET 

DRAINMOD çeşitli yüzey ve yüzeyaltı drenaj uygulamalannda yagış. sulama ve evapot
ranspirasyonun toprak ve bitkUere etkilerini belirlemede kullanılan bir bUgisayar programı
dır (Skaggs. 1980). Model humid bölgelerde sıg taban suyu olan alanlarda kullanılmak için 
geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada modelin arid bölgelerde kullanılabilmesi olanaklan araştırılmış ve modele 
eski ve iyi sonuç vermeyen Thomthwaite metodu yerine arid bölgelerde daha saglıklı sonuç
lar veren Hargreaves metodu monte edilmiştir. 

DRAINMOD progrcımı klimatoloji.. toprak karekteristikleri ve bitkilerle Ue ilgili verUerin 
kullanılmasıyla drenaj sistemlerinin tasanmında kullanılabilir. Bu çalışmada modelde ge
rekli degişiklikler yapıldıktan sonra. çeşitli dren aralıkları kullanıldıgında; olası taban suyu 
dalgalanması, SEW-30. infiltre ve drene olan su miktarı gibi degerler hesaplanmıştır. 

1. GİRİŞ 

Tarımsal üretimi artırmak için sulama sis
temlerinin sağlıklı bir şekilde tasarımı , inşaatı ve 
uygun bir şekilde işletilmesi gereklidir. Geliş
mekte olan ülkelerin çoğunda ise; eksik ve hatalı 
veri toplama ve yorumlama, deneyim noksanlıgı, 
toprak-bitki-sulama-insan ilişkilerine yeterli öne
min verilmemesi gibi nedenlerle sulama projele
rinden beklenen veya amaçlanan fayda sağlana
mamaktadır. Aynı olaylar gelişmiş ülkelerde de 
görülmektedir. Atıılan nedenlerle pratik (deney
sel) ve teorik bilgiler ile bitki-toprak-su verileri
nin toplanılarak kullanılacagı, dogadaki olaylam 
benzer şekilde interaksiyonu inceleyen bilgisayar 

(•) Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 

benzeşim modelleri hazırlanmaktadır. Bu mo
deller sulama ve drenaj sistemlerinin daha önce 
tarla denemeleri yapılmamış ana toprak tiplerin
de tesis edildiginde işletme altında nasıl bir fayda 
saglayabilecegi ve hangi sorunlarla karşılaşılabi
leceginin tahmin edilmesinde 20 yıldan fazla bir 
süredir kullanılmaktadır. Eger bu modellerden 
birinin sirnilasyon sonuçlarının arid bölgelerde 
uygulanabilccegi saptanırsa tasanın ve işleıme 
mühendislerinin bu bölgelerde kullanabileceği 
önemli bir araç bulunmuş olacaktır. Uzun süreli 
similasyonlara dayandırılan sulama ve drenaj ta
sarımları kısmen de olsa tarla deneyimleri eksik
liğini giderebilccektir. 

DRAINMOD iyi bilinen modellerden biri 
olup, humid bölgelerde iklim, toprak ve bitki ve
rilerinin kullanılmasıyla sulama ve drenaj sistem-
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lerinin verimliliğini uzun bir zaman periyoduna 
dayalı olarak belirlemek için geliştirilmiştir 
(Skaggs, 1980). 

Model üzerinde North Carolina üniversitesi 
Profesörlerinden Skuggs tarafından 1973 yılın
dan beri çalışılmakı:ıdır. Bölge ve havza hidrolo
jisiyle ilgili diğer modellerden farklı olarak, 
DRAINMOD topraktaki su hareketinin tarla öl
çüsünde detaylı :ınalizinin yapılabilmesi için 
geliştirilmiştir. Model temel olarak bariyer kUL
manının dren seviyesi altında olduğu topraklar
da, iki paralel dren arasında orta noktadaki su 
dengesine dayanır. 

Humid bölgderde su taban suyuna sahip 
topraklarda su kaynaklarıyla ilgili projelerin ana
lizlerinde modelin kullanılınası ABD Soil Con
servation Servis tarafından benimsenmiştir 
(Chang ve ark, 1983). 

Modelin kullanılabilmesi için iklim doncle
ri, toprak ve bitki nitelikleri ile proje tasarım pa
rametrelerine gerek vardır. Modelin kullanılma
sıyla yüzeysel akı ş , taban suyu derinliği, 
boşaltım mikta:ı, toprak nem içeriği, evapotrans
pirasyon, toprağın işle.ııcbildiği dönem, uygulan
ması amaçlanan proje ve sulama programıyla 
bitki su stresi olup olmayacağı gibi bilgiler elde 
edilir. 

Bu çalışmada, Hargreaves yönteminin 
Thorthwaite yöntemi yerine konulmasıyla, DRA
INMOD'un arid bölgelere sahip gelişmekte olan 
ülkelerde kullanılabilmesini sağlamak ve Mode
lin yeni halini Logan UTAH koşullarında drenaj 
tasarımında kullanarak test edilmesi amaçlanmış
tır . 

DRENAJ VE EV APOTRANSPIRASYON 

Suyla doygun topraklarda suyun ve bitki 
besin maddelerin alımı sınırlanır, aerobik bakte
rilerin gelişimi, nitrojen ve sülfürlerin kullanışlı 
forma dönüşmeleri engellenir (Luthin, 1978). 
Bureau of Reclamation'a (1974) göre drenajın 
gerekliliği anlaşılmıştır ancak genellilde sulama 
projelerinin ekonomisinde drenajın önemi oldu
ğundan daha az olarak hesaplanmaktadır. Van 
Schifgaarclc (1974) fazla suyun üç gün içinde 
kök bölgesinden uzaklaştırılması gerektiğini ve 
kritik tabarı suyu derinliğinin yüzeyden 30 cm ol
du~unu belirterek, tabtın suyunun kritik derinliği
ni SEW-30 değerleri şeklinde hesaplanmıştır. 
Deneyimlere göre taban suyu işlenen toprak kat
manının allında olduğu zaman taban suyunun kı
sa bir süre yüksek olmas ı kalıcı bir zarar meyda
na getirmemektC'.clir. 

26 

Salih ve Şendil (1984) ekstrem derecede 
arid bölgelerde çeşitli evapotranspiransyon he
saplama yöntemlerini alfalfa evapotranspirasyo
nu ile karşılaştırdıklarında üç yöntem ilk üç sıra
ya almışlardır. Bu yöntemler sırasıyla Jensen
Haise, Clas A pan ve Hargreaves'in sıcaklık ve 
radyasyon yöntemidir. Çayır lizimetre verileri ilc 
di~er çeşitli eşitliklcrin karşılaştırılmasında 
Hargrcaves ve Samani (1988) ço~unlukla hava 
sıcaklığına gereksinim duyan Hargrcaves Yönte
mi serin mevsimlerdeki lizimetre verileriyle di
ğer yöntemlere göre daha fazla uygunluk göstcr
di~i sonucuna ulaşmışlardır. Hargreavcs eşitliği; · 

ETP= 0.023 *Ra* (T +17.8) * TDo.s 

Eşitlikte Ra ekstratcrrestrial radyasyon 
olup su buharlaşması ile aynı birimdedir, T iste
nilen periodda Cclsius olarak ortalama sıcaklıkLır 
ve TD ise sıcaklık farkıdır. 

Diğer birçok hesaplama yöntemi yerel ka
librasyon gerektirir. Olası bir çok yanlışlık ve so
runların gözönüne alınarak sadece ölçülmüş ik
lim verilerine gereksinim gösteren yöntemlerin 
seçimi rasyonel ve manuklı olacaktır. Araştırma 
sonuçlarına göre kötü bir şekilde elde edilmiş ve
rilerle fiziksel temelc day~lı yöntemlerle yanlış 
sonuçlara ulaşılmaktadır. Omeğin tck parametre
ye dayanan Hargrcaves gibi eşitlikler, bir çok pa
rametreye dayanan Penman ilc karşılaştırıldığın
da bu durum gözlenmektedir. FA0-24 Blaney
Cridlc ve Hargreaves eşitlikleri sıcaklığa dayalı 
hesaplumalarda en iyi sonuçları veren yöntemler 
olarak bulunmuşlardır. Fakat FA0-24 Blaney
eridie yönteminin solar radyasyon, rüzgar hızı 
ve oransal nem verilerini gerektirmesine karşın 
Hargrcaves Yönteminin sadece günlük maksi
mum ve minumum sıcaklıklarım ölçümü gerek
tirdiği unutulmamalıdır(Jensen ve ark., 1988). 

KURUMSAL TEMELLER VE 
GELİŞİMİ 

DRAINMOD Nort Carolina Üniversitesi 
Profosörlcrinden Dr. SKAGGS tarafından geliş
tiriimiş olup doğal veya yapay olarak yüksek ta
ban suyuna sahip topraklarda geliştirilecek veya 
tasarımlanacak sulama projelerinin değerlendiril
mcsini sağlar. Toprak nitelikleri, iklim ve yağış 
verileri programın girelilerini oluşturur. Toprak
larda su hareket ve depolanınasının bcnzeşim 
yöntemiyle hesaplanmasını sağlayan bir bilgisa
yar programıdır. Sulanan arazilerde tarla bazında 
tck bir ünite şeklinde suyun topraktaki hareketi
nin detaylı olarak analizini yapacak şekilde 
(Chang ve ark., 1983). Programın temeli dren se
viyesinin altında bariyere sahip topraklarda iki 



dren arasındaki ·orta noktadaki su balansıdır. 
Benzeşimler yaparken bilgisayarın çok uzun süre 
çalışmasından kaçınmak için gerekli yerlerde su 
hareketini karakterize etmek için teorik yöntem
ler yerine yaklaşık sonuçlar veren yöntemler kul
lanılmıştır (Skaggs., 1980). 

Modelde infiltrasyon hesabı için Grecn
Ampt eşitligi, taban suyunun drenlere akışının 
hesaplanması için Bouwer ve Van Schilgaarde 
tarafından kullanılan şekilde Hooghoudt eşitli~i
ni, eşdeger bariyer derinlij:ti hesabında Moody ta
rafından önerilen eşitlikler, kapilar akım hesabın
da modifiye edilmiş Darcy-Buckingham eşitli~i, 
su eksikliği stresi hesabında Hiler ve Clark eşitli
j:ti, taban suyu etkisi hesabında Sicben'in SEW-
30 yöntemi, evspotranspırasyon hesabında ise 
Thorntwaite yöntemi kullanılmıştır. 

ÇALlŞMADA Y APlLAN 
DEGİŞİKLİKLER VE İŞLEMLER 

Modelin arid bölgelerdeki sulama alanla
rında uygulanabilmesini saj:tlamak amacıyla mo
delin orijinal şeklinde kullanılan Thomthwaite 
yöntemi yerine Hargreaves yöntemi monte edil
miştir. Thorthwaite yönteminde kullanılan aylık 
PET faktörleri yerine de FAO bitki katsayıları 
(Dorenbos ve Pruiu, ı 977) kullanılmıştır. 

Çalışmada örnek olarak kullanılacak alanı
nın enlemi, saatlik ya~ışlar, günlük maksimum 
ve minumum sıcaklıkları içeren iklim verileri 
Utah State Üniversitesi Klimatoloji Servisinden 
alınmıştı'r. Toprakla ilgili matriks potansiyel, top
rak su içeri~i ve hidrolik iletkenli gibi veriler 
Haııks (1985) ve Cache County Soil Survey Pe
port (SCS, ı974)'tan alınmıştır. 

Simulasyonda kullanılan veriler hesaplan
mış ve direk kullanılan veriler olarak iki gruba
ayrılabilir. Dren aralıkları, yüzey dopolama, dren 
derinli~i, bariyer derinliği, toprak kabnanlarının 
derinlikleri, solma noktası ile ekim ve hasat 13-
rihleri doğrudan kullanılan veriler olup, hesapla
malar yapılarak kullanılan veriler ise; drene olma 
oranı, hidrolik iletkenlik, havalanma oranı kapi
lar akım, Green-Aınpt infiltrasyon katsayıları, eş
değer bariyer derinliği, bitki Kc degerieri ve bitki 
kök derinliği değerleridir. 

Çalışınanın yürütülmesinde örnek bitki ola
rak yörede yetişen bitkilerden biri olan silajlık 
ınısır seçilmiş, ekim tarihi de Cahche Couty top
rak etüd raporuna uygun olarak 5 mayıs olarak 
belirlenmiştir. 
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elde edilen verilerle programın orijinal ve modi
fiye edilmiş şekillerinin ikiside Thomthwaite ve 
Hargreaves yöntemleri arasındaki farkların gö
rülmesi için çalıştınlmıştır. Ayrıca program yeni 
şekliyle çeşitli dren aralıkları için çahştırılmış ve 
sonuçlar alınmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 
TABLO 1 'de verilmiştir. 

TABLO 1: Kullanılan Veriler 

Parametreler 

Simulasyon yılı 
Enlem 
Dren derinliği (cm) 
Dren aralıkları (m) 
Bariyere derinlik (cm) 
Eşdeğer dcrinlik (cm) 
Hidrolik iletkenlik (cm/s) 
Toprak katmanı sayısı 
Dren çapı (cm) 
lnfiltra~yon (A ve B) 

Değerler 

1980 
41.45 
180 

50,60,70,80,90 
300 

109,111,112,113,114 
7.0,0.1 

2 
10.4 

1.72,1.20 
2.81,1.20 

Toprak yilzcyi depolaması (cm) 
Tarla kapasitesi(%) 

1.5 
30 

Solma noktası (%) 
Bitki 
Ekim gilnil (yılın n. gilnil) 
Hasat gilnil (yılın n. gilnü) 
Sulama hıı.ı (cm/s) 
Sulama aralığı (giln) 
Sulama silresi (saat) 
Sulama ayları 

9 
Silajlık Mısır 

125 
243 
1.2 
10 

08-14 
5,6,7,8 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yıllık evapotranspırasyon Thomthwaite ve 
Hargrcaves yöntemleriyle ayrı ayrı hesaplandı
gında Hargreaves yöntemiyle elde edilendegerin 
20cm fazla oldugu görülmüştür. Jensen ve arka
daşlarının ı 988 yılında yayınlandıgı araştırmada 
da arid bölgelerde Thomthwaite yöntemiyle ya
pılan hesaplamaların lizimetre değerlerinin 
%63'ü kadar oldugu belirlenmiş olup Hargreaves 
yönteminin gerçege daha yakın oldugu anlaşıl
maktadır. 

Yıllık taban suyu dalgalanması incelendi
ginde taban suyu düşüşünün yaz aylarında daha 
hızlı oldugu belirlenmiş, nedeninin ise yaz ayla
rındaki yüksek evapotra-;pırasyon gereksiniminin 
bir kısmının alt toprak kalmanlarındaki nem ve 
taban suyundan karşılanması olasılıgı olduğu dü
şünülmüştür. Bu duruma açıklık kazandırılması 
için temmuz ayı evapotranspırasyonu sıfır olacak 
şekilde prograrn bir defa daha çalıştırılmış ve ta
ban suyu alçalışının çok yavaşladığı belirlenmiş
tir. Ayrıca özellikle yaz aylarında taban suyu dü
zeyinin drenlerin altına indiği görülmüştür. 
Yukarıdaki iki olay bitkilerin uıban suyunu ve alt 
toprak katmanlarındaki nemini kapilarite ve kök
ler yoluyla kullandığım göstermektedir. 

27 



DS! TEIG'•IlK BÜLTENİ 1992 SA YI 77 

Uygun dren aralığının saptanması için 
SEW-30 ve ortalama taban suyu degerieri ince
lenmiştir. 50,60,70,80 ve 90 m dren aralıkları 

için vegetasyon dönemi SEW-30 değerleri sıra
sıyla 27, 30, 35, 71 ve 109 ortalama taban suyu 
derinliği ise 130,124,115,105 ve 97 cm olarak 
bulunmuştur. Bu durumda Skaggs (1980) tarafın
dan belirtildiği gibi SEW -30 değeri açısından 

lOO'üıı altmda olduğunrtan denenen dren aralıkla
rının 90 ın'den az olanları, taban suyu açısından 
ise 50 ve 60 m aralıklar uygun olmaktadır. Eko
nomi dikkate alındığında ise en uygun dren aralı
gı 60 ın olmaktadır. Yörede yapılan diğer çalış
ınalar da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Yapılan çalışmada sonuç olarak; 

1. DRAINMOD sulama ve drenaj tasarım
larında elde edilecek sonuçların önceden analizi
ne olanak veren ve tasarımda kullanılacak para
metrelerin etki ve önemi hakkında fikir veren, 
sulama ve drenaj olaylarının iyi kavrarımasına 
olanak saglayan bir program olduğu, 

2. Arid bölgelerdeki çalışmalar için yapılan 
düzenlemenin daha sağlıklı sonuç alınmasını 
sağladığı, 

3. Dren aralıkları hesaplanmasında klasik 
dren aralıgı formüllerinde olduğu gibi etkili panı.
metrelerin sadece toprak permeabilitesi, dren de
rinliği ve taban suyu derinliği olmadığı, bitki kök 
derinliği ve toprağın diğer hidrolik özelliklerinin 
de önemli olduğu görülmüştür. 
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DİKDÖRTGEN VE TRAPEZ KESİTLİ AÇIK 
KANALLARDA SU DERİNLİKLERİNİN 

BiLGİSA Y ARLA HESABI 

Yazan Özay AKTAN (*) 

ÖZET 

Bu bölümde, Kwuluşumuzda çok geniş çapta uygulaması olan; diktörtgerı ve lrapez ke

sit/i açık kanallarm ünifoml ve ünifomı olmcıyan akımlardaki hesabı için ayrı ayrı bilgisayar 

programı verilmiştir. Ünifomı olmayan akımlar için hazırlanan program taban genişligi de

gişken kanallarda da uygulanabilmektedir. (rakortmanlarda) 

Her ilc i programda da M anning fomıülü kullanılmıştır. 

1- GİRİŞ 

Bu kısımda her iki programın ortak özellik
leri hakkında özet bilgi verilecektir. 

Programlar basit ve pratik olup, küçük tip 
kişisel bilgisayarlarda da uygulanabilmektedir. 
(2. program 2010 steptir) 

Her iki programda da yapılan tatonmanlar
da (sabit 1 2°) serisinin elemanları yeterli sayıda 
kullanılarak siiratli ve sağlıklı bir yaklaşım yapıl
ması sağlanmı ştır. Programlarda kullanılan bu 
seri ayrıca, istenen hassasiyetle hesap yapılması
nı sağladığı gibi; denge noktas ının aUanması ihti
malinide ortadan kaldırmaktadır. 

Her iki programda diktörtgen ve trapez ke
sitli kanallarda ve uygulamada pek rastlanmayan 
ikizkenar üçgen kesitti kanallarda kullanılabil

ınektedir. 

(*) lnş . Müh. DS114. Şube Müdürlüğü/İST. 

2 - ÜNİFORM AKIMLI KANALLARlN 
Bİ LG İSA Y ARLA HESABI 

2.1. Açıklamalar : 
Bu kısımda,sabit kesit ve sabit hızlı açık 

kanallarda su derinliğinin hesabı için bilgisayar 
programı verilmiştir. 

Programda hesaba, su derinliği 2.00 m seçi
lerek başlanmakta, ıatonınanın her adımında ise 
(0,51 1 2" ) serisinin elemanları yeterli sayıda 
kullanılarak, süratli ve sağlıklı bir yaklaşım ya
pılması sağlanmaktadır. 

Programda, kanaldaki sn derinliği ve hız 
(H;V) tesbit edildikten sonra, kritik yüksekliğin 
istenip istenınediği sorulmakLadır "He 'İSTENl
YORMU ? ";"EV.= l ; HA.=0; 0='!" O'ya 0= 1 
değeri verildiğinde, normal program akışı devam 
ederek, kritik akım yüksekliği yi ne aynı hassasi
yetle hasaplanmakt.adır. "He" değeri belirlenelik
ten sonra yeni bir kanalın liesabı için programın 
giriş bölümüne dönülmektedir. 

O'ya 0= 0 değeri verilmesi halinde ise baş
ka bir kanalın hesab ı için yine programın giriş 
bölümüne dönülmektcdir. 
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2.2 Semboller 

Giriş Bölümündeki Semboller 

Q =Debi (m3 1 s) 
H= Kanaldaki su derinli~i (m) 
B = Kanal Tabanı genişli~i (B=O; motO üçgen) 
J =Kanalın eğimi (Daima+ işaretli) 
N= Pürüzlülük katsayısı (Manning) 
M = Kanal şevinin Cotg. 
V= Kanaldaki hız (m/s) 
P =Hesap hassasiyet katsayısı(% o cinsinden p= 1 için Vn/Vn-1<0,001 olacaktır) 

Program İçindeki Semboller 

C= Kanaldaki kritik akım yüksekli~i (m) 
F =Kanal kesit alanı (m2) 
L =Islak kesit (ın) 
R =Hidrolik yançap (ın) 

UNIFORM AKIMLI ACIK KANALLARDA SU DERİNLİGİNİN 
HESABI tÇfN BİLGİSAY AR PROGRAMI 

PROGRAM DİLİ : BASIC 
STEP SA YI SI : 530 

10 PRlNT "UN. AK. ACIK K. HIDR. HES" 
20CLEAR 
30H= 2: Z= 2 
40 JNPUT" B,Q,J,N,M,P GlRlNlZ.=: ",B,Q,J,N,M,P 
50 D= D+ I 
60 F= (B+M*H)*H 
70 L= B+2*H(l+M"2)".5 
80 R= ABS (F/L) 
90 K= R"(2/3)*J".5/N 
100 V= Q/F 
120T=V-K:X=ABS (T) 
130 IF X<(Q*P/(F* 1000)) THEN 200 
140 IF (G*T)7<0 THEN H=Z: GOTO 50 
150Z=H:G=T 
160 H=H+T*.51/(X*2"(D-l)) 
170 IF H>O TI-IEN 190 
180 H=Z: GOTO 50 
190GOT060 
200 PRİNT "H="·H "V="·V 
210 INPUT "He lSTENlYORMU? EVET=l;HAYIR=O" ,O 
220 IF 0=0 THEN 20 
230 IF M=O TJ-IEN 320 
240GOTO 270 
250 S=S+l 
260W=l 
270 I=I+.42"(S-17) 
280 C=(Q"2*(B+2*l*M) / (9.81 *(B+I*M)A3))A(l/3) 
290 IF ABS (C-I)<P THEN 330 
300 IF (C-I)<O THEN I= W: GOTO 250 
310GOT0260 
320 C= ((Q/8)"2/9.81)"(1/3) 
330 PRlNT "He="; C 
340GOT020 



3- ÜNİFORM AKIMLI OLMAYAN 
KANALLARDA SU DERİNLİGİNİN HESABI 

(SU YÜZÜ HESABI) 

3.1 AÇIKLAMALAR 

3.1.1 PROGRAMIN TEŞKİLİ : 

Bu programda, diktörtgen ve trapez kanal
larda, sabit tabanlı, daralan tabanlı, genişleyen 
tabanlı, sel rejiminde hızlanan, yavaşlayan, nehir 
rejiminde hızlanan ve yavaşlayan akımlar olmak 
üzere 24 değişik durumda uygulama yapmak 
mümkün olmaktadır. Trapez kanalın özel bir du
rumu olan ikizkenar üçgen kesitli kanallarda dik
kate alındığında bu sayı 28'e ulaşmaktadır. 

Bu programda da (0,20/2n ) serisinin ele
manları daha önceki bölümlerde belirtildiği şe
kilde kullanılmaktadır. Akım rejiminin tesbiti 
için Hc'değeri hesaplanmakta, akımın hızlananan 
veya yavaşlıyan olduğunun belirlenmesi için, /S/ 
l)'in l'den küçük veya büyük olmasına bakılmak
tadır. 

3.1.2 PROGRAMIN KULLANIMI: 

Programa girdiler verildikten bir müddet 
sonra (trapez kanalda gecikmeli olarak) bilgisa
yar ekranında, akımın cinsi, hızın artış yönü, he
sabın hangi islikamete doğru yapılması gerektiği 
ve rejimin cinsine göre eğimi n ( +) veya ( ·) işaret
li olacağı belirtilmektedir. 

Sel rejiminde bilgisayar ekranında, 
"SEL. HIZ. HES . MEM ~ MAN. YAP. 
J =- .............. AL" veya 
"SEL. YA. HES. MEM ~MAN. YAP. 
J = -......... .. .. AL" Komutu 
N ehir Rejiminde ise : 
"NE. HIZ. HES. MAN~ MEM. Y AA 
J = + ..... .. ..... .. AL" veya 
"NE. YA. HES MAN~ MEN. YAP. 
J = + ......... .... AL" Komutu gelmektedir. 

Akımın rejimi ve hızlanmanın yönü belir
lendikten sonra, bilhassa j'nin işaretinin gözden 
geçirilmesi için , ekranda "GlR VE J'lN lSA. 
KONT. ET" komutu belirmektedir. Bundan son
ra, "DOG= 0 ; YAN= -1; O=? " sorusuna 0=- ı 
cevabı verilmesi durumunda, programın girdi bö
lümüne dönülerek, girdilerin düzeltilmesine im
kan verilmektedir. 0=0 cevabı verilmesi duru
munda ise, program normal akışına devam 
etmektedir. 

Bir kesilin hesabı tamamlanıp veriler belir
lendikten sonra takip eden kesite geçmeden ön
ce, kanal şartlarındaki muhtemel değişikliklerin 
yapılabilmesi ve son kesitteki akım şartlarının 
gözden geçirilebilmesi için ekranda "KAN. KA-
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RAK DEGlŞlYORMU? " sorusu belirınektedir. 
Sorusunun cevabı, hayır ise 0=0; evet ise 0=-1 
şeklinde olması gerekmektedir. Soruya evet ce
vabı (0=-1) verilmesi durumunda, programın ba
şına dönülerek; adımlar arasında değişmesi muh
temel girdiler bölümünden hesaba 
başlanmaktadır. 

Hesap esnasında sabit kesilli kanallarda ke
sitler arasında ünifqrm hıza ulaşılmış ise, ekran
da "KES. ARASI. Uni. V. OLUŞTU" ikazı be
lirmcktedir. Daha sonra "YAK. Hı im =" ; "YAK. 
V !im =" değerleri verilerek programa son veril
mektedir. Programda verilen Hlim ve Vli de
ğerleri genellikle gerçek değerlere çok yM"aaşık 
olmaktadır. 

Değişken tabanlı kanallarda hızlanmanın 
yönünün değişn:ı.esi .. durumunda ekranda "HIZ
Lft:.N~~IN ,,YÇ)NY, DEÖlŞ~l " i~a~ı belirmek
te H= ; V= ; E= değerlerı verıldıkten sonra; 
değişen akım şartlarına göre yeni akış katsayıla
rının atanabilmesi için programın değışebilir gir
diler bölümüne dönülmektedir. 

Kesitler arasında sıçrama şartlarının oluş
ması durumunda, ekranda "SIÇRAMA OLDU" 
ikazı bilirmektedir. Daha sonra sıcramanın yeri 
h.esap edilerek "Lc=";"Hc=";"E="; 1'Y=" değerle
rı belirlenerek programa son verılmektcdir. Prog
ramda sabit tabanlı kanallarda sıçramanın yeri 
tam <?larak, rakortmanlarda 0,10 m den küçük bir 
hata ıle hesaplanmaktadır. (yapılan su yüzü hesa
bının hassasiyetine bağlı olarak). Değişken ta
banlı kanallarda Hç'ten geçilmesi durumunda, 
Hc'nin yerinin tesbitı için ayrıca tatonınan yapıl
maktadır. (Tatonman arasında tatonınan) Bu ne
denle bu tip kanallarda Hç'in yerinin tesbiti ol
dukça uzun zaman almaktadır. Hc'in yerinin 
istenmemcsi durumu için programa gerekli ikaz 
satırı konarak programa son verme imkanının 
sağlanması uygun olacaktır. 

Program sabit tabantı kanallarda çok sağ
lıklı çalışmaktadır. Program değişken tabanlı ka
nallarda da çok geniş bir alanda çok sağlıklı ola
rak çalışmaktadır. Ancak, değişken tabanlı 
kanalların hesabında girdi ve çıktıların kontrolu 
faydalı olacaktır. 

3.no'lu örnekte Kağıthane Dcresi Islah Ka
nalı mansabındaki rakorunanda 1 0.00 ın aralıkla 
yapılan hesapta Le= 64.923 m; 20.00 m aralıkta 
yapılan hesapla Le= 66.291 ın; 80.00 ın aralıkta 
yapılan hesapla ise Le= 80.347 m olarak hesap 
edilmektedir. Gerçek sıçrama noktasının 10.00 m 
aralıklı yapılan yere çok daha yakın olduğu bu 
hesapla He ve H değerlerinin birbirlerine yavaş 
yavaş yaklaşarak eşitlenmesinden kolayca anlaşı
labilınektedir. Hesabın daha hassas yapılması 
için ara mesafelerin çok küçük seçilmesi duru
munda "P" hesap hassasiyet katsayı sının da yete
ri kadar küçük seçilmesi gerekmektedir. 

31 



DSI TEKNIK BÜLTENI 1992 SA YI 77 

Program akışı sırasında döngü durumu ol
mamaktadır. Ancak, degişken tabantı kanalların 
hesabında tatanınan için seçilen "H" degerine ve
rilen avansın yetersiz kalması veya program akışı 
sırasında dışarıdan yapılacak girdi degişiklikleri 
nedeniyle meydana gelebilecek muhtem~l dö.ı:ı
gülerin belirtilmesi için ekranda "PR. DÖNGU
YE GİD. VERİLERI KONT. ET" ikazı belirtil
mekte ve programa son verilmektedir. 

Program girişinde, kanal tabanı yatayda ol
sa, j'nin değeri "0" alınmamalıdır. 

3.2 Semboller 

J'n.in degeri rejim ~insine baglı işarcte dilekat 
edılerek hesabı etkılerniyecek mertebede küçük 
alınmalıdır. 

Yine program girişinde, başlangıçta verilen 
su derinligı tam fic ılegerine eşit seçılmemelidir. 
Bu~un y~ri!le se~ rejim~nde, Hc'in. ç~~ az altında 
nehır rcJımınde ıse Hc'ın çok az ıistunde olması 
gerekmektedir. 

Program adımları arasında verilen enerji 
seviyelerı gerçek enerji seviyeleri degildir. Ger
çek enerji sevıyelerİ sel rejiminde ilk adımda ve
rilen, nehir rejiminde ise son adımda verilen 
enerJİ seviyelendir. 

PROGRAMIN ADlMLARI ARASINDA DEGİŞTİRİLEMEYEN GİRDİLER: 

Q= Debi (m3/s) 
B= Kanal tabanı genişligi (1. Kesitteki) 
N= Pürüzlülük katsayısı (Manning) 
M= Kanal şevinin cotg. 
H= Kesitlerdeki su derinligi (m) 
Y =kanal taban kotu (ın) 

PROGRAMIN ADlMLARI ARASINDA DEGİŞTİRİLEBİLEN GİRDİLER: 

X= Kesitler arasındaki mesafe (m) 
J =Kanal taban egimi (Sel Re. -; N ehir Re. +) 
D = Kanal tabanındaki, birim boydaki degişme miktarı 
((Bı- Bı) 1 X; Genişleyen+; Daralan-) 
P ="Hesap hassasiyet katsayısı (m) (P = 0,001 ise enerji hesabındaki hata 1 mm nin altındadır.) 

PROGRAM İÇİNDEKİ HAZI ÖNEMLİ SEMBOLLER : 

E= 1. Kesitteki enerji seviyesi (m) (Nehir rejiminde Enerji S. =E+ (S+A) X/2) 
G = 2. Kesitteki enerji seviyesi (m) (Nehir rejiminde Enerji S. = G + (S+A) X/2) 
V = ı. Kesitteki hız (m/s) 
U= 2. Kesitteki hız (m/s) 
C = Kesitteki kritik akım yüksekligi (m) (Program başlangıcında 1. kesitin, tatanınan sırasında 2. 

kesitin kritik yüksekligi ) 

S " 1. Kesitin sürtünme em sali (s = ~ ') 
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A " 2. Kesitin sürtünme emsali ( A" ;:~') 

K ; A (26) : Akım cinsi ve hızlanma yönü belirleme katsayıları 
F; O; I; Z: A (27) Yardımcı katsayılar 

(SEL REJlMl) 
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3.3 UNIFORM AKIMLI OLMAYAN KANALLARDA SU DERİNLİGİNİN 
HESABI İÇİN BİLGİSAY AR PROGRAMI 

PROGRAM DİLİ : BASIC 
HAFIZA SA YI SI : 28 
STEP SAYISI : 2010 

10 PRINT " SU YÜZÜ HESABI" 
20CLEAR 
30 INPUT "B, Q, N, M G1R1N1Z =";B, Q, N, M 
40 INPUT" H,Y GlRlNlZ ="; H,Y 
50 INPUT" X, J D, P GlRlNlZ =";X, J, D, P 
60 R =(H* (B+M*H) 1 (B + 2*H*(l + M "2) ".5)) "(2/3) 
70 V= Q /(H* (B+ H* M)) : S= (V*N/R) "2 
80IF M= O THEN 170 
90GOTO 130 

1000=0+1 
llOZ=T 
120 T = T +. 4/2 "(0-1) 
130 C= (Q"2* (B+2* T*M) 19.810001 * (B+ T*M) "3)) "(113) 

140 IF ABS (C-T)< P THEN 180 
ıso IF (C-T)< O THEN T = 2: GO TO 100 
160 GOTO 110 
ı 70 c= ( (Q/B) "2/9.810001)" (113) 
180 U= Q 1 (C* (B+ M*C)) 

ı 90 IF F = -5 TilliN F = O = O : GOTO 4 20 
200 IF F <> O THEN O =0 : GO TO 580 
210 IF C< H THEN 270 
220 IF ABS (J) < S TREN 250 
230 PRINT" SEL HIZ. HE. MEN-> MAN. YAP. J =-AL " 
240 K=-1 :A26 = 1: GO TO 320 : REM (KÜÇÜK MAK. A 26 = A (26) DIR.) 
250 PRINT "SEL YA. HE.MEM. ->MAN. YAP. J= -AL" 
260 K = +ı : A 26 = -1 : GO TO 320 
270 IF ABS (J) > S TREN 300 

280 PRINT "NE. HIZ. HE. MAN -> MEM. YAP. 1 = + AL" 
290 K = ı : A26 = ı: GO TO 320 
300 PRINT " NE. YA. HE. MAN- > MEM. YAP. J =+AL " 
3 10 K = -1 : A26 = -1 
320 PRINT "GIR. VE J. NIN IS. KONT. ET" 
330 INPUT" DOG =O; YAN =-1; 0=",0 
340 IF O= -1 THEN 50 
350 o= o 
360 V= Q /(H* (B+ M* H)) 
370 S = (V*N/R)"2 
380 E= Y +H+ V "2 1 19.62 
390 Y = Y + J *X : L= L +X: B= B+ D* X 
400 IF D = O THEN 460 
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410 F = -5 : T = O : GO TO 80 
420 IF A 26 = 1 THEN H= C : GO TO 460 
430 H= H* (B-D* X*. 5* ~l+K*D 1 ABS (D)))* ( 1- .3* (1 + K*D /ABS (D))* D/ABS (D)) 
440 H= H/ (B-D*X * .5 * (1-K*D/ABS (D))* (1+ .3 (1-K*D /ABS (D))* D6 ABS (D)) 
450 IF (H/C) AK> 1 THEN H=C 
460 0=0+1 
470T=H:EP= l/10A15 
480 H = H + .2 * K /2 A(0-1) 
490 IF ABS (H-T)> EP THEN 510 
SOO PRINT" PR. DONGUYE GID. VERİLERİ KONT. ET" : GO TO 30 
510 IF K* A26 *(H-C)< O THEN H=T: GO TO 460 
515 IF H< O THEN H= T: GO TO 460 
520 U = Q/ (H* (B + M* H) ) 
530 A = (U*N) A2 /(H* (B+M*H) /(B+ 2*H* (1+MA2) A.S)) "(4/3) 
540 G = Y+H+U A2 / 19.62- K *A26* (A+S) * X/2 
550 IF ABS (E-G) < P THEN 750 
560 IF K* A26* (H-C)>= P / 100 THEN 730 
570 O= 1: I= X 
580 A = (N*Q) A2* (B+2*C* (1+MA2) /\.5) /\(4/3) 1 (B+M*C) *c) /\(10/3) 
590 IF F<> O THEN 610 
600 B= B-D*X: Y= Y-1 *X: L =L-X: R =O : F =B 
610 X= (E-C-UA2 /19.62 -Y) / (J-A26*K* (S+A) !2) 
620 IF D= O THEN B= B+ D *X: Y= Y+J*X: L=L+X: GO TO 700 
630 IF ABS (R-X)<= .I THEN Y = Y +J*X:L = L+X: GO TO 700 
640 IF A26 = -1 THEN 670 
650 IF R> X THEN W=R: GO TO 690 
660 GOT0680 
670 IF R<X THEN W=R: GO TO 690 
680 R = W:A27 = A27+1 
690 R = R+I/2AA27: B= F+D*R: 0 = 0: Z = 0 
695 GOTO 80 
700 PRINT "SIÇRAMA OLDU" 
710 PRINT "LC ="; L, "E="; E+ X* (1+K*A26) * (A+S) /4, "HC="; C, "Y="; Y 
720 GOTO 880 
730 IF A26* (E-G) <O THEN H=T GO TO 460 
740 GOT0470 
750 IF (ABS (J)- S) * (ABS (J) - A) >O THEN 830 
760 IF D = O THEN 800 
770 PRINT" HIZLANMA YÖNÜ DEGIŞTI" 
780 PRINT "H="; H, "V="; U, "E="; E+X* (1+K*A26) * (A+S) /4, "Y="; Y 
790 GOTO 50 
800 PRINT" KES. ARASI UNI. V OLUŞTU" 
810 PRINT" YAK. H-lim =" ;H, V lim =";V 
820 GOTO 880 
830 PRINT "H="; H, "V="; U, "E="; E+X* (1+K*A26) * (A+S) / 4! "Y="; Y 
840 PRINT "KAN. KAR. DEGlŞ1YOR MU ?" 
850 INPUT "EY= -2; HA= O; 0=", O 
860 IF O= -2 THEN 50 
870 GOTO 350 
880END 



SU YÜZÜ HESABI AKIŞ OiVAGRAMI 

HJZL.~NM~NI~ 
YONU DEGIŞTI 
H,ViE , Y 

AKIM PARAMETRELERi 
VE He .NiN HESABI 

(TATONMAN) 

KATSAYlLARlN TESPiTi 

YANLlŞ 

K .Aıı;( H-C)> "'im'" 

SON 

F:0 
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3.4 SONUÇ: 

Bölüm 3.3' te verilen "Su Yüzü Programı" 
sadece taban genişliği değişebilen, şev eğimi sa
bit trapez ve dikdörtgen açık kanallarda kullanı
labilmektedir. Programın şev eğimi değişken, 
sabit veya değişken tabanlı rakortmanlarda kulla
nılabilmesi için, progranıa "385 INPUT "M=" , 
M" satınnın ilave edilmesi gerekmektedir. Bu 
sayede, ı. kesitin parametreleri hesaplandıktan 
sonra 2. kesitin hesabına geçmeden önce 2. kesi
tin şev eğimini hesaba dahil etmek mümkün ol
maktadır. Ancak; bu tür uygulamada her kesitin 
çıktıları alındıktan sonra, program akışını mu
hakkak değişebilir girdiler bölümüne yönlen
dirmek gerekmektedir. (KAN. KAR. DEGtŞTl
RİYORMU? ... 0=? O= - 2) Böylece, her sefer 
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akış ve rejim katsayılarının doğru olarak işleme 
girmesi sağlanmış olmaktadır. Şev eğimi değiş
ken rakortmanlarda, rakortman içinde sıçrama 
meydana gelmesi halinde; program, sıçramanın 
yerini hatalı olarak verecektir. Bu durumda, hata 
sınırının küçültülebilmesi için kesit ara mesafele
rinin küçük seçilmesi uygun olacaktır. 

Programın, dikdörtgen ve trapez kanallar
da; sabit tabanlı, daralan tabanlı, genişleyen ta
banlı, sel rejiminde hızlanan-yavaşlıyan, nehir 
rejiminde hızlanan-yavaşlıyan akım olmak üzere 
(2x3x2x2 =) 24 değişik durumda uygulanabildi
ğini göstermek için çok sayıda kontrollu uygula
ma yapılmıştır. Ekte verilen 5 örnekte sadece 6 
değişik durum için uygulama bulunmaktadır. 

• 



ÖRNEKl:DOGANCIBARAJIDOLU
SAVA K DEŞARJ KANALI SU YÜZÜ HESA
BI 

Doğanc ı Harajı Pr . Dosyasından 

Kanal kesit Lipi: Dikdörtgen 
Max. S.S. = 333.80 m (Göl S.S.) 
E661 = 314.73 + 16.452 1 19.62 + 4.13 

Cosx + 1.38 = 333.80 m (h[= 1.38 m) 

KANAL su TARA~ 
Km TABAN YGK GE~. HlZ 
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Bilgisayarla Hesaplanan " Su Y iizü Hesabı" 

Girdiler: 

B= 29.00 m Q = 1970 m3/s N = 0.016 
M= O H = 4.13 m Y= 314.73 m 

Adımlar Arasında Değ işebilen G irdiler : 

X = 10.001 J = -0.35 
D = -0. 18 P = 0.001 
" SEL. HIZ. HE. MEM. ~ MAN. YAP. J = -
.. AL" 
"G1R. VE J' NİN. tS. KONT. ET" 
"DOG = O; YAN= -1 ; 0=?" 0=0 

Km (T. kot) (d n) 
KOTU d n 

( nı) (m) 
b 

(m) 
\' 

(m/s) 
ARA 

GIRDILER 

y H V E 
(m) (m) ( ın/s) (m) 

0+02o46 314.73 4.n 

0+03046 311.23 3.93 

0+04o46 307.73 3.85 

0+05o46 304.23 :us5 

0+06o46 300.73 3.925 

29.00 

27.20 

25.40 

23.60 

21.80 

16.45 

18.43 

20.15 

21.65 

23.02 

0=0 

0=0 
0=0 

0=0 

0=0 

0+000 314.73 4.13 16.448 332.649 

0+010 311.23 3.929 18.443 332.649 

0+020 307.73 3.850 20.144 332.477 

0+030 304.23 3.853 21.666 332.263 

0+040 300.73 3.922 23.043 332.008 

0+07o46 297.23 4.055 

0+08o46 293.73 3.85 

20.00 24.29 

20.00 25.58 

0=2 · X=X 
P=Pj=J; 
D=0 

} 
0=0 
0=0 

0+050 297.23 

0+060 293.73 

4.053 24.304 331.715 

3.847 25.603 331.388 

0+09o46 290.23 3.68 20.00 26.77 

0+10o46 286.73 3.53 20.00 27.90 

0+11046 283.23 3.405 20.00 28.93 

0+12o46 279.73 3.29 20.00 29.94 

0+13o46 276.23 3.19 20.00 30.88 

0+14o46 272.73 3.1os 20.00 31.72 

0+15046 269.23 3.025 20.00 32.56 

0=0 

0=0 

0=0 
0=0 

0=0 

0+070 

0+080 

0+090 

0+100 

0+110 

0+120 

0+130 

290.23 

286.73 

283.23 

279.73 

276.23 

272.73 

269.23 

3.674 

3.526 

3.397 

3.284 

3.183 

3.093 

3.012 

26.809 330.989 
27.937 330.337 

28.996 330.034 
29.996 329.479 
30.943 328.872 
31 .842 328.213 
32.699 327.501 

E = Y + V2 /2g + H Cosx + hf (Rez. su kOLu) 
E = 314.73 + 413 Cos 19.291 + 1.38 
+ 16.452 1 19.62 = 333.80 ın 
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ÖRNEK 2: ALİBEYKÖY DERESİ ISLAH KANALI SU YÜZÜ HESA BI 
Girdiler : 

Q = 150 nı 3/s J = 0.00075 N= 0.028 
B = 40.00 - 30.00 nı (0+000 - 0+ 18868) 
H = 1. 78 m Y = -1.78 nı M = 0 
D= -0.053 (Rakortmanda) X = Muhtelif 

NOT: Alibeyköy Dcresi nıansabı Haliçte son bulmaktadır (su kotu ± 0+000 ın) di r. 
"NE. HIZ. HES . MAN. --7 MEM. YAP, J =+ .... AL" 
"GlR. VE J' 1N lSA. KONT. ET."; "DOG = 0; YAN= -1 ; O= ?"; "O = 0" 

Kın 0 + 000 0 + 040 0+08868 0 + 1386R 0+lf1868 0+28868 0 + 58868 

b 40.00 37.88 35.300 32.650 30.00 30.00 30.00 

d 1.78 ı .807 1 .84 1 1.882 1 .928 2.286 2.472 

V 2. ı. 07 2.192 2.308 2.442 2.593 2. 18 7 2.023 

S(l o -3) 1.807 1 .933 2. ı ı 2 2.327 2.580 1.504 1.175 

E 0.301 0.301 0.400 0 .510 0.633 1.04 1 1.343 

/\RA 

ı ı G I RDI 40.00 48.68 50 (2 ad) 200 (7 adet.) 
X 

1\ R /\ 
G IRDI -0 .053 RAKOR TMAN o 

D 

0 + 78868 

30.00 

2.600 

] .923 

1.000 

1.599 

Km 0 + 9 8 8 68 1 + 18868 1+38868 1 + 58868 

b 30.00 30.00 30.00 

.. K ES. ARAS I ÜNJ. V . OLUŞTu·· 

d 2.694 2 .767 2.827 Y /\K. l rı . im = 2 .875 ın 

Y AK. V Li m = 1.769 ın/s 
V 1.856 1.807 1.769 

s = 0 .00077 > J > 0.000735 
(1+38868) (1+5881';8) 

S( ı 0-3) 0 .898 0.825 0.772 

E 1 .832 2 .046 2.248* 

/\RI\ 
G IRDI 200 

X 

/\RA 
G IRDI 

.D 
o 

NOT: 1) 2.248* Gerçek enerji kotu (Km: 1+38868 kesitinde) 
2) %0()1 altında hata ilc gerçek (HLi ın = 2.8537 m. H Li m = 1.752 ın/s) di r. 
3) Akını h ı z l anan olmasına ra~men rakortmanda akı ş yönüne göre h ız l a r yava~ l a maktadır. 

Ancak, rakortmanda da gerçekte hız lanan akım tcşckkü l etmektedir. (Her kesilc S>J) 
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ÖRNEK 3 : KAGITHANE DERESİ ISLAH KANALI SU YÜZÜ HESAlli 

Ka~ıthane deresi ısla~ kana!ı dikdörtgen kesilli olup, mansaptaki taban genişliğ~ 49:09 m den baş
layıp 32.00 m ye düşmektedır . Halıçte başlıyan ıslah kanalının su kolu± 0.00 kabul edılmıştır. 

GİRDİLER: Q = 250 m3/s N= 0.028 B= 49.00-32.00 m 
(0+000 + 0+112.50) 

H= 1.78 m Y = -1.78 m M= O J = 0.0013 
D= -0.151 I P = 0.001 

"NE. HlZ. HE. MAN~ MEM. YAP. J = + ... .. ... AL" 
"GlR. VE J' NİN lS. KONT. ET" 
"DOG = 0; YAN= -1; O=?"; "O= 0" 

X= 10.00 m 

Km 0+000 0+010 0+020 0+030 0+040 0+050 

B 49.00 47.489 45 .978 44.467 42.956 41.445 

H 1.78 1.769 1.757 1.739 1.721 1.698 

c 1.384 1.414 1.444 ı .477 1.511 1.548 

V 2.86 2 .97 3.09 3.23 3.38 3.55 

X= 20.00 m 

Km 0 +000 0+020 0 + 040 0 + 060 0+066291 

B 49.00 45.978 42.956 39.934 

H 1.78 1.757 1.724 1.668 
"SlÇRAMA OLDU" 

Le= 66.291 m 
He= 1.612 m 

c 1.384 1.444 1.511 1.586 

V 2 .866 3 .095 3.376 3.753 

X= 80.00 m 

Km 0+000 0 + 080 0+160 

B 49.00 36.912 

H ].78 1.688 ''SirRAMA OLDU" 
c = 80.347 m 

He= 1.674 m 

c 1.384 1.6722 

V 2 .836 4 .013 

0+060 0+06492 3 

39.934 

1 .662 "SlÇRAMA OLDU" 
Le= 64.923 m 

He= 1 .607 m 
1.587 H = 1.607 m 

3.767 

Kağıthane Dcresi ı s lah kanalının mansap rakortmanında sıçrama meydana gelmiştir. Sıçramanın 
yerinin sağlıklı olarak tesbiti için (X) ara mesafesinin küçük seçilmesi gerektiği örneklerden an laş ılmak
tadır. 

Kağıthane dcresinin bu kısmında çalışmalar kat' i proje aşamasında olup, gerekli ayarlamalar yapı
larak, sıçramanın meydana gelmesi önlenecekli r. 
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ÖRNEK 4 : ŞEV EGİMİ DEGİŞEN RAK ORTMANLARDA SU YÜZÜ HESABI 
(SEL REJİMİ) 

BU UYGULAMA İÇİN PROGRAMA (385 INPUT "M= " , M) SATIRI 
İLA VE EDİLMİŞTİR. 

o o 
ci 
ll 

f 

MEMBA 0008 0.006 

;:;; 
..... 

0001. 

ı.D 
ırı 

N 
_.; 
ll - "' ~ 

0.002 0000 
E -· -+--- ~ --- --.--·-· 
ırı j =0.001 

rı 

2.L.92- 2.50 

KESiT t-S 

Şekilde plan ve kesiti verilen rakortmana,. memba yönünden giren akımın, rakortınan içindeki de
rinlikleri ve rakortman kayıpları bulunacaktır. 

AÇIKLAMA : Bu hesabın yapılabilmesi için programa 385 "INPUT M= " , M satınnın ilave edil
mesi gereklidir. Ayrıca, bir kesitin çıktılan alındıktan sonra takip eden kesili dogru olarak hesaplanması 
için program akışı degişebilir girdiler bölümüne yönlendirilebilmelidir. (o= -2) 

Şev e~mi sabit, girdileri degişmeyen trapcz raLortmantar için bu uygulamaya ve 385 no' lu satıra ih
tiyaç yoktur. 
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ÇlKTlLAR KES. NO : 
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ARA GİRDİLER 

GİRDİLER KES. NO : (1) (2) (3) 

B= 5.00 m Q = 12 m3/s M=? M=? M=? 
N=0.016m M1 =0 M2 = 0.375 M3 = 0.751 M4 = 1.126 

H= 0.40 y = 0.008 
X=2 J = -0.001 0=? 0 =? 0= ? 

o= -2 0= -2 o= -2 
D= -0.25 p = 0.001 X=X ; J=J X=X ;J= J X=X ;J=J 

D=D ; P=P D=D ; P= P D=D ; P=P 
"SEL. YA. HES. MEM ~ ..... ...... ... ........ ........... 
MAN. .... ....... ........... .. .. .. ... .. 

J = .. . dir" ........... ... .. ...... .. .... .. ... 

" Girdi ve J' in kont. et" 0=? 0=? 0= ? 
0=0 0=0 0=0 

0=? O=Q 

ÇlKTlLAR KES. NO : ( l) 2) (3) 

Bm 5.00 4.50 4.00 

H m 0.40 0.4420 0.4871 

V m/s 6.00 5.8177 5.6434 

Em 2.2429 2.2429 2.1731 

Ym 0.008 0.006 0.004 

s 0.03811 0.03811 0.0316 

A --------- 0.0316 0.0270 

2 v, 
GlRlŞ E El= dl + 

2
g +YI= 0.40 + 1.8349 + 0.008 = 2.2429 

vı 
ÇlKlŞ E ES= d5 + -

5 
+ Y5 = 0.5837 + 1.4344 + 0.000 = 2.0182 

2g 

El- E2 = 0.2247 m (RAKORTMAN SÜRTÜNME KAYBI) 

(4) (S) 

M= ? 
M5 = 1.5 

0= ? 
o= -2 

X=X ;J=J 
D=D; P=P 

...... ..... 

.. .. ....... 

.... ....... 

0=? 
0=0 

(4) (S) 

3.50 3.00 

0.5345 0.5837 

5.4730 5.3051 

2.1143 2.0632 

0.002 0.000 

0.0270 0.0237 

0.0237 0.02133 
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ÖRNEK 5 : ŞEV EGİMİ DEGİŞKEN RAKORTMANLARDA SU YÜZÜ HESABI 
(NEHİR REJİMİ) 

Örnek 4' te yerilen rakortmanın mansabındaki kanaldaki akım şartlarının oluşabilmesi için, 
rakortmandaki su derinliklerinin Ye rakortman kayıbının hesabı. 

ARA GİRDİLER 

GİRDİLER KESiT NO : (5) (4) (3) (2) (1) 

B =3.00 m Q =12m3/s M=? M=? M=? M=? 
N=0.016m M5 =l.S M4 = 1.126 M3 =0.751 M2 = 0,375 M1 =0 

H= 1.38 y = 0.00 m 
X= 200 m J = + 0.001 0=? 0=? 0=? 0=? 

D= 0.25 p = 0.001 
0= -2 o= -2 o= -2 o= -2 

X=X ;J=J X=X ;1=1 X=X ;J=J X=X ;J=J 
D=D; P=P D=D; P=P D=D; P=P 

"NE. YA. HE. MAN --1 D=D;P=P ........... ........... . ....... ... 
MEM. ........... ........... ..... .. .... . .......... 

J = +" ........... ........... ........... .. ......... 

'' GiR VE J' İN İS KONT" 
... ........ 

0=? 0=? 0=? 
0=? 0=0 0=0 0=0 

0=? 0=0 0=0 

ÇIKTILAR KES. NO : (5) (4) (3) (2) (1) 

Bm 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 

H m 1.3800 1.3791 1.3781 1.3770 1.3769 

V m/s 1.7151 1.7220 1.7295 1.7967 1.7431 

Em --------- 1.5317 1.5340 1.5362 1.5383 

Yın 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 

Sx1Q-4 8.9674 8.9674 8.6025 8.4141 8.5233 

Ax1o-4 --------- 8.6025 8.4141 8.5239 9.1143 

ES- El= 1.5397- 1.5299 = 0.0098 m (RAKORTMAN SÜRTÜNME KAYIBI) 
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HlZLI AKIMLARIN YERALDlGI DüLUSA V AK 
ŞUT KANALI VE 

TÜNELLERDE HA V ALANDIRI CI PROJELENDİRİLMESİ 

1. GİRİŞ 

Yakın geçmişte inşaa edilen Brezilya' daki 
Foz do Areia ve Emborco'çao Ekvatordaki Ama
tuza, Şili' deki Colbun Barajı Dolusavaklarında 
ve Pakistandaki Tarbela Barajının 3 no' lu Der
visyon Tünelindeki havalandıncılarda hava hızı 
ölçümleri yapılmıştır. Bu dolusavaklarda ve Lü
neldeki akım karakteristikleri Tablo I-V de veril-

(*) DSl T AKK. Dairesi Başkanlı~ı 
Bu makale Water Power anaDam Construcıion Dergisi
nin July I 989 sayısından tercüme edilmiştir. 

Yazan :N. L. DE S PlNTO 
Çevirenler : DURSUN YILDIZ (*) 

miş olup, akım şartları ile akımın havalanması 
karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Yapılan proto
tİp ölçümlerinden elde edilen sonuçların analizle
ri akıma hava karışımı mekanizmasındaki bazı 
temel parametrelerin rolünü ortaya koymuştur. 
Bu analizlerden elde edilen sonuçlar havalandırı
cıların projclendirilmesinde pratik bir araç olarak 
kullanılabilir. 
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Tablo 1 - Faz Do Areia Dolusavağı 

Q q h V Fr rlh Dlh Q., q., ll {jc •• 
--

Havalandı ncı No. ı 

1470 20.82 0.81 25 .71 9.12 0.247 0.19 666 9.43 0.45 0.41 
1000 14.16 0.59 24.01 9.98 0.339 0.26 554 7.85 0.55 0.52 
850 12.04 0.52 23 . 15 10.25 0.385 0.3 515 7.29 0.61 0.57 
690 9.77 0.46 21.25 10 0.435 0.34 453 6.42 0.66 0.61 
5j5 7.58 0.38 19.94 10.33 0.526 0.41 395 5.59 0.74 0.69 

2090 29.6 1.08 27.41 8.42 0.185 0.14 732 10.37 0.35 0.32 
3300 46.74 1.64 28.5 7.11 0.1 22 0.092 730 10.34 0.22 0.22 
7400 104.8 3.29 31.9 5.6 0.06 0.047 568 8.04 0.077 0.12 
5300 75.1 2.41 31.2 6.4 0.08 0.064 654 9.26 0.12 0.17 

538• 7.62 0.39 19.54 9.99 0.513 0.16 195 2.76 0.36 0.38 
1024° 14.5 0.59 24.58 10.22 0.339 0. 11 312 4.42 0.3 0.31 
1804" 25.55 0.94 27 . ı8 8.95 0.2ı3 0.064 412 5.84 0.23 o.ıı 
2060" 29.ı8 1.06 27 .53 8.54 o . ı89 0.057 437 61.9 o. ı ı o . ı9 
1032" 14.62 0.6 24.36 10.04 0.333 0.1 3ı9 4.52 0.3ı 0.29 
2078• 29.43 1.06 27.77 8 . 6ı o . ı89 0.057 432 6 . ıı o. ı ı o.ı9 

Havalandırıcı No. ı 

ı470 20.82 0.76 27.4 ı0.03 o . ı97 0.2 786 ı ı. ı3 0.53 0.44 
ıooo ı4 . ı6 0.57 24.85 ıo.5ı 0.263 0.26 613 8.68 0.6ı 0.54 
850 12.04 0.52 23 . ı5 10.25 0.288 0.28 549 7.78 0.65 0.55 
690 9.77 0.45 21.73 ı0.34 0.333 0.33 485 6.87 0.7 0.6ı 
535 7.58 0.39 19.43 9.93 0.385 0.38 399 5.65 0.75 0.65 

2090 29.6 ı 29.6 9.45 0.15 o.ı5 86ı ı2.2 0.4ı 0.36 
3300 46.74 1.48 31.58 8.29 o. ı Ol o. ı 94ı ı3.33 0.29 0.26 
7400 ı04.8 2.86 36.6 6.9 0.05 0.052 868 12.3 0. 12 0. 15 
5300 75 . ı 2 . ı 35.8 7.9 0,07 0. 07ı 9ı4 ı2.9 o . ı7 0.2 

538• 7.62 0.39 ı9.54 9.99 0.385 o . ı5 228 3.23 0.42 0.37 
ı024" ı4.5 0.58 25.01 10.48 0.259 o. ı 352 4.99 0.34 0.3 
ı804" 25 .55 0.88 29.04 9.88 o.ı7 0.066 463 6.56 0.26 0.23 
2060° 29 . ı8 0.98 29.77 9.6 o . ı53 0.059 496 7.03 0.24 0.2ı 
ı032• 14.62 0.58 25.2 10.57 0.259 o. ı 348 4.93 0.34 0.3ı 
2078• 29.43 0.99 29.73 9.54 o. ı52 0.059 492 6.97 0.24 o.ıı 

Havalandırıc ı No. 3 

1470 20.82 0.73 28.52 ıo. 66 o . ı37 o . ı9 775 ı0.98 0.53 0.45 
1000 14. ı6 0.56 25.29 10.79 o . ı79 0.25 587 8.31 0.59 0.54 
850 ı2.04 0.5ı 23.6ı ı0.55 ct. ı96 0.28 546 7.73 0.64 0.56 
690 9.77 0.45 21.72 ı0. 34 0.222 0 . 3ı 476 6.74 0.69 0.59 
535 7.58 0.39 ı9.43 9.93 0.256 0.36 386 5.47 0.72 0.63 

2090 29.6 0.93 31.83 10.54 o. ı os 0.16 846 ı 1.98 0.4 0.4 
3300 46.74 1.33 35 . ı4 9.73 0.075 0.11 932 ı3 . 2 0.28 0.3 

538 7.62 0.39 ı9 . 54 9.99 0.256 0.36 395 5.59 0.73 0.63 
ı024 ı4 . 5 0.57 25 .45 ı0. 76 0.175 0.25 604 8.56 0.59 0.53 
ı804 25 .55 0.83 30.79 ı0.79 0.12 o.ı7 791 11.2 0.44 0.43 
2060 29 . ı8 0.9ı 32.06 ı0.7 3 o. ı ı o . ı6 832 ı 1.78 0.4 0.4 
ı032 ı4 . 62 0.58 25.2 :0.57 o.ı72 0.24 602 8.53 0.58 0.52 
2078 29.43 0.92 31.99 ı0.65 o.ı09 o . ı6 832 11.78 0.4 0.4 

• A.symmetıic ıcıu, wuh riahı tıand .sidc aeraııon ıowtr clostd. Anaııon data madc availabk by the owner "Companhı 
Paranaense de Encraia- COPEL". The ıesu werc carrıcd out by COPEL and CEHPAR ~taH. 
•• \'~luc ur~ atiuı.ılcU Uy iuııuul;ı S. 

TABLO I. 

TabloU-Emborcaçao Dolusovoijı 

Q q h V Fr rl h Dlh Q, q, fj 13, 
Havalondırıcı No . ı 

452 7.74 0.44 17.6 8.5 0.68 0.45 306 5.23 0.68 0.64 
504 8.62 0.46 18.7 8.8 0.65 0 .43 343 5.86 0.68 0 .64 
556 9.5 0.48 19.8 9.1 0.63 0 .41 375 6.41 0.67 0.64 
6ı4 ıo.5 0.51 20.6 9.2 0.59 0.39 399 6.82 0.65 0.62 
672 ı 1.5 0.54 21.3 9.3 0.55 0.37 424 7.24 0.63 0.61 

1212 20.7 0.83 24.9 8.7 0.36 0.24 583 9.96 0.48 0.45 
2824 48.3 1.66 29.1 7.2 0.18 0. 12 721 12.3 0.26 0.26 

Havoıondrıcı No. 2 

452 7.73 0.44 ı7 .6 8.5 0.45 0 .47 299 5. 11 0.66 0.66 
504 8.62 0.46 18.7 8.8 0.43 0.45 327 5.59 0.65 0.65 
556 9.5 0.47 20.2 9.4 0.43 0.44 357 6.1 0.64 0.68 
6ı4 10.5 0.5 2ı 9.5 0.4 0 . 4ı 389 6.65 0.63 0.66 
672 11.5 0.53 21.7 9.5 0.38 0.39 422 7.21 0.63 0.64 
ı212 20.7 0.78 26.5 9.6 0.26 0.26 615 ıo. 5 0.5ı 0.51 
2824 48 .3 1.48 32.6 8.6 0. 14 0. 14 823 ı4 . 1 0.29 0.33 

A~atıon ınıs ~out by ıhe owner "Comraanhia EMTı*tic:l ek Mina! Gtı-aiı- GEMIG". 1912 

TABLO II. 
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Tablo lll - Amaluza Dolusavağı 

Q q h V Fr rlh Dlh Q. q. (3 f3. 
1.327 18.4 0.67 27.5 10.7 0.09 0.34 748 10.4 0.56 0.64 

920 12.8 0.48 26.7 12.3 0.125 0.47 680 9.44 0.74 0.85 
854 11.9 0.45 26.4 12.6 o. 133 0.5 671 9.35 0.79 0.9 
879 12.2 0 .46 26.5 12.5 0.13 0.49 671 9.32 0.76 0.88 
587 8. 15 0.32 25.1 14.2 0.187 0.71 551 7.65 0.94 1.19 
333 4.62 0.21 21.9 15 .3 0 .286 1.07 416 5.78 1.25 1.6 
168 2.33 0.12 19.4 17 .9 0.5 1.89 320 4.44 1.9 2.47 
88 ı .22 0,07 17 .4 21 0.85 3.23 275 3.82 3.12 3.77 

Acration tcsts canied out by the owMr "Institute Ecuatoriano de Electrificacion- INECEL" , July 1984. 

TABLO III. 

Tablo IV- Colbun Dolusavağı 

Q q h V Fr ll h Dlh Q. q. (3 (3. 

Aerator No. 1 

290 4.9 -0.33 -15 -8.4 -0.76 -0.43 233 3.9 0.8 0.62 
1360 22.8 0.98 23 .3 7.5 0.26 0.14 475 8 0.35 0 .3 
3260 54.7 2.15 25 .3 5.5 0. 12 0.064353 5.9 O. lt o. 15 

Aerator No. 2 

290 5.4 -0.27 -20 -12.2 -1 .08 -0.59 252 4.7 0.87 0 .96 
1360 25 .2 0 .83 30.2 10.6 0 .30 0.19 501 9.3 0.37 0.45 

Attalion leı<U carri<d ouı by ENDESA, Chile, 19~7 . 

TABLO IV. 

Tablo V- Tarbela Barajı 3 nolu dipsava k tünel i 

Q q h V F, rlh Dl h Q. q. (3 13, 
Res . el. 1500 

1404 255 7.33 34 .8 4. 1 0.02 0.028 140 25.5 0.1 0.072 
563 11 5 2.44 47 . 1 9.6 0.06 0.085 197 40.2 0.35 0.26 

Res. el. I 390' 

117!! 214 7.33 29.2 3.4 0.02 0.028 100 18 .2 0.085 0.06 
476 98 2.44 39.8 8.1 0.06 0.085 133 27.4 0.28 0.23 

Res . el. 1300' 

953 173 7.33 23 .6 2.8 0.02 0.028 42.9 7.8 0.045 0.05 
391 80 2.44 32.7 6.7 0.06 0.085 89.9 18 .4 0.23 0.2 

Tarbela tlaıa wa' ha'cd on \'aluc-. plotıcd on Rcfcrenı:c 2. di ,ı:har~c' 1-ıeintı. c: .. ıimat~ from ı he ıunnel dimcmion ... 
rescr\'oir ciC'vaı ion and gaıc onc:ning. 

TABLO V. 
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Ele alınan havalanduıcının geomctrisi Şekil-1' de ve semboller tablosunda belirtilen değişkenler ilc, 
akım koşulları ise Q, q, h, v, Fr (lc~işkcnleri ile, tanımlanmaktadır. Hava akımı ise ya Qa (m3/s) olarak 
havalandıncıdan girc.n toplam hava debisi şeklinde ya da dolusavak şutunun birim genişliğinden geçen su 
debisinin oluşturduğu qa (m3/s/m) birim hava debisi olarak tanımlanmıştır. 
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A 

1---- B ----f 

Şekil- I. 

SEMBOLLER 

a = Dolusavak şut kanalının yatayla yaptığı açı 

0 = Saptınemın şut kanalı ilc yaptığı açı 

= Saptırıcı ve veya eşik yüksekliği 

nın ono korokle 
riatikleri 

B = Havalandıncı kesitinde herbir havalandırıcıya karşılık gelen şut kanalı genişliği 

A = Eşikten çıkan jetin altındaki hava hacası çıkış kesiti alanı (m2) 

Q =Toplam debi (m3/s) 

q =Birim debi (m3/s/m) 

h = Havalandıncı kesitindeki akım derinliği (ın) 

Ya Step metodu ya da U.S Corps of Enginecrs' in sınır tabakası gelişim metodu (Boundary 

Layer Development Method) ile hesaplanır. 2 veya 3 havalandırıcılı şutlar için akım derinliği 

hesabında di~er havalandıncıların etkileri gözardı edilmiştir. 

V= Ortalaın::ı hız 

Fr = Froudc sayısı 

v = ~ (m/s) 

V 
Fr=--

Vg.h 



Bu analizde han bacası sistemi bir orifis 
veya kısa bir konduvi olarak gözönüne alınmak
tadır. Bu sistem hava bacası kontrol kesit alanı 
ve hava akımındaki sürekyi yük kaybı ile tanım
lanmaktadır. Havalandıncının bulundu~u kesitin 
birim genişliğine karşılık gelen etkili hava bacası 
alanı da 

olarak tanımlanır. 

Burada C hava debisi deşarj katsayısıdır. 

t.P = Havalandıncı kesitinde atmosfer ba
sıncı ile jet alt na rı ;ı ltında düşey eşik veya sapu
rıcı ön yüzü boyunca ölçülen ortalama basınç 
arasındaki fark (N/m2) ga = havanın yo~unluğu
dur. (kg/m3) 

Havalandıncıların performansı hava debisi
nin su debisine oranı olarak ölçülür ve 13 ilc gös
terilir. 

Kaynakça (1)' de de sözedildiği gibi genel 
ol~ırak bir havalandmcının performansı (13) özel
likle hava girişinin etkisi dikkate alındığında aşa
ğıdaki değişkenierin fonksiyonu olarak ifade edi
lebilir. 

B = f (Fr, 1/h, D/h) (1) 

Burada Froude sayısı su akımının, t/h eşik 
ve veya saptınemın rölütif yüksekliğinin, D/h ise 
hava bacası sisteminin etkisini karakterize et
mektedir. Boyutsuz parametreler olan Fr,, 1/h, D/ 
h su akımına bağımlı olduğu için sonuç olarak 13 
da, debinin önemli rol oynadığı bir fonksiyonu 
olmaktadır. 

B= f (q) (2) 

Bu durum Şekil 2 de havalandırıcıların her 
biri için görülmektedir. 
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Protot ı pteki hovolandırıcıknın performans •Orllerı 

Şekil- 2. 

Foz de Areia Barajındaki ölçümler q = 7 
m3/s/m den q = 100 m3/S/m ye kadar akım şart
larını içeren geniş bir aralıkta yapılmıştır. Bunun 
yanısıra bazı testierin aynı kesitteki bır havalan
dırma bacasının kapatılarak yapılması D/h para
metresinin bağımsız değişimini etkileyen kesit 
daralınası etki si (throttlıng effect) çalışınası için 
çok yararlı olanaklar sunmuştur. Bu nedenle bu 
baraJdan elde edilen ölçüm değerleri çok daha 
detaylı analizieric incelenmelidir. 

Yukarıda da gözlendiği gibi havalandıncı
ların herbiri için toplam su yükü sabit tutulmuş
tur. Bu durumda I no.lu fonksiyon gerçek olarak 
test cdilcmemekte Froude un herbır değeri bir 
büyük D/h, t/h değeri çiftine karşılık gelmekte
dir. Bu durumda aşağıdaki fonksiyon kolayca ele 
geçiri lebilir. 

13 = f (Fr) (3) 

Bu fonksiyon da sonuç olarak (sabit bir ha
valandırıcı kesitinde) B = f (q) ya karşılık gel
mektedir. 

Foz do Areia Barajından elde edilen veriler 
13 de.l!;erinin Froude sayısına bağlı değişimi olarak 
Şekil 3' de e~riler halinde verilmiştir. Bu şekil 
üzerinde 1 nolu havalandırıcıya bağlantılı iki ayrı 
hava bacasının simetrik ve asiınetrik çalışması 
durumunda 13 değerinin Froude sayısına bağlı de
ğişimi A ve B egrileri ile tanımlanmıştır. ıJenzer 
eğriler 2 ve 3 no' lu havalandıncılar ıçin de elde 
cailcbilir. Bu şekil üzerinde Froudc sayısının be
lirli bir liınit değerine ulaştığı durumda f3 değe
rinde ortaya çıkan büyük artış dikkate değer bir 
husustur. 
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0·9r----,----,----.-----.----r-----.---~ 

ı. Ha volandırıcı 
aimetrik ç lıflmc 

ı. Hava landırıcı 
e symmetrK: 

• aymmetric 

2. HeNalandırıcı 
~ aymmetric 

A 3 . Havalandırıcı 
02~--+.--~6--~8~~~1~0---1~2-----+.14~--~16 

Seki!: 3-Foz do Areia Barajının !nolu havalandırıcısında FrveD/hın 
fonksiyonu olarak elde edilen protatip verileri 

Şekil. 3. 

Protatip verilerini analitik olarak tanımla
yabilmek için 3 havalandıncının geometrileri 
~asındaki küçük farkları gözardı ederek aşağıda
kı bağınııyı yazmak mümkündür. 

B= a (Fr- k)b x (t/h)c x (D/h)d 

En küçük kareler metodu ile düzenlenen t/h 
oranı, sonuca etkisinin çok az olması nedeni ile 
gözardı edilmiştir. 

Böylece; 

B= 0.47 (Fr- 4.5)0.59 x (D/h)0.60 (4) 

denklemi 0.99 korelasyon katsayısı ile elde edil
miş~r.. Bu d~nklem .Şekil 3' .te qeğişik D/h .oran
ları ıçın eğrıler halınde verılmıştır. Protatıp öl
çüm sonuçlarının herbiri belirtilen D/h 
değerlerinde açık olarak bu analitik bağıntıyı 
doğrulamaktadır. 

Ancak daha önce yapılan analizierin sonuç
larını da değerlendirerek tüm veriler için ortak 
bir denklem elde edilmeye çalışılmıştır. Hava lan-

48 

dırıcıların geometrisindeki farklılığa ve karışık 
olmayan bir fonksiyon elde etmek ıçin daha teo
rik bır temel eksiklığine rağmen aşagıdaki eşitlik 
0.97,62 korelasyon katsayısı ile elde edilmiştir. 

13 = 0.29 (Fr - ı )0.62 (D/h)0.59 (5) 

Bu çalışmada t/h parametresinin üste! kat
sayısı 0.05 den daha küçük olarak elde edilmiş 
ve bu degişken sonuca çok az etkimesi nedeni ile 
tekrar gözardı edilmiştir. 

5 nolu denklem kullanılarak elde edilen l3e 
değerleri ile prototİp ölçümleri sonucu elde edi
len B değerleri Tablolarda verilmiştir. 

Havalandıncı geometresinde ve akım ko
şullarındaki farklılığa rağmen birbirine şaşırtıcı 
derecede yakın olan sonuçlar elde edilmiştir. Bu 
durum 5 nolu denklemin havalandıncı projelen
dirilmesinde ön proje aşaması için genel bir yak
laşım amacıyla kullanılabileceginı ortaya koy
muştur. 



MARU BARAJININ İNŞAASI SIRASINDA 
KİL KONTAKLARI PROBLElVILERİ 

Yazan : By D. Stemati~ . R. popcscu and E. Luca (*) 
Çevirenler: Adan AKAGUNDUZ (**) 

1. GİRİŞ 

Maru barajı Romanya' da şu sıralar i'lşaası
nın son aşamasındadır. Kurak ve sıcak geçen 
1988 yazında, kontak kili su muhtevası ile ilgili 
şartnamedeki hususlar sa~lanamadı. Çözüm geti
rilebilecek tedbirler için bir kaç alternatif oldu
~undan daha fazla kuru kil tabakasının potansi
yel sonuçları için bir sayısal benzeşim yapıldı. 
Bu analizin sonuçlanna baglı olarak barajın gö
zetimi ve rezervuarın dolma işlemi için özel ko
şullarda dolgu inşaaunın devamına karar verildi. 

Diğer adı Poiana Marului olan Maru barajı, 
kil çekirdekli kaya dolgu barajıdır. Max. Yüksek
liği 130 m, kret uzunluğu 408 m, toplam dolgu 
hacmi 5.3xJ06 m dir(Şekil 1). 

(*) ln ş . Müh. DSI Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Bu 
makale Water Power and Dam Construelion Aprll 1991 
Sayısından çevrilmiştir. 

Moru Baraj Projesi 
(ol Plan , (b) fııbı. Tip eNiait 
(c) Boyuno protil 

Şekil-I. 
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Baraj, Bistra - Poiana Manılui Hidroelekt
rik projesinin esas yapısıdır. Vadi propili trapez
dir. Sol sahil egimi 30 derecedir. Sag sahil daha 
dik olup egim ortalama 40 derece civarındadır. 
Barajın hem çekirdek hemde kaya dolgu kabugu, 
sert kayaç (laminalı şist granit, granitik gyans ve 
feldispatik şist) üzerine oturmaktadır. Barajın ka
ya dolgu malzemesi, takriben barajın 2,2 km 
mansabında bulunan taş ocagından (Muntele Mic 
granit kompleksi) alınmaktadır. Baraj mansabın
da ve yaklaşık 12 km uzaklıkta bulunan kil ariyet 
sahası 0.005 mm den küçük ince malzeme mikta
rı yüksek (%20-40) kil, siltli kil, silt ve killi kum
dan oluşmaktadır ve bu malzemenin permeabilite 
katsayısı, 10-5 -10-7 cm/s arasında degişmekte
dir. 10 m ye kadar kalınlıga sahip kil tabakası, 
kum ve çakıl kompleksi üzerinde bulunmaktadır. 
Kil malzemenin tabii su muhtevası (yaklaşık 

%22), optimum su muhtevasında yakındır. Nehir 
yatağı boyunca (çakıl-kum) alınabilen iki saha 
vardır. Bunların ilki rezervuar sahasındadır ve 
filtre için kullanılmaktadır. İkincisi ise takriben 
barajın 4.5 km mansabındadır ve beton agregası 
için kullanılmaktadır. Bu husustaki ana faaliyet
ler şekil (1) de görülebilir. 

Çan ağzı tipindeki dolusavak sağ sahildedir 
ve en büyük taşkın debisi (668 m3/s) dikkate alı
narak projelendirilmiştir. 

Sağ sihildeki dipsavak, eski derivasyon ka
nalının ku1lanılmasını sağlar. Deşarj edebilecegi 
en büyük debi 124 m3/s dir. V ana odasıodada is
tenen boşaltım debisini (0.1-06 m3/s) elde etmek 
için bir mikro hidroelektrik santral vardır. 

Maru Hidroelektrik Santralı (80 MW) sol 
yamaçta olup yeraltında kurulmuş ve mensaha 
doğrudur. Nihai projenin bir kısmını teşkil eden 
enerji tüneli sol yamaçtadır. 

Baraj halen çalışma halindedir. 1989 yılı 

inşaat sezonu sonunda, yani Ağustos 1989 da or
talama dolgu seviyesi 587 m 'ye varmıştır. Bu da 
temel seviyesinden 87 m yukarısı demektir. Pro
jenin programı, kısmen işletmeye başladıgında 

rezervuar su seviyesi 550 m olarak tasarlanmış
tır . % 1 frekanslık taşkın hacminin depolanması
nı sağlamak için, depolama başlangıcında dolğu 
seviyesi 575 m olarak ele alınmıştır. 

so 

KONTAKT KİLİ KOŞULU VE KARŞI
LAŞlLAN GÜÇLÜKLER 

Çekirdek kili ile temel kayasının birleşim 
yeri oldukça yüksek plastisiteye sahip kilden olu
şan bir zondur. Bu da herhangi bir çatlama riski 
olmadan çekirdek oturmalarına uyum sağlanabi
lir. (Bilhassa keskin sağ yamaç meyillerinde). 

Teknik şartnameye göre, artan plastisite kil 
sıkışmasının bir W nem miktarında oluşmasını 
gerektirir. (W=Wopta + (% 2-3) Wopt= optimum 
sıkışma nem miktarı(% 22). Bu şartlar inşaat dö
neminin başlarında dikkatle tespit edilmiştir. An
cak, 1988 yaz döneminde yerleştirilen dolgu ile 
ilgili olarak baraj jeoteknik laboratuarında yapı
lan deneyler ortaya çıkardıki, bu dönemde (Hazi
ran-Ağustos) baraj çekirdeğine yerleştirilen kon
taktkilinde sıkıştırma, optimum su muhtevasının 
% 2-5 eksiğinde yapıldı. Bu durumdan barajın 
orta yerinde bulunan 14 m lik bir bölüm etkilen
di. 

Bu duruma iki şey neden olmuştur. Birinci
si, inşaat sırasında su verme ile ilgili dikkatsizlik, 
ikincisi de o dönemin iklim şartları, yani kurak
lık ve yüksek sıcaklıktır. Temel kayaç şevlerinde 
oluşan drenaj nedeniyle aynı dönemde kil konta
ğının nem miktarında bir azalma meydana gel
miş olabilir. 

MUHTEMEL ETKİLER VE ÖNERİ
LEN ÇÖZÜMLER 

1988 yaz sezonunda yapılan dolgu 554 m 
ile 568 m arasmda yani, barajın üçüncü yarısında 
uygulanmıştır ki bu kısım baraj için (max dolgu
nun yapılacağı) en çok malzemenin ku1lanıldığı 
kısımdı. Kontak kilindeki rutubet eksikligi plasti
sitenin azalmasına ve dolayısıyla kırılma istida
dının artmasına, diğer yandan da kayma eğilimi
ni etkileyen kayma mukavemeti parametrelerinin 
(kohezyon ve sürtünme açısı) değişmesine yol 
açmış olabilirdi. 

Kesme mukavemetindeki artış, etkilenen 
bölgeye ek bir yük bindirilmesine ve daha alt ta
bakaların yükünün azalmasına yol açabilirdi. Tı
kayan elemanlardaki düşey gerilmenin lokal 
azalması, sıra ile hidrolik kınlma potansiyelinde 
bir artma meydana getirebilir. 

Sonuçlar gösterdiki; mümkün olduğunca 
kısa zaman içinde bazı çareler gereklidir. Aşağı
daki çözümler düşünülmüştür. (Şekil-2.) 
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Şekil- 2. 

i. 1988 inşaat mevsiminde yamaçlar civa
rında yapılan dolgunun kaldırılması ve şartnamc
ye uygun olan kontak ile değiştirilmesi . Bu çö
züm çok pahalı ve iş programında büyük 
geeikınciere neden olabilirdi. 

ii. Kontak bölgesinde sıvı betonit enjeksi
yonu. Bu çözüm daha ucuz olabilirdi. Fakat cn
jeksiyonda kullanılan malzemenin mevkii hak
kında bir belirsizlik görülebilirdi. Ayrıca 

enjeksiyon sırasında hidrolik kınlma olasılığı 

vardı. 

iii. Etkilenen kontakt kiJi bölgesindeki ya
maçlar üzerinde oturan kayma topuğu bentonit 
duvarları. Bu çözüm bir öncekinden daha cınni
yetlidir, fakat çok daha pahalıdır. 

iv. 1988 inşaat sezonunda inşaa edilen kon
tak kiline karşılık gelen seviyeler anında suyun 
yükselme hızının azalutması suretiyle rezervua
rın doldurulma programının yeniden yapılması. 
lik dolum esnasında bu bölgedeki su muhtevasın
daki eksikliği dengelemek için sızıntı suyu çekir
dek içine işiemek zorundaydı. 

Sorun yaratan kil kontaklarının uygun ol
mayan etkilerinin tespit için yapılan analizler 
böylece sunuldu . .Teoteknik parametrelerle bunla
rın değ işimini takelir için değişik nem miktarları
nı ihtiva eden kil kontakt numuneleri üzerinde 
birçok laboratuar deneyleri yapılmıştır. Barajın 
inşaası sırasında etkilenıne bölgesindeki kil kon-
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tağı için tadil edilmiş ve edilmemiş parametrele
riyle, gerilme hesapları için sonlu eleman meto
duna esas olan bir matematiksel model kullanıl
mıştır. 

Bu analizin sonuçları da en iyi çözümü el
de etmek için kullanılmıştır. 

MA TEMA TİKSEL MODEL 

Baraj gövdesi ilc kenar ayaklar veya diğer 
bitişik elemanlar (memba saplama perdesi veya 
bitiş galeriler gibi) arasındaki bağlantı temas yer
lerindeki sürtünme kuvvetleri taraffından sağla
nır. Dik şevlerde veya meyilli yüzeye sahip be
ton kaplamalarda sürtünme tamamen hareketli 
kabul edilmiştir. Bu itibarla, dolgu kaymaları 
meydana gelebilir. Bunlar da ilgili alanlarda geri
lim dağılımını önemli öçüde değiştirilebilir. Bu 
davranışın modelinin yapılmasındaki ana gaye, 
yarılma (çatlama) riskleri ve gerilim konsantras
yonu için doğru sonuçları elde etrnekti. Kohez
yonlu malzemelerle yamaçlar arasındaki temas 
için yapılan sonlu eleman modellerneleri müşte
rek elemanlara dayandırılınıştı. Söz konusu bu 
elemanlar iki merkezi düğüm aralarının birleşi
mini sağlar ki bunlarda temas yüzeyinin iki tara
fından birbirine geçme olan ayırım yerlerine yer
leştirilmişlerdir. Malzeme modeli, elasto-plastik 
bir modeldir. Potansiyel akma yüzeyinin bilin
mesi sıfır kalınlığında temas eleınanları kullanı
mını mümkün kılarak modelleıncyi kolaylaştırı
yordu. (Şekil-3a). 

sı 
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Eklem elemoru 
(ol Elemanın ·konumu (b) Serbestlik 
derecesi 

Şekil-3. 

Ekleın clcınanır.ın serbestlik derecesi çifte merkez (düğüm) noktalarının izafi dcplasnıan durumları 
tarafından sağlanmı ştır. Potansiyel kayma yüzeyine teğet (~U t) ve dik(~ V n) yönkrd~ eksenler çizilir. 
(Şekil : 3 (b)) 

Görülüyor ki; 

~u =~u Cos a + ~ v . Sin oc 

~V = ~U Sina+~ V . Cos oc 

(al 
!ı(ırm) 

(e) 

't(kPI:ı) Woçı 

t(kPI:ı) 

ro 
~,;t2 

Ş eki l--t. 

(b) 

(d) 

6 7 

(f) 

Lcıboroha lesi sonuçlaı ve ını. 
u ıı;in temel ..,-iler. (o),(b),(c) 
ve (d) farklı nem muhleldorı Çiı 
teqetsel Qll'"ilmelcnı kor~ı lei,ietsef 
yer dei,jıştirme egeileri (e) ve 
(f) hcrel<etli ve d ' ya karşı 
sürtUıme açısı 



~U ve ~V genel koordinat sistemine göre 
izafi yer de~iştirmc miktarlarıdır. oc açısı ise, tc
mas elemanının ekseni olan X yönü ile (potansi
yel kayma yüzeyi yönü) genel koordinat sisteıni

r.in OX ekseni arasındaki açıdır. Ekleın 

elemanının rijitlik ınatrısi aşa~ıdaki gerilmc ba
~ıntısına dayanır. 

{ s; } ~ [ 6' ~J ~ r=: } 
ı 

y=-~Ut 
t 

t =ortak eleman kalınlı~ı (ortak eleman ta
rafından ayırım yerinde temas bölgesinde temsil 
edilen malzeme kalınlığı) 

Cn ve Ct katsayıları, elcstisitc matrisi kat
sayılarıdır ve şu değerleri alırlar. 

En (dolgunun deformasyon modülü) 

O , In> O için 

G (kesme modülü), 't <'t çap için 

O , Ç ;::: Ç çap için 

't çap, kayma dayanım ıdır . 

Birim dcformasyonlar ve gerilmeler her en
tegre (tamamlama) noktada belirlenmiştir ve lo
kal katılık katsayıları da daha önce tanımlanan 
sınırlamalanı uygun bir şekilde tesis cdilıni~ler
dir. 

Tesis durumu baraj inşaasında yeni bir aşa
maya uygıın bir şekilde her bir analiz sa fhas ı için 
ötelcnmc ilc belirlenmiştir. Şayet herhangi bir 
konuında hareketli kayma dayanımı aşılıyorsa 
Cl=O olur ve Leğet gcrilmc fazlası, komşu ele
manlar üzerinde de bir yükleme (yük bindirmc) 
si. temini harekete geçirir. Malzeme aktif ek leın 
elemanın her birindeki tcğctsel gerilmeler hare
ketli kayma gerilmesinden daha düşük ise, ötele
mc i şlemi son bulur. 

Rijitlik katsayılarını tayiıı için dört adet 
mal..;-eme parametresi kullanılmıştır. 

En (defornıasyon modülü) ve G (kesme 
modülü) bu parametreler, bilinen üç eksenli dc
ncylcri kullanarak belirlenmiştir ve C (kohezyon) 
ve 0 (içsel sürtünme açısı) kayma dayanımını ta
nım lama k için kull::ını !mıştır. 
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'tçap = C +crn tan 0 

Bu parametreler, (direkt) kesme deneyle
riyle tayin edilir. 

Malzeme modeli, plastik aralıkdaki kayma 
hareketlerinde içsel sürtünme ve lokasyon ba
ğımlılığını dikkate alır. 

C = C (&) ve 0 = 0 (&) 
M = toplam teğctse l hareket 

TEMEL VERİLER VE (8ASİTLEŞT1-
RlCİ) VARSA YIMLAR 

1988 sezonunun sebep olduğu durumdan 
dolayı meydana gelen tereddüt, programda ve la
boratuar deneylerinde ilave ve bir programın 

olu~turulmasına neden olmuştur. Bu yeni üç ek
senli ve direkt kesme laboratuvar deney leri , kil in 
jcomckanik durumları üzerine yapılan yerlcştir
mclerin rutubet miktarının etkisini tayin etmek 
için yapılmıştır. 

Wopt + %2 de.rı Wopt +% 4' i (şartnameye 
göre yerleştirilen konuık kil i için) 

Wopt -% 2 den Wopt i (1988 yazında yer
leştirilen kontak kili içindeki) 

Üç eksenli deney sonuçlarının istatistik iş
lemlerinden sonra, (En) deforınasyon ve (G) kes
mc moJülünün sayısa l değerkri aşağıdadır. 

(Tablo 1) 

Modül Nem miktarı(%) 

(MPa) Wopt Wopt Wopt Wopt 
-%2 +%2 +%4 

En 32 24 19 16 
G 12.3 9.1 7.1 5.9 

Tablo-1. Üç eksenli deney sonuçları 
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Nonnal geritmenin birçok degeri için, her 
bir nemlilik miktarında üç adet test yapılmıştır. 
Kuvvete maruz kayma yüzeyinde ıegetsel geril
mcnin gelişimi, tegetsel yer degiştirmenin fonk-
siyonu olarak elde edilmiştir. (Bak: t ~ o grafi
gi, şekil 4a dan 4.d ye kadar) 

Bu sonuçların kullanılması ile C = 'C (oj) 

ve 0 = 0 (oj), egrileri teşkil edildi. (Şekil 4e ve 
4f) 

Daha önce basite indirgenerek yapılmış 
olan kabuller, bu durumdaki tasarım pratiginde 
de kabul edilmiştir, ve ayrıca çalışmanın içine 
ilave olarak bilinmeyen faktörlerin dahil edilme
di~i ve kalite karakteride hesaba katılmıştır. Böy
lece, 

Düzlem deformasyonu hipotezinde davra
nış şekli iki boyutlu olmuştur. 

Çekirdegin birim genişliginin bir şeridi 
analiz edilmiştir. Enkesit şekli dikkate alınarak 
malzemenin hacim agırlıgı analizde % 30 azal
mıştır. 

Kilin davranışı, yeniden imal edilip ölçümü 
yapılan otunna şartları ile belirlenen ortalama bir 
deformasyon modülü ile birlikte, Lineer elestik 
oluşmuştur. 

Sekiz adet inşaat safhasının benzeşimi ya
pıldı. Bunların beş tanesi, 

25 Agustos 1988 tarihine kadar inşaası ta
mamlanmış inşaat sezonundaki döneme karşılık 
gelir. Sonlu eleman agı 76 adet dikdörtgen şek
linde lineer izoparametrik eleman ile 113 dügüm 
noktasını ihtiva etmiştir. (Şekil-S . ) 

Kil/yamaç temas yerinde, 18 dügüm nokta 
çifti tesis edilmiş ve 16 eklem elemanı ile bag
Iantı temin edilmiştir. 

Şekil-S. 
Sonlu element agı 
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ANALİZ NE11CELERİ VE SONUÇLARI 

Gerçek durum ile (teknik şartnamenin 1988 
sezonunda da gözlendigi) teorik durum arasında 
bir karşıaşurma yapıldı. Oturma eğrileri (kontur
ları) normal bir dagılıma (model) sahipti. Bara
jın üçüncü yarısında da en büyük degerde idi. Şe
kil 6a- ve 6b 568 m üzerinde yapılan dolgunun 
sebeb oldu~u sag yamaçtaki oturma artışını gös
terir. Analızi yapılan bu iki durum arasındaki 
fark özellikle sag yamaçta görülebilir. Yerleşme 
farkı 554 m olan diagramda bu alanlarm genişle
miş şekli görülebilir. 

Şekil-6. 
Oturma egrileri, a) teorik, b) gerçek, c) 554 
kotunda oturma farkı 

Temas yerindeki kayma ve teget gerilme
ler arasındaki kar_şılaştınnadan aşagıdaki sonuç
lar çıkarılmıştır. (:)ekil-7 .) 

Sag yamaç civarındaki düşük rutubet içe
ren kontak kilindeki gerçek tegetsel yer degişme
ler normal degerden 5-6 defa düşük olmuştur. 

Şekil-7. 
Yamaç boyunca tegetsel gerilmeler ve kayma
lar. 
a) İnşaat bitiminde toplam deger 
b) 1988 sezonundan sonra yapılan dolgu 



Aynı bölgelerdeki temas noktalarından 

meydana gelen tegetsel gerilmeler sag yamaçta 2 
misli, sol yamaçta ise 1-5 misli daha büyüktür. 

Sonuç olarak, etkilenen bölgenin hemen al
tındaki etkili gerilmeler belirgin ölçüde azalmış
tır. Analiz yapılan bu iki durum arasındaki fark
lar 568 m kotunun üzerinde yapılan dolgularda 
meydana gelen te~etsel gerilmeler ve kaymalar 
dikkat çekicidir. Elde edilen neticlere dayanarak 
aşa~ıdaki sonuçlar çırarılabilir. 

Temas kilinin fiziko-mekanik karakteristik
leri, baraj gövdesinde oluşacak yer de~iştirmeleri 
ve gerilmeleri; direkt etkiler. Bilhassa sa~ yama-
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cın oldu~u bölgede; bu durum, teknik özellikleri 
tam olarak gözlemlerne gerekliliğini açık bir şe
kilde gösterir. 

1988 sezonunda konulan temas kilindeki 

nem miktarı eksikli~i pek çok durumda, baraj 

emniyetini tehlikeye sokmadan hidrolik çatlama 

riskine kadar emniyet katsayısında bir ayarlama
ya yol açabilir. 

545 ve 555 kotları arasındaki sağ yamaç sa
hasındaki gerilme azalmaları, hareketin ölçütme
sini gerekli kılar. 
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DAMLA SULAMADA DAMLAYlClLAR VE BORU 
HATLARININ TIKANMALARA KARŞI KORUNMASI 

SU AKIŞININ DEV AMI STRATEJiLERİ 

Yazan: P. L. PRICHARD (*) 
Çeviren : Mahmut ÇET1N (**) 

ÖZET 

Damla sulama; özellilde bil.lci besin maddelerince fakir, tuzlu topralelarda kısmen tuzlu 
suların sulamada lcullanılmasmı sa.CJlaycın, sulama teknolojisi yönünden yenilik geliren bir 
sulama sistemidir. Sulama telmig ine üç büyük yenilik geliımiştir; 1- Sulamayı sık aralıklar
la yapmak, 2- Kimyevi gübre ve ilaçların dogrudan dogruya bitki köle bölgesine istenilen 
miklarda verme/c, 3- Tuzlu topraleların sulanmalarını saglamak ve aynı zamanda yüksek 
derecede tuz bulunan sular-m sulamada kullanılmalarını saglamak. Damla sulama sistemi 
sulama telmigine getirdigiyeni/Uc ve diger sulama sistemlerine göre tartışılamayacalc dere
cede üstünlü/clere sahip olmasma ragmen sistemin işletmecilikte karşılaşılan en önemli 
problemi tılcanmalardır. Bu malccıle I\al[[omiya Üniversitesinde su amenejmanı uzmanı olan 
P.L. PRICHARD tarafindan Kalifomiya Vniversitesi Riverside Extension Larafmdan düzenle
nen bir sempozyumda sunulmuştur. 

1. GİRİŞ 

1986 yılı verilerine göre CALTFORN lA 
eyaletinde sulamın 10 milyon acre (4 milyon ha) 
tarım <mızisinin yaklaşık 500.000 acre' ı (200.000 
ha) (Bu alan sulanan toplam alanın neredeyse % 
4.5' lik bir kısmıdır.) damla sulama sistemi ilc su
lanmaktadır . Damla sulama sistemlerinin iki ana 
Lipi kullanılınakladır. Bunlar; 1- Üsuen damla su
lama sistemi, 2- Toprak altı damla sulama siste
midir. Toprak üstü damla sulama sistemleri ge
nellikle bahçe bitkilerinin sulanınasında 
kullanılır ve 0.5-0.75 inç (1.27-1.91 cm) çapında 
polietilen borulara ihtiyaç duyulur. Damlatıcılar 

(*) ~alifo~iya Üniv. Rivcrside Exlcnsion, Rivcrsidc, Kali
fonııya, U.S.A. 
(**) Ziraat Yüksek Mühendisi, DS! Vf. Bölge Müd., ASO 
Şube Müdürlüğü, ADANA 

bitki aralığına bağfı olanık boru üzerinde olabile
ceği gibi boruya belirli mesafelerde de bağlana
bilirler. Her bir damlaLicı gen~llikle 0.5-02.0 ga
lon/saat (1.7-2.6 litre/saat) kapasitededir. 

Toprak altı damla sulama sistemleri genellikle 
daha yaygın olarak tek yıllık bitkilerin sulanma
sında kullanılır. 0.0076-0.0381 cm kalınlıkta çok 
bölmeli (ınully-chaınbered), damlama banlı (drip 
tape) olarak adlandırılan borular kullanılır. Su 
boru çeperlerindeki lazeric delinmiş küçük orifis
lerden akar. Akım hızları borunun her 100 feet 
(30.5 m) uzunluğu için 0.2-1.0 galon/dakika 
(0.76-3.80 litre/dakika) sınırları arasında değişir. 
Nispeten yeni olan başka bir bant tipi belirli ara
lıklarla üzerine iyice monte edilmiş turbulent 
akışlı damlatıcıları kullanınakı.adır. 
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Tıkanma damla sulama elemanlarının kar
şı karşıya kaldıgı en ciddi problemdir.Damlama 
bantının daha küçük orifislere sahip sahip olması 
ve bundan dolayıda tıkanmanın bütün çeşitleri 
için bütün bir potansiyel oluşturmasına ragmen, 
tıkanma damla sulama sistemlerinin her biri için 
ortak bir problemdir. 

Tıkanma su akışını azaltan parçacıkların su 
içerisinde bulunmasından kaynaklanır. Bu parça
cıklar sisteme kaynak suyundan (source water) 
girebilecegi gibi sistem içinde biyolojik veya 
kimyasal olarakda gelişebilirler. 

Damlatıcıların tıkanınası tarla bazında su 
akışının azalmasına neden olur. Akımdaki azalış 
hatlarında basınçta artışa ve pompaj masrafları
nın yükselmesine, sistemin güvenilirliginin azal
masına neden olabilir. Aynı zamanda sulama 
programı sistemin proje taşıma kapasitesindeki 
degişikliklerden etkilenir. Tıkanma üniform ola
rak tekil damlatıcıları etkilemez. Digerleri sadece 
kısmen etkilenirken bazıları tamamen tıkanır. 
Ana borunun sonuna yakın olan hatlar ve birey
sel hatların sonundaki damlatıcılar tıkanmadan 
en çok etkitenmiş olarak görülürler. 

Damlatıcı tıkanmalarındaki düzensizlik su
yun tarlanın değişik kısımlarına üniform dagılı
mını olumsuz yönde etkiler. Arazinin bazı kısım
larının adeta bataklık görünümündeyken, diger 
kısımların son derece kuru kalması tipik şikayet
lerdendir. 

Tıkanma sistem içerisindeki hatlarda, filtre
lerde veya damlatıcılar ... vb gibi herhangi bir 
yerde meydana gelebilir. 

Tıkanma fiziksel parçacıklar, kimyasal çö
keltiler (tortular) veya biyolojik oluşumların bir 
sonucu olarak ortaya çıkabilir. 

Fiziksel tıkanma problemleri sisteme zerre
ciklecin hatlara yada damlatıcılara yerleşmesine, 
böylece proje debisinin azalmasına neden olur. 
kuyu su kaynakları genellikle silt ve kum gibi 
mineral parçacıklan önemli derecede ihtiva ede
bilirler. Yüzey suları mineral maddeden organik 
maddeye kadar her türlü parçacıkları ihtiva ede
bilir. Yaygın olarak önemli miktarlarda yosun ve 
alg içerebilen, rezervuarlarda biriktirilmiş suyun 
kullanımı büyük çapta filtrelerneyi gerektirir. 

Sulama suları damlatıcı ve hatlarda çökebi
len eriyebilir tuzların degişen miktarlarını bünye
sinde bulundururlar. Su buharlaştıgı zaman bu 
eriyebilir tuz konsantrasyonları çökelecek tortu 
oluşturur. Bundan dolayı normalde problemli 
olabilecegi düşünülmeyen suların bile bir filtre 
sisteminden geçiritmesine yönelebilir. Esas en-

58 

dişe sulardaki kalsiyum, magnezyum, bikarbo
nat ve sülfatın yüksek düzeydeki konsantrasyon
larıdır. Bikarbonat ve sülfat tuzları filtrenin man
sabında hasıl olabilir, çıkışları tıkar ve su akışını 
azaltır. Califomiadaki kuyu suları yüksek oranda 
bikarbonat içerirken yüzey suları genellikle bi
karbonat iyonları bakımından fakirdir. Yeraltısu
ları erimiş demir ve mangenez ihtiva etmenin ila
ve problemini sorun olarak getirebilir. 
Atmosferle üst yüzeyin temasanda erimeyen 
manganez ve demir oksitler çökelir ve tıkanmaya 
neden olabilir. 

Gübreler veya diger kimyasal maddelerin 
sisteme ilavesi muhtemel tıkanmayı arttırabilir. 
Sulama suyunun alkaliliğini arturan kalsiyum ve
ya fosfat içeren gübreler en fazla can sıkıcı olan
larıdır. 

Damla sulama sistemleri alg ve bakterilerin 
hızlı büyümelerini saglayan çevre koşullarını 
oluştururlar. Bu şekildeki gelişen kütlelerin yo
gunluğu damlatıcıları tıkamak için yeterli büyük
lükte olabilir. Bakterilerin bazı türleri tıkanma 
ihtimalini arttıran demir ve mangenez oksitleri
nin torıusunu üretebilirler. Biyolojik tıkanma çok 
yaygın olarak yüzey su kaynaklarını kullanan sis
temlerde olur. Fakat yeraltısuyunu kullanan sis
temlerdede meydana gelebilir. 

Parçacıklar. Fiziksel tıkanma problemleri 
genellikle sulama suyunun dagıtım sistemine gi
rişinden önce uygun bir şekilde filtrelenmesiyle 
çözümlenebilir. Bu şekilde çok miktarda zerre
cikler ihtiva eden sular için yeterli filtre kapasite
si gerekir. Bir alternatif çözüm, zerreciklerin bü
yük miktarlan (bir rezervuarda alglerin örnegin 
gibi) problem oldugu zaman otomatik filtre yıka
ma sistemlerini(automaticfilter flushing systems) 
kullanmaktadır. Alg kontrolu için rezervuarlarda 
kimyasal uygulama filtre tıkanmalarını minu
mum tutmada uygun bir stratejidir. 

Elek filtresi (screen filtresi) kum ortamlı 
filtrelerde sonra membada nihai filtre olarak kul
lanıldıgı zaman veya mineral maddeleri içeren 
sular için kullanıldıgı zaman çok etkilidirler. 

Kum ortamlı filtreler (sand media filtres) 
su kum yaıagı boyunca aktığında zerrecikleri tu
tar. Mineral ve organik zerrecikterin tutulmasın
da oldukça etkilidirler. 

Doğru filtre kapasitesinin seçimi önemlidir. 
Düşük kapasiteli filtre çabuk tıkanabilir, akış hı
zını azaltabilir, elek materyalini kırabil ir, zerreie
rin sistem içine girişini izin verebilir. Şayet bir 
filtre tıkanırsa eleğin kınlmasını önlemek için te
mizlenmelidir. Çabuk filtre tıkanınalarma en et
kili çözüm; 1-Daha büyük filtre kapasitesi ekle-



rnek, 2-0tomatik yıkama ünitesi yerleştirmek, 3-
Kimyasal maddelerle veya fiziksel eleme yardı
mıyle filtre öncesi muameleyi etkin olarak yap
maktır. 

Kimyasal Tıkanma. Kalsiyum ve magnez
yum karbonat çökeltİlerinin kontrolünün gele
neksel medodlar suyun PH'sını azaltmak için sü
rekli veya aralıklı enjeksiyon yardımıyla asitlerin 
ilavesi olarak bilinmektedir. Sulama sulannda 
PH'nın her zaman 7.5 den daha az düzeyde tutul
ma-.ı gerektiği önerilir. PH'yı azaltmak için kulla
nılan en yaygın kimyasal bileşik sülfirik asittir. 
Ne yazıkki işlemin yapılmasındaki güvenlikle il
gili endişeler onun kullanılabilirliğini azaltmak
tadır. N-pHU-RlC adı verilen bir ürün kullanışlı
dır ve azot gübresinin az bir miktan ile sülfirik 
asitin daha güvenli bir formülasyon içinde kulla
nılabilirliğini sağlamaktadır. Diğer asitlerde kul
lanılmaktadır. Hidrolik ve Fosfonk asit de buna 
dahil edilmektedir. Fakat Hidrolik asitten toprağa 
klor ilavesinin dezavantajı ve Fosforik asidin pa
halı olması kullanılmalarını azaltmaktadır. Kalsi
yum sülfat ve silikat tortuları zor çözünmekte ve 
aranılan çareye bir başka problem getirmektedir. 

Damla sulamada kulanılan sulara düşük 

konsantrosyonlarda (2ppm) sıvı bileşiklerin ila
vesi oksitlenme ile oluşan kabukların sebep oldu
ğu tıkanmaları önleyebilir. Böyle bileşiklcre eşik 
inhibitörler adı verilmektedir. Bu bileşikler tarım 
sektöründe yeni olmakla beraber edüstriyel uy
gulamalarda etkisini kanıtlanmıştır. 

Genellikle eşit inhibitörleri oksidasyonla 
kabuk kristal oluşumunu bozmakta, kalsiyum 
sülfat ve kalsiyum karbonat tortularından oluşa
cak tıkanmayı azaltmaktadır, lRRlGREEN böyle 
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bir eşit inhibitörü olup, 2 meq/1 den daha fazla 
Ca veya HC03 bulunduran sularda etkinliği is
patlanmıştır. Benzer etkiye sahip diğer ürünler 
başka araştırıcılar tarafından incelenmektedir. 

Biyolojik Tıkanma. Biyolojik tıkanma ol
duğu zaman klor gazı ve hipoklorit eriyikleri en 
yaygın biyosidler olarak enjekte edilirler. Diğer 
uygun biyosidler acroleine bileşikleri (Magnaci
de) ve alglerle bakteriyel hiflere etkili olan bakır
lı eriyiklerdir. Bu ilaçlar ya problem görüldüğün
de yada önleyici tedbir olarak kullanılabilir. 
Önleyici olarak kullanıldığı zaman gereksinilen 
konsantrasyon genellikle azaltılır . 

Kullanım Güvenli~i. Hem asit hemde 
klor bileşikleri elle kullanılırken ve bir yerden 
bir yere nakledilirken tehlikelidirler. Buna ilave
ten klor gazı, basınç regülasyonu ve enjeksiyon 
için özel ekipman gerektirir. Güvenli, biyolojik 
ve kimyasal tıkanmayı önleyebilen maddeler 
gözönüne tutulmalıdır. Her iki amacada herza
man uygun olan ürünler, biyolojik büyümenin 
bazı tiplerini ve bikarbonat çökelmesini azaltan 
üre sülfirik asit ürünlerini ihtiva ederler. lRRlG
REEN bakır sülfatla karıştırldığı zaman elle kul
lanımı kolay, çevre şartlarura uygun bir tıkanma 
inhibitörüdür. 

lRRlGEEN demir tortularından dolayı tı
kanmaya meyilli sularda kullanıldığında etkinli
ğinin ne olabileceğini değerlendirilmesi henüz 
denenmektedir. lik yılın deneme sonuçları 1 ga
lon/saat (3.8 litre/saat) debili damlatıcılar kulla
nıldığında uygulama yapılmayan suların ortala
ma debisinde %10 azalma olacağını göstermek
tedir. Sulama suları lRRlGEEN ile muamele 
edildiğinde debilerde bir değişiklik olmamakta
dır. 
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GÖL SEDİMENTLERİNİN ÖTROFİKASYONA ETKİSİ 

Yazan : Doç.I~f.Bülent TOPKAYA 
Fırat Universilesi Mühendislik Fakültesi, 
Ç~vre Müh. Bölümü, Elazığ 

ÖZET 

Göller iç it ı önemli eLki kirletici elicilerden birisi bitki besin maddelerinin deşwjı sonucu 
oluşur. Yeni hücre yapımında optimal konsantrasyonlar açısından en az miktarda mevcut 
olan ve bı"iyıimeyi sınırlayan madde genelde josjordur. Durgun su kcıynaklcınna kanşan 
fosfonlll IJir l.:ı.smı aerobUc şartlar allında sadimenLLe depolanarakjo~or çemberinden çıka
rılır. Bunu J.:cırşılı/c artan lcirliligin gelirdigi bazı olumsuz şartlar sonucu depolanan bu fosfo
nın bir kısmı yeri çözünerele yeni hücre ürelimine neden olabilmeicle ve bunun sonucunda 
gölün bitki L•e.sin maddesi düzeyini azaltmak için alınacak tedbirler etkisiz kalmcılcladır. 

Bu çalış n ı cıcia .fosforun sedimentte depolanmasının ve serbest bıralcılmcısımn mekaniz
ması ı:izerinr./e durulmuştur. 

1. GİRiŞ 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
tabii ve yapay güller artan oranda kirlilik etkisi 
alLında bulunmaktadır. NüFus artışının hızlandır
dığı iç göçler sonucu özellikle su toplama havza
larındaki yaıılı5 yerleşim; verimli tarım alanları
nın amaç dı 'i ı kııll:ınılmaları ve birim aland;:ııı 
elde eelilen veriıni yükseltmek amacıyla suni 
gübre kullanımının artması yüzeysel su kaynak
larımıza , sucu! ortamda bitkisel üretimin ivme 
kazanınasına (ötrorikasyon) neden olan bitki be
sin maddelerinin aşırı oranda karışınasına neden 
oimaktadır. 

Günümüzde amaç, kirliliğe uğramaınış su 
kaynaklarının kt•nınınasının yanısıra halc.n deği 
şik ötrofikasyon katlcınelerinde bulunan gölleri
ınizin de tekrar e.iki durumlarına dönüştürülmesi 
olmalıdır. 

Bir gölün su kalitesini etkileyen maddeler 
arasmda bitki besin maddeleri olan fosfor ve azot 

başta gelmektedir. Organizıncılar yeni hücre mad
desi yapımında optimal konsantrasyonlarda çeşit
li elementiere ihtiyaç duyarlar. Bu açıdan ince
lendiginde en düşük konsa ntrasyonu sahip 
ımıelde minimum faktör olarak büyüme hızını sı
nırlar. Araştırmacıların çoğu fosfor veya azotun 
çoğu kez sımdayıcı olduğunu, bu iki maciele ara
sında da fosforun sınırlayıcı olduğu durumların 
daha yaygın olduğu konusunda birleşmişlerdir 
11,2,31. Karbonun sınırlayıcı etkisinin daha 
önemli olduğunu savunan araştırınalar da mevcut 
olmasına rağmen ötrofikasyon o:gusunun bitki 
besin maddesi girişinin denetimi yolu ilc kontrol 
altıncia tutulabilmesinde elde edilen başarı, diğer 
ınadclclcre oran lu fosforun denetimi ile daha yük
sek olmaktadır l4J. 

Fosforun ötrofikasyonclaki rolü iki türlü
dür. İlki göl yüzey sularında genelde üretimi sı
nırlayıcı besi maddesi olması nedeniyle kullanı
labilir fosfor giri~inin artışının gölele biyokütle 
artışını eta beraberinde getirmesi, diğeri fosforun 
çok düşük konsantrasyonlarda cia plankton alglcr 

61 



DSlTEKNlKBÜLTENl 1992 SAYI 77 

tarafından kolaylıkla alınabilmesidir. Öyle ki fos
for konsantrasyonun 1 f.!g/1 oldugu durumlarda 
bile b miktar, 15.000.000 hücre/I Asterionclla 
plankton algisinin üremesine yetmektedir. (5J. 

Göl ve akarsularda üç fosfat türü birlikte 
bulunur. Çözünmüş organik fosfat ve organik 
portiküler fosfat (ürto ve polifosfat). Bütün bu 
fraksiyonların toplamı toplam fosfatı oluşturur. 
Göllerde üretimin meydana geldiği bölgede, çö
zünmüş inorganik fosfat , ışık enerjisini kullanan 
fototrof üreticiler tarafından alınır, organik bağ
lanır ve besin çemberine katılır. Partiküler bagla
nan bu fosfatın yalnız bir kısmı ölen organizma
lar ile çökelirken daha büyük bir kısmı 
epilimnion tabakasında serbest kalır ve yeniden 
organizma bünyesine alınır. 

Nesbitt'e [6] göre ötrofik göllerde ilkbahar 
karışımiarı esnasında gözlenen P konsantrasyonu 
O, l mg/I 'den yüksektir. Kirlenmemiş bir gölde 
toplam P değeri 0,01 - 0,04 mg/I arasında deği
şirken, ötrofik göllerde bu değer 0,03 - I ,S mg/I 
olmaktadır. Deşarj sınır konsantrasyonları açısın
dan ABD'de göl ve nchiriere doğrudan deşarj 
edilen sulardaki fosfor konsantrasyonunun sırası 
ilc 0,05 mg/I ve 0,10 mg/1 degerierini aşmaması 
istenmektedir [6j . 

Fosfor açısından zengin atıksuların sürekli 
dcşarjı sonucu oligotrof bir su kaynağının ötrof 
duruma geçişi hızlanır. Bu arada epiliınnion ve 
hipolimnion'un her ikisinde de büyük etkileşim
ler görülür [7] . 

Epilimnion'da genelde bütün yıl boyunca 
karışım meydana gelir. Deşarj edilen atıksular bu 
tabakacia katiaşma meydana getirirken harcanan 
02 belli sınırlar içerisinde atmosferden kazanıla
bilir. Konsantrasyonları Bü15 ile ifade edilen ve 
biyo~iınyasal olarak indirgencbilcn organik mad
delcrın su kaynağına zarar vermeleri ancak ü 2 
harcanmasının 0 2 kazaneını aşması halinde orta
ya çıkar. Buna karşılık bu tür kirletici maddeler 
gcne!de su kaynağında depolanmadıklarından 
göl çevresinde yapılacak bir kanalizasyon sistemi 
ve tasfiye tesisi, su kalitesinde süratli bir iyileş
meye neden olur. Epilimnion tabakasında esas 
negatif etkileşimler fotosentez yapabilen organiz
ınaların kitlesel üremesi sonucu ortaya çıkar. 

Fotosentez sırasında Cü2 harcanması nede
niyle suda denge durumunda çözünmüş olan bi
karbonat çözünmeycn karbonata dönüşerek çöke
I ir. Bunun yanısıra algler solunum sırasında ü 2 
harcadıklarından, 0 2 bilançosu sadeec günün ay
dınlık kısmında pozitif olup, yüksek alg konsant
rasyonl<ırında, geceleri önemli ü 2 eksiklikleri or-
taya çıkabilir. 
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Hipolimnion'da gölün Üz bütçesi ikinci bir 
yüklenmeye uğrar. Pratik olarak, 1 mg P deşarjı 
cpilimnionda 100 mg alg kuru kütlesinin üretimi
ne yol açabilir. Bu organizmalar öldükten sonra 
hipolimniona çökelir ve orada yaşayan heteretrof 
organizmalar tarafından yaklaşık 140 mg ü2 har-

canarak parçalanırlar. Evsel atıksularda yaklaşık 
10-15 mg/Ip bulunmaktadır. Böylelikle hipalim
nionda göl Üz bütçesinin 2100 mg üıfl degerin
de ikincil yüklenmesi söz konusu olmaktadır ki 
bu değer söz konusu su kaynağının evsel atıksu
da bulunan organik maddeler ilc 400-550 mg üıf 
1 (BülS) büyüklüğün.9e birincil yüklenmesinden 
çok daha fazladır. üzeilikle karışım olmayan 
durgunluk sürelerinde fotosentez sonucu üretilen 
02'nin hipoliınniondaki ü 2 azlığını kapatması 

mümkün değildir. Hipolimniondaki ü 2 miktarı

nın yaz tabakalaşması sırasında sürekli azalarak 
bazı durumlarda tamamen yokluğu söz konusu 
olurken, buraya Üz taşınması ancak takibeden 
karışım dönemlerinde mümkündür. Bunun yanı
sıra epilimnionda fotosentez sırasında oluşan ve 
hipolimniona çökelen karbonatın bir kısmı bura
da tekrar geri çözünür ve suyun pH değerinin 
yükselmesine neden olur. Bu değer 1 1 'e kadar 
çıktığında balık ölümleri beklenmelidir [7]. 

2. ÇÖLLERDE SEDİMENT OLUŞU
MU VE OTROFİKASYONA KATKlSI 

Bir göle su toplama havzasından çeşitli 
yollarla süspanse ve kolloidal partikül girişi olur
ken tarımsal arazilerin drenajına özellikle dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Tabii ve işlenınemiş 
topraklardaki fosfat sıkı bir şekilde adsorbe edil
mişken, yoğun yapay gübre kullanılan alanlar
dan gelen sular yüksek miktarlarda çözünmüş 
fosfat içerirler. Bunun yanısıra, diğer alanlardan 
erozyon yolu ile taşınan toprağın da büyük öne
mi vardır. Biggar \'C Carey'c [8] göre, erozyon 
sonucu besin maddesi kaybının derecesi toprak
taki organik madde ve kil miktarı tarafından be
lirlenir. Nitratlar suda çözünerek topraktan yıka
nabilirken, fosfatlar toprak partiküllcrine tutulu 
kalabilirler. 

Su toplama havzasından göle taşınan mik
ropartiküller adsorbe ettikleri besin maddelerinin 
de göle girmesine neden olurlar. Bu şekilde göle 
k<ırışan besi maddeleri algler de dahil olmak 
üzere mikroorganizmaların büyümelerini destck
lerken bunl<ır da salgıladıkları sümüksü polimer 
tabaka ile mikropartikülleri adsorbc eder, Ook 
haline gelir ve dibe çökerek sediment oluşumuna 
katılırlar . Sığ bölgelerde sedimentler su hareketi 
ilc tekrar süspanse hale gelerek su kaynağının üst 
tabakaianna önemli oranda süspansc ve çözün
müş madde geri dönmesine neden olurlar. Daha 
derin ve türbülans olmayan bölgelere çökelen se-



dimentler ise anaerobik şartlar altında aynşır ve 
bünyelerine aldıkları besin maddelerini serbest 
bırakırlar. Sedimentler bir yandan ayrışmaya ug
rarken diger yandan da göle çözünmümş organik 
ve inorganik maddeler ile partiküler madde giri
şinin devam etmesi durumunda gölün trofi dere
ccsindeki değişim hızının katlanarak artması 
beklenmelidir. 

Alglerin ayrışması sonucu, aerobik şartlar 
altında, başlangıçta bağladıkları azot ve fosforun 
% 50'si 6-12 ay arasında serbest bırakılırken, 

anaerobik şartlar altında azotun % 40'ı ilc fosfo
run% 60'ının serbest bırakıldıgı gözlenmiştir [9]. 
Geri kalan zor ayrışan kalınu ise uzun yıllar par
çalanmaya devam eder. Sedimentteki zor ayrışan 
maddelerin büyük kısmı inorganik karakterde 
olup, suyun pH değerine bağlı olarak, çözünmüş 
halde kalsiyum, demir ve aliminyum fosfat içere
bilirler. Besin maddelerini çözünür hale getirerek 
su bitkileri tarafından kullanıma imkan sağlayan 
bakteri çalışması sonucu bu maddelerde de besin 
zincirine dahil edilirler (ömegin kalsiyum fosfat 
veya apatitin fosfat kaynagı olarak kullanılma
sı. ... ) (10). Bu nedenle ötrofikasyon kontrolu 
amacı ile çözünmüş fosforun geri tutulması çalış
malarında başarı ancak, fosforun hakikaten sınır
layıcı besin maddesi olduğu durumlar ile mineral 
fosfat rezervlerinin bulunmadığı bölgelerde bek
lenmelidir(1 1). 

Sedimentte depolanan fosforun miktarı, 
türleri ve hareketliliği göl içerisinde değişkenlik
ler gösterir. Yüzeysel sedimentin P konsantras
yonu genelde su derinliği ile artar. Ayrıca P ön
celikle ince yapılı düşük yoğunluklu ve suda 
yavaş çökelen, dolayısıyle dip akımları ve karışı
mın minumum olduğu derin su bölgelerine ko
layca taşınabilen partiküllerle bağlantılıdır. Daha 
iri kuvars yapıdaki partiküller ise kıyıya yakın 
yerlerde çökclirler. Derin bölgelerde (ağırlık ba
zında) P düzeyleri daha yüksek olmakla beraber, 
sığ bölgelerde iri taneterin yüksek yoğunluğu ile 
sediment tabakasının kalınlığı nedeniyle birim 
alanda depolanan P miktarı daha yüksek çıkabilir 
(12). 

3. SEDİMENTİN FOSFOR ÇEMBE
RİNDEKİ ROLÜ 

lik defa 1936 yılında Einsele tarafından or
taya konulduğu gibi organik artıklar ile scdi
mentte depolanan fosfatın takip ettiği yol demir 
ile yakından ilişkilidir (13) . Demir çözünürlüğü 
düşük olduğundan yüzeysel su kaynaklarında çok 
az miktarlarda, 0 2 içeren sularda çok güç çözii -
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nen Fe (III) bileşikleri, Oı bulunmayan sularda 
ise çözünür haldeki Fe (II) şeklinde bulunur. Bu 
olguyaneden olan yükseltgenme-indirgenme (re
doks) potansiyeli demirin oksidasyon derecesini 
kontrol eder ve sedimentin inorganik fosforu de
polama veya serbest bırakma özelliğini de etki
ler. Einsele tarafından küçük göllere yapılan 32p 
deşarjları sırasında fosfatların aerob şartlar altın

da sediment parçacıkianna actsarbe olduklarını 
ya da demirfosfat olarak çökeldikleri gözlenmiş
tir. Bu demir(III) hİdroksifosfat ise sediment re
doks potansiyeli 0.2V'dan büyük olduğu müddet
çe çözünmez haldedir. Sedimentin üstünde 
bulunan suda az miktarda bile 0 2 bulunması ha
linde sediment üst tabakası bariyer etkisi yapar 
ve suya karışan iyonlar tekrar sedimente geri dö
ner. 0 2 doygunluğunun < %1 O olduğu durumlar
daP hareketliliği başlar ve «0.5 mg Oı/1 deger
Ierinde P04-3, sedimentten patlama şeklinde 
serbest bırakılır (15). Oligotrof göllerde bu mik
tar 0,6 mgjm2, gün, ötrof göllerde 12 mg/m2 gün 
degerierine ulaşabilirken sedimentin üst yüzeyin
den fosfor serbest bırakılması difuzyon ve su ha
reketleri gibi olaylar tarafından hızlandırılır(16) . 

Özelliklle tamamen 02 yokluğunda ötrof 
bir gölde tabakalaşma dönemlerinde, demir (III), 
demir(II)'ye indirgenir ve fosfatlar ile birlikte çö
zeltiye geçer. Sığ göllerde bu yolla önemli mik
tarlarda demir ve fosfat, biyolojik olarak üretim 
yapılan bölgeye ulaşır. Bu "iç" P yükü yaz ayla
rında dış yükler ile aynı boyuta ulaşabilir. Katiaş
mayı takip eden tam karışım dönemlerinde fos
fatlar tamamen göl içinde dağılınayıp aerob 
ortamda kısmen tekrar FeP04 şeklinde veya Fe 
(OH)3'e adsorbe olarak sedimente geri dönerler 
(Şekil 1 a,b). Sedimentler bir su kaynağının fos
fat kapanı gibidirler ve önemli miktarlarda fosfa
tı bu şekilde bağlı tutulabilirler. Bu nedenle sedi
mentıc bulunan fosfor miktarı göl suyunda 
bulunandan daha fazladır. inorganik fosforun ge
ri çözülebilmesi için, sediment iç suyunda bulu
nan çözünmüş inorganik fosfor konsantrasyonun 
üstte kalan sudakinden daha fazla olması şartı bu 
şekilde yerine gelmiş olur. Sedimentin fosfatları 
adsorpsiyon kabiliyeti aynı zamanda sedimentin 
mineral yapısı ile de ilişkilidir (1 7 ,18). 
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Şekil La Tabakataşma Dönemi İndirgenme 
reaksiyonları, demir ve fosfatın geri çiiziinmesi 

Şekil l.b Tam Karışını Dönemi : Yütseltgen
me (oksidasyon) reııksiyonları. demir ve fosfa
tm sedimentte çökclınesi (21) 

Einsele, göllinele yapllğı çalışmalarda, göle 
önce bir defaya mahsus, sonra sürekli yapılan 

fosfat deşarjlarınd:ı, bu fosfatın kısa süre sonra 
organik bağlı şekilele sedimcntte depolandığını, 
ilk üretim artışından sonra daha ileri zamanlarda 
üretim artışı olmadığını tespit etmiştir. Bunun so
nuca göre göller, bulundukları trofi durumunda 
stabil bir ekosistcın oluşturınakla ve kendi kendi
lerini dengeele tutmaktadırlar (13). Ötrofikasyona 
uğramış su kaynaklarından da görüldüğü gibi bir 
gölün trofi derecesi ancak uzun yıllar süren fos
fat girişi ile dcğiştirilebilınektedir. 

6~ 

Sediment üst tabakası ilc su arakesit bölge
sinde çökelme, çözünmc ve ımıelde değişim olay
ları önemli rol oynamaktaclırl;u· . Sedimcntte bazı 
elememler öncelikle adsorbc edilir ve bazı özel 
şanlar altında tekrar harekctlcnirlcr. Bu olgu se
diment-su arakesitinde mevcut olan indirgenınc
yükseltgcnınc şartları tarafından kontrol edilir. 

Tcsscnov'un (1 9) deneysel çalışınalarına 

göre sedimentin alt tabakalarında anaerob şartlar 
altında çözünen fosfat ve demir iyonları, sedi
ment üst yüzeyinde aerob şanlar süresince ad
sorptiv zcnginlcşirlcr. Bu şekilele demir ve fosfo
run, oksidasyon şartl<mnırı hüküm sürdüğü 

sediment üst yüzeyine doğru taşınımı söz konusu 
olur. Fosforun serbest bırakıldığı dcrinlik deney
sel olarak 6 cm olarak bulunmuştur. Bu hareket
lilik, büyük oranda inorganik fosfor için geçerli 
olup sedimcnucki organik bağlı fosfor oldukça 
stabil bir fosfor fraksiyonunu oluşturınaktadır(3). 

Dip suyunun çözünmiiş oksijen içeriğinin 

yüksek olduğu yani bütün yıl boyunca oligotrof 
olan bir göl ilc, ötrof bir gölün karışım dönemle
rinde dip çamurunun üst yii;.cyindc redoks potan
siyeli E7 0.6 Volt'tur (pH=7). Bunun yanısıra oli
gotrof bir gölde bile oksidasyon bölgesi sediment 
üst yüzeyinden ancak 0.2-3 mm derinliğine kadar 
tesir eder ve burada Fe+ 3 içeren bir yüzey taba
kası oluşur, daha derin tabakalarda ise rcdoks po
tansiyclinin a7.almasına parakl olarak irdirgcnme 
özellikleri artar (7). 

Ötrof bir gölde, tabakalaşma dönemi süre
since inclirgcnmc bölgesi sedimentin alt bölgele
rinden, üst yüzeye ve arakesit bölgeye doğru iter
ler (Şekil 2). Tabakalaşma sırasında rcdoks 
potansiyeli sürekli azalır. E7 0.2V değerine de

mir ve fosfat çözcltiyc geçer, E7 0.1-0 Volt dege
rinde ise S04 H2S ve elementer kükürte indirge
nir. Bu olaylar sırasında , scdimcnllen madde 
çöziinmcsi sonucu, sediment-su arakesit bölge
sinde bir mikro katiaşma oluşur (20). Holomiktik 
bir gölele tabandan biraz yukarıda bulunan bu 
mikro katiaşına her karışıın döneminde bozulur 
ve çözünınüş maddeler kısmen tekrar çökclirkcn 
bazıları da daha yukarıda bulanan bölgelere taşı
nırlar. 
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Şekil 2 Ötrof bir gölün sediment-su arakesi
tinde redoks potansiyelinin (0,2 V) yıllık de~i
şimi (7). 

Ötrofikasyon kontrolunun P sınırlanması ile ya
pılmasında önemli engellerden birisinin sedi
mentte bulunan fosforun göl suyunun P konsant
rasyonuna etkisi olduğu görülmektedir. Sediment 
iç suyu ile göl suyundaki relatif P konsantrasyo
nuna bağlı olarak çözünmüş inorganik fosfor tu
tulur veya göl suyuna serbest bırakılır. Bu taşı
nun büyük oranda türbülanslı karışımın derecesi 
ile sediment iç suyundaki inorganik P konsant
rasyonuna bağlıdır. Ötrofikasyonun ilerlemesi ile 
göl dip sularının oksijensiz kalması eş anlamlı 
olduğundan ve sedimentten inorganik p bırakıl
ması ötrofikasyon derecesi ile paralel olarak arta
cağından ötrofik göllerde fosforun dış kaynakları 
tamamen kesi lse bile sP.Aiimentten P bırakllması 
uzun müddet daha devam edecektir. 

4. SONUÇ 

Ötrofikasyon probleminde organik ve inorganik 
kirlilik yüklerinin yanısıra sedimantasyon ve se
diment oluşumu da anahtar rol oynamaktadır. Bu 
olguya neden olan kirleticilerin, göle girdikten 
sonra süratle besin maddesi döngüsüne dahil 
edildiklcrindcn, daha göle karışmadan atıksudan 
ayrılmaları gerekir. Bitki besin maddesi deşarj 
açısından alıcı ortam standartlarına oyabilmesi 
ancak atıksuların ileri tasfiye işlemlerine tabi tu
tulmalarıyla mümküm olabilir. 
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Bitki besin maddelerinin anılan döngü içinde tu
tulması olgusu, ötrofik göllerin durumlannın 

düzeltililebilmesi amacı ile yapılan hesaplamala
rın ve çabaların da çoğunu boşa çıkartmaktadır. 
Dünyanın en çok araştıolan göllerinden birisi 
olan Erie Gölü için, akım ve bekleme süreleri gö
zönüne alındığında , tüm kirletici deşarjlarının 

durolduğu varsayıldığında, mevcut kirletici mad
deleri gölü tamamen terketmesi için 12.5 yıl ge
rektiği hesaplanmıştır. Döngü içinde tutulan be
sin maddeleri hesaba katıldığında bu süre çok 
daha uzun olacaktır. 

Fosforun neden olduğu ötrofikasyonun 
kontrolunda birçok imkan mevcuttur. Bunlar ara
sında P içeren suların yönlerinin değiştirilmesi, 
kimyasal veya biyolojik yöntemlerle P uzaklaştı
rılması, P açısından zengin dip çamurlarının 

uzaklaştırılması, yapay karışını veya dip suları
nın yapay olarak havalandırılmas ı sayılabilir. 

Bu önlemlerin seçimi ve kullanımı mevcut 
imkanlara ve söz konusu gölün büyüklüğüne 
bağlıdır. Kimyasal tasfiye küçük göller için etkili 
olurken, giren suların derivasyonu ile de yeterli 
başarı elde edilmektedir. 

Prensip olarak dip sulara oksijen verilmesi 
yolu ile sedimentten P serbest bırakılmas ı en aza 
indirebilmekte fakat oksijen verme işlemi esna
sında sediment-su arakesitinde türbülans yaratıl
ması sonucu suya P karışımı artmaktadır. Ayrıca 
göllerin diplerine yaratılacak yapay kanşım so
nucu yüzeyde üreyen alglerin daha fazla su hac
mi ile temas ve dolasıyle besi maddesi gereksi
miminin karşılanmasında kolaylık sağlanmış 

olmaktadır. 

Sonuç olarak, göllerdeki fosfor çevriminde, 
sedimentte bulunan fosforun rolünün anlaşılmış 
olmasına karşılık ötrofıkasyon olayının kontrol 
altına alınabilmesi amacı ilc etkili kontrol meka
nizmalarının geliştirilebilmesi için, sed imentte 
bulunan inorganik fosforun serbest bırakılına hı
zının ölçülebilir sediment özellikleri ve limnolo
jik şartların fonksiyonu olarak tahmin edilebil
mesi gerekmektedir. 
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ÇALlŞMADA KULLANILAN TEKNİK TERİMLERİN AÇIKLAMALARI : 

Aerob ik/ Anaerobik 

BO/S 

Detritus 

Epilimnion 

Fototrof canlılar 

Heteretrof canlılar 

Hipalimnion 

Holomiktik göller 

Oligotrof göller 

Ototrof canlılar 

Ötrof göller 

Ötrofikasyon 

Redoks Poıansiyeli 

Trofi Seviyesi 

Oksijenli/oksijensiz orıam 

S günlük Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı 

Sucu! organizmaların ölüm kalıntıları 

Termik tabakalaşma dönemlerinde göllerin üst tabakalari 

Enerji kaynağı olarak ışığı kullanan mikroorganizmalar 

Karbon kayrYağı olarak sadeec organik kaynakları kullanan mikroorga
nizmalar 
Termik tabakalaşma dönemlerinde göllerin dip ıabakaları 

Yılda en az bir defa karışıma uğrayan göller 

Her dcrinliğinde yeterli oksijen bulunan ve besin maddesi açısından fa
kir göller 

Karbon kaynağı olaraksudaki karbondioksiti kullanan mikroorganiz
malar 
Sucul besin döngüsünde gereksinim duyulan besin maddelerinin bol 
olduğu göller 

Su ortamında aşırı üretim 

lndirgenme-Y ükseltgenmc po tan si yel i 

Göllerin bitki besin maddesi düzeyi 
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TÜNEL MALİYETLERİ VE ENERJİ TÜNELLERİNDE 
EKONOMİK ÇAP SEÇİMİ 

İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA 

Yazan: Şefilc COFCOF 
lnş.Y. Müh. 
Dolsar Müh. Ltd. Şti. 

ÖZET 

'IUnel maliyetinin belirlenebilmesi için, maliyete tesir eden çeşitli faktörlerin önceden 
açılclıga kavuşturulması gerekir. 'IUnel geçece{Ji zeminin (formasyonun yapısı, seıtligi, taba
kaların konumu, yeraltı su seviyesi) durumu maliyetetesir eden en önemlifaktörler arasın
dadır. Bu itibarla, jeolojik etüd ve araştırmalar neticesinde bu konularda toplanılacak veri
ler, tünel inşaatı için oldukça önem arz eder. 

Bu çalışmada yapılan bazı kabullerle, 1992 yılı birimfiyatları esas alınarak (1992 Ocak 
ayı ortası itibariyle bir A.B.D. Doları yaklaşık 5250 TL}, tünel maliyetleri hesap edilmiş ve 
daha sonra tünel maliyetinin çap ve tünel uzunluguna bag lı olarak degişimi incelenmiştir. 

lUc bölümde, standart atnalı kesitli su iletim tünelleri ele alınmış olup tünel kaplamasın
da donatının yalnız iç yüzde olması ile donatının iç ve dış yüzde olması dwumlarına göre 
ayrı ayrı maliyet formülleri çıkarılmıştır. Yazıda ayrıca, uzun Lünellerin açılmasında, yar
dımcı mahiyette açılacak olan yaklaşım (ulaşım) galerilerinin önemi belirtilmiş ve açıklayıcı 
bir örnek verilmiştir. · 

1. GİRİŞ 

Tünel maliyetinin sağlıklı bir şekilde bclir
lenebilmesi için, maJiyete tesir eden faktörlerin 
önceden aç ıki ığa kavuşturulması gerekir. Tünel 
maliyetine tesir eden önemli faktörler şunlardır. 

- Zemin şartlan (formasyonun yapısı , sert
li ğ i, tabakaların durumu, yeraltı su seviyesi v.s.), 

-Projenin yeri, konumu, 

- Tünelin kullanım amacı (ulaşım tüneli, 
basınçlı veya basınçsız çalışan su tüneli gibi), 

- Tünel açma metodu (klasik sistem, maki
nalı açma, tam kesit tünel açma makinasının kul
lanılması) . 

- Tünelin geometrik değerleri (kesit şekli, 
boyutları, kaplama durumu, tünelin uzunlu~u, 
eğimi ve güzergahm konumu). 

- Uzun tünelin açılmasmda yardımcı mahi
yette açılacak olan yaklaşım (ulaşım) galerileri 
imkanları v.s. 

- Tünel inşaatında zeminin durumu, mali
yete tesir eden en önemli faktördür. Tünel açma 
metodu, kazı sırasında iksalaına sistemi takviye 
metodları, kaplama kalınlığı ve donatı miktan gi
bi maliyete doğrudan tesir eden bu hususlar ta
mamen zemin şartları ile ilgilidir. Bu itibarla, ya
pılmış olan jeolojik etüdler ve hazırlanmış olan 
raporlar iyice incelenerek geçilecek formasyonla
rı önceden bilinmesi gerekir. Genel olarak, kaya 
içinde açılan tünel maliyeti, yumuşak zemin için
de açılan tünel maliyetinden daha azdır. 

- Tünelin kazı bedeli, çapın karesine bağlı 
olarak değişirken, kaplama bedeli çapla orantılı 
olarak değişim gösterir. Neticeye esas olarak bu 
iki iş kalemi tesir ettiğinde (D: tünel iç çapı ol
mak üzere), tünel maliyeti : (D)x, (x= 1-2) ara
sında) ifadesine bağlı olarak değişecektir. 
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I3unun yam1 sıra diğer önemli bir faktör şüphesiz 
liinclin uzuılJ..uğu ofacaktır. 

- Tünel 'inşaatında maliyete tesir eden un
surlar içerisindc,projcnin yeri, ulaşım yollarının 
durumu, agrega ocakları, depo sahaları, artık 
malzemelerin atılma yerleri, şantiye tesisleri ve 
işyerinin ınahrumiyet bölgesinde olması durumu
na göre gerekli olan site tesisleri gibi yardımcı 
ünitelerin de ayrıca dikkate alınması gerekmekte
dir. 

- Son yıllarda tünel inşaatmda büyük geliş
mcler olmuş ve bilhassa ekipınanlarda büyük ye
nililder kaydedilmiştir. Kısmi veya tam kesit tü
nel açma makinalarında devamlı yeniliklikler 
olmaktadır. Zamanımızcia çapı 2 m ile 12 m ara
sında olan tünellcrin tam kesit açan (TBM) tünel 
açma makinaları hizmete sokulmuş bulunmakta
dır. Klasik metodla (delgi, dolgu, atım, havalan
dırma , pasa çekimi) açılan tünellerde günlük iler
leme hızı 2.5-4.0 m/gün civarında iken, bu 
makinalarla ortalama ııünlük ilerleme hızları 10-
50 m/gün civarında seyretrnektcdir. Başlangıç 
yatırımının büyük olınası bu ekipınanların kulla
nımını smırlamaktadır. Tünel kesitinin geometri
si ve zemin şartlarının uygun olması durumunda 
bilhassa 3 km den daha uzun tünellerin açılması
na ve kısa sürede hizmete girmesi önem arzeden 
projelerde, makinalı tünel açma metodu ile klasik 
metod arasında ekonomik karşılaştırma yapılma
sında fayda vardır. 

- Tünel maliyetleri ile ilgili olarak yapılan 
bu çalışmada, su ilctim tünelleri ele alınmış ve 
tünelin klasik metodla açılaca~ı kabul edilmiştir. 

- Su tünellerinde en çok kullanılan kesit 
şekli dairescl, atnalı ve modifiye edilmiş atnalı 
kesitleridir. Yaklaşım (ulaşım) galerileri için kul
lamlan kesit şekli ise , aumlı veya modifiye edil
miş atnalı kesitlcridir. 

2. TÜNEL MALİYETLERİ 

2.1 Kabuller 

Tünel maliyetinin bulunmasında, DSİ Proje 
ve. İnşaat Dairesi Birim Fiyat Cetveli esas alın
mı ş ve hesaplaınalarda 1992 yılı birim fiyatları 
kullanılınışur (1992 Ocak ayı ortası iti.bariylc bir 
A:B.D. doları yaklaşık 5250 TL.). Malıyet hesap
l arıyla ilgili olar::ık şu kabuller yapılmıştır. 

(1) Bu kısımda hesap edilen tüncller, Şe
kil : 1 de gösterildiği üzere, standart atnalı kesitin
de olup tünel karşılıklı iki aynadan açılmaktadır. 

(2) Tünel, Terzaghi skalasında belirtilen 1-
2 ve 3 nolu zeminlc.r (genellikle magınatiklcr, 
yaprakianma göstermeyen başkalaşmış kayaçlar, 
çatiaksız ve kalın latıakalı tortul kayaçlarla, ma
sif ve orta derecede çatlaklı, oldukça sert for
nıasyonlar ) içerisinde geçmektedir. 
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Bununla birlikte tünel güzergahında, bu tip ze
minler içerisinde açılmış tünellerde karşılaşılan, 
belirli miktarda zayıf ve ezilme zonlarının olaca
~ı kabul edilmiştir. Tünel uzunlu~unun 
%20'sinin daimi çelik iksalı olaca~ı ve ayrıca ka
zı sırasında kullanılacak takviye metodlarında 
kaya bulonlaması ve belirli kesimlerde (uzunlu
gun %20'sinde ) şatkrit yapılaca~ı dikkate alın
mıştır. 

(3) Tünelin tamamen beton kaplamalı ola
cağı düşünülmüş ve kaplama kalınlıgı t= D/1 1 
seçilmiştir. Burada D tünel iç çapını göstermek
tedir. 

(4) Ödeme hattı (B) ilc proje hattı (A) ara
sındaki uzaklık (a) için şu kabuller yapılmıştır. 

(A)- (B) arası a=0.15 ın ... .... (D~ 5.00 ın) 
a= 0.20 m ....... (5<D<10 ın) 
a= 0.25 m .. ... .. (D~IO ın) 

(5) Kaplama betonu içine kanacak donatı 
miktarı; (beton miktarı ödeme hattına göre olmak 
üzere) 

Dofatın yalnız iç yüzdesi olması halinde: 
20 kg/m 

ponatın iç ve dış yüzde olması halinde: 40 
kg/m 

(6) Kaplama arkas ı (harç) enjeksiyonu için 
basılan enjeksiyon miktarı tünel çapına bağlı ola
rak ~ğişik degerierde alınmıştır. (p=3.50 için 
0.8m /ınt iken D= 8.00 m için 2.2 m-'/mt gibi). 

(7)Konsolidasyon enjeksiyonun tünelin yak
laşık olamk %25'inde yapılacağı k::ıbul edilmiş 
ve delik boyunca çimento miktarı 40 kg/mt alın
mıştır. konsolidasyon enjeksiyonu için 3.00 m 
aralıklarla ve şaşırtmalı olarak bir aksta 6 delik 
açılaca~ı kabul edilmiş olup delik boyları ise, tü
nel çapına göre belirli bir oranda değiştirilmiştir. 

Yukarıda yapılan kabullcrle ilgili olarak, 
tünelin kaplama kalınlığı , donatıs ı ve tünelin ta
mamen kaplanınası hususu, şüphesiz kayanın ya
pısı ile yakmen ilgilidir. Ayrıca tünelin daimi ve
ya geçici yapı olarak hizmet görmesi de neticeyi 
etkileyen faktörlerdendir. 

Tünel güzergahının jeolojik etüdler neticesi 
farklı formasyonlardan geçmesi halinde ınaliyetc 
önemli etkisi olan tünel iksalaına ve takviye me
todl<ırı , kaplama kalınlığı , donatı miktarı, kontak 
ve konsolidasyon enjeksiyonlarının durumu yeni
den gözden geçirilerek maliyetierin bu verilere 
göre hesaplanması gerekmektedir. Özetle açıkla
mak gerekirse, burada yapılan kabullerle bulunan 
tünel maliyetleri bir yaklaşımdır.Kcsin rakam 
~artların tam olarak belirlenmesi ilc ortaya kana
bilecektir. 
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O(= 24° 17' 43 11 

Alan= O .82 93 (D )
2 

D 
t = -1-1 

a=O.I5 m ..... . (D::;:5.00m) 

a= 0.20m .. .. .. (5 <D< IOm) 

a= 0 .25m .. .. . . (D~ 10 m) 

O. 82 2 9 D 

Şekil : 1 Standart atnah kesit 

şatkrit 

Şekil : 2 Yaklaşım (ulaşım) Galerisi kesiti 
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Maliyet hesaplarında aşa~ıda belirtilen bi
rim fiyat kalemleri kullanılmıştır. 

32.001 Tünel kazısı 
32.003 Vantilasyon zammı 
32.004 Tünel kazısında verilecek su zammı 
16.041/1 Beton 
16/Dl Çimento 
D21.011 Düz Kalıp 
D21.022 Rendeli eğri yüzlü kalıp 
21.054,57,59 Ahşap kalıp iskelesi 
23.002 Betonarme demiri 
32.006 Taşıma bedeli verilen malzemenin 

32.007 
32.009/1-2 
07.005,6 
B-16581/1 

tünel içine taşınması halinde yük
leme, boşaluna bedeli 
Tünelde taşıma bedeli 
Tünel zamını 
Taşıma bedeli 
Yeraltında püskürtme beton u, 
şatkrit 

B-32-D/1 Tünellerde daimi çelik iksa 
B-32-D/4 Yeraltında kaya bulonu 
31-15-7828 Enjeksiyon deli~i açılması 
31-7838 Konsolidasyon enjeksiyonu 
31-7843 Kontak enjeksiyonu 
32(011-012) Tünel Uzunluk zammı 

Malzemelerin taş ıma mesafeleri için aşağıda 
belirtilen değerler dikkate alınmıştır. 

Çimento için : 250 km 
Demir için : 400 km 
kum-çakıl 25 kın 
Beton için 7 km 
Kazı malzemesinin tünel ağıJndan taşınması: 2 kın 

Metrajlam dayalı olarak birim fiyatlarla hesap 
eelilen maliyetler Keşif Bedeli ( Tesis Maliyeti) 
olarak kabul edilmiş ve bu bedelin %15 ~ırttırıl
masıyla de Tesis Bedeli bulunmuştur. 

2.2 Donat.ısı İç Yüzde Olan (Tek Teçhizatlı) 
lletonarme Kaplamalı Tüneller 

lç çapı ve uzunluğu belli olan bir tünelin mali
yetinin bulunabilmesi için; önce değişik çaplarda 
ve farklı uzunluklarda olan tünellerin metrajları 
bulunmuş, birim fiyatlarla çarpılarak ve tünel 
uzunluk zamları dikkate alınarak, bunların ml 
uzunluk bedelleri hesap edilmiş ve bulunan tünel 
maliyetlerinin D (ın olmak iç çap), L (km olarak 
uzunluk) arasındaki değişimi incelenerek genel 
maliyel formülü elde edilmiştir. 
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Hırklı çap ve uzunlukları için hesapla bulunan 
mt tu! tünel maliyetleri aşağıda verilmiştir. 

Tünel Keşif Bedeli ( 1 m uzunluk için) 

Birim: 106 TL 

L: Tünel uzunluğu D: Tünel iç çapı (m) 
(km) 3.50 4.50 6.00 7.00 8.00 

0.3 7.822 11.679 19.841 25.428 31.653 
ı 8.299 12.385 21.040 26.995 33.609 
2 8.946 13.349 22.675 29.150 36.272 
4 10.213 15.230 25.862 33.290 41.459 
6 11.461 17.086 29.003 37.389 46.570 
7 12.082 18.007 30.564 39.424 49.109 

2.2.1 Uzunluğu 300 m ve Daha Kısa Olan 
Tüneller 

Bu tünellerde, tünel uzunluk zamını verilmedi
ğinden, değişik çap ve maliyetler arasında yapı
lan korelasyon neticesinde (r= 0.999) Tünel Ke
şif Bedeli ve Tesis Bedeli için sırasıyla şu 
ifadeler elde edilmiştir. 

Mo (TL/ınt = 0.916 x ıo6 (D) 1.706 
M (TL/ml/= 1.053 x ıo6 (D) !.706 .. 

2.2.2 Uzun Tüneller 
(1) 

Bu tüneller için, tünel uzunluk zammı dikkate 
alınarak; (DLO. 1) ile maliyet masında çok yakın 
ilişki olduğu görülmüş ve yapılan çoklu korelas
yon neticesinde (r= 0.993) tünel maliyeti için 
aşağıda verilen denklemler bulıınrnuştur. 

Mo (TL/ml)= l.055xıo6 (D) ı.673 (LbÜ. 167 
M (TL/mt) = l.213xl06 (D) ı.673 (L) .167 ... 

Bu formüllerde; 

M0 = Keşif bedeli (1 m uzunluk için) 
M =Tesis bedeli (1 m Uzunluk için) 
D =Tünel iç çapı (m) 
L =Tünel uzunluğu (km) 

(2) 

2.3 Donatısı İç ve Dış Yüzde Olan (Çift Teç
hizatlı) lletonarme Kaplamalı Tüneller 

Paragraf 2.2'de analize tabi tutulan değişik çap
larda ve farklı uzunluklarda olan Lüııellerin, iç 
yüzünde olan donatının aynı miktarda dış yüzüne 
de konması, yani kaplamanın çift teçhizatlı olma
sı haline ait maliyetler hesaplanmış, bulunan tü
nel maliyetlerinin (D) ile (L) arasındaki değişimi 
incelenerek genel maliyeL formülü çıkmılmıştır. 



2.3.1 Uzunlugu 300 m ve Daha Kısa 

Olan Tüneller 

Çift teçhizatlı bu tüneller için de~işik çap 
ve maliyetler arasında yapılan korelasyon netice
sinde (r= 0.999) elde edilen sonuçlar aşa~ıda ve
rilmi ştir . 

M0 (TL/mt)= 0.959 x ıo6 (D) 1.712 
M (TL/mt) = 1.103 x ıo6 (D) 1.712 .... (3) 

2.3.2 Uzun Tüneller 

Çift teçhizatlı uzun tüneller için para~raf 
2.2.2'de belerteldi~i üzere yapılan çoklu korelas
yon neticesinde (r= 0.993) tünel maliyeti için şu 
ifadeler bulunmuştur. 

M
0

(TL/mt)= l.lOx 106 (D) 1.676 (L)O.l68 
M(TL/mt) = 1.265xl06(D)1.676(L)0.168 .. 

(M0 , M, D ve L de~erleri 2.2.2'de açıklan-
dığı gibidir.) 

2.4 Uzun tünellerin Açılmasında Yakla
şım (Ulaşım) Galerilerinin Önemi 

Tünel güzergahının seçiminde; Jeolojik 
~artlar, tünel üzerinde yeteri kadar (>2D) kayaka
lınlığı sağlayacak topografik ortam ve uzunlu~un 
mümkün olduğu kadar kısa olması gibi hususlara 
dikkat eel ilir ve ayrıca işin genel ekonomisi bakı
mından , yapım süresinin kısa olmasını sa~laya
cak hu susların da araştırılınası ğerekir. Uzun tü
nellerin açılınasında yardımcı mahiyette açılacak 
olan yaklaşım galerileri (bazen düşey ulaşım 
şa ftları), duruma göre işin genel ekonomisini çok 
etkiler ve ilaveten teknik bakımdan olumlu bir 
ortam ağlar. Uygun şartlarda açılacak olan bu 
galeriler, bilhassa uzun tünellerde bir taraftan tü
nel uzunluk zammını azaltırken di~er taraftan de
ğişik aynalardan çalışına ortaını temin ederek ya
pıın süresini kısaltır ve çalışma şartlarına 
kolaylık getirir. Su tünelleri güzergahı genellikle 
bir vadi ye yakın ve paralel gider. Güzergahın ko
numu ve topografik şartlar dikkate alınarak uy
gun yaklaşım geleri yerleri belirlenir. Tertip edi
lecek de~işik alternatiOer teknik ve ekonomik 
yönden kıyaslanarak optimum çözümü veren sis
tem belirlenir. 

Aşağıda, değişik uzunluklarda açılacak 

olan yaklaşım galerilerinin maliyeti hesap edil
miştir. Kesit olarak, Şekil 2'de gösterilen ve 
yaklaşık 25 m2 alan sağlayan modifiye edilmiş 
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atnalı kesit seçilmiş olup tünel çapı 5.20 m, (A) 
ve (B) hatları arası 20 cm kabul edilmiştir. Yak
laşım galerisinin, boydan boya 10 cm kalınlı~ın
da şatkritle kaplanacağı ve uzunlu~un %25'inin 
daimi çelik iksalı olaca~ı ve yer yer kaya bulonu 
ile takviye edilece~i kabul edilmiştir. Buna göre 
hesaplanmış olan değişik uzunluktaki yaklaşım 
galerilerinin maliyetleri ile uzunlukları arasında 
yapalan korelasyon neticesinde (r= 0.952) keşif 
bedeli ve tesis bedeli için sırasıyla aşa~ıda veri
len ifadeler bulunmuştur. 

M0 (TL/mt)=6.41 x ıo6cL)0.154 
M (TL/ınt) = 7.37 x 106 (L) 0.154 

(5) 
Burada; 
L= Karşılıklı iki ayuadan açılan tünel par

çasının uzunluğu (km) 
Yaklaşım galerilerinin önemini belirten bir 

örnek aşağıda verilmiştir. 

Şekil 3'te genel konumu gösterilen AB tü
nelinin iç çapı D=7.50 m, uzunlu~u ise L= 
1300+ 1700+ 1600= 4600 m dir. Tünel atnalı kesi
tinde olup tamamen betonarme kaplamalı ve çift 
teçhizatlı olacaktır. Para~raf 2.1'deki kabuller ay
nen geçerlidir. Topoğrafik ortam 400 ve 500 m 
uzunluğunda iki yaklaşım galerisi açılmasına im
kan vermektedir. Bu yaklaşım galerilerinin kulla
nılınası halinde ilaveten açılacak ulaşım yolu için 
4000xl06 TL'Iik bir masraf gerekmekte
dir.Yapılan değerlendirmeler sonucunda AB tü
nelinin yaklaşım galerileri açılmadan yapılması 
halinde tünel 3 yılda tamamlanabilınektedir. 
Yaklaşım galerilerinin kullanılması halinde ise, 
tünel 2.5 yılda taınaınlanabilecektir. Sistemin ir
delenmesi; 

(1) Yaklaşım galerileri yok: 

Tüneltesis bedeli (4. formülden) 

M= 1.265xıo6 (7.50)1.676 (4.6)0.168 
= 47.87xıo6 TL/m 

Tünel tesis bedeli= 47.87xl06x4600 
= 220202x 1 o6 

Proje ve kontrolluk gider i (%I 5) 
= 33030.3xıo6 TL 

Proje Bedeli = 253232.3xıo6 TL 
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İnşaat süresince faiz; 

(harcamaların üç yıl boyunca uniform oldu

ğu ve i= %9.5 alınırsa) = 36929.5xıo6 Tl 

Yatırım Bedeli = 290161.8xl06 TL 

(2) Yaklaşım galerileri var: 

Tünel maliyeLler hesabında L uzunluğu 

için en yakın ulaşım uzaklığı dikkate alınacaktır 

ı. parça için M= 1.265xıo6(7.50) 1.676(1.7)0.168 

= 40.50xıo6 TL/mı 
2. parça için M=l.265xıo6(7.50)1.676(2.6)0.168 

= 43.49xıo6 TL/mt 

3. parça için M=l.265xıo6(7.50)1.676(2.1)0.168 
= 41.96xıo6 TL/mt 

Yaklaşım galerisi (a) için M=7.37xl06(1.7)0.154 

= 8.00xıo6 TL/mt 

Yalda5ım galerisi (b) için M= 7.37 x106(2.ı)D.154 
= 8.26x 1 O~L/ınt 

Tünel tesis bedeli: 

40.5 X 106 X 1300 

43.49 X 106 X 1700 

41.96 X 106 X 1600 

Yaklaşım galerileri : 

8.00 X 106 X 400 

8.26 X 106 X 500 

İlaveten açılacak ulaşım yolu 

= 52650 x 106 TL 

= 73933 x 106 TL 

= 67136 x 106 TL 

= 3200 X ıo6 TL 

= 4130 X ıo6 Tl 
= 4ooo x ıo6 TL 

205049 x ı o6 TL 

Projevekontrollııkgicbi(% 15) 30753.4x ıo6 TL 

Proje bedeli 

İnşaat süresince faiz 

Yaurım bedeli 
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235802.4 x ı o6 TL 

28326.5 x ıo6 TL 

264128.9 x 106 TL 

Bu örneğe göre, AB tünelin belirlenen yak

laşım galerilerinin kullanılmasıyla açılması, pro

jenin kısa sürede hizmete girmesini sağlamakta 

ve ayrıca daha az yatırım bedeli gereksinimi ile 

de ekonomik üstünlük sağlanmaktadır. 

3. ENERJİ TÜNELLERİNDE EKONO

MİK ÇAP SEÇİMİ 

3.1. Genel 

Basınçlı çalışan tünellerin projelendirilme

sinde, dış yüklerin ve iç basınç tesirlerinin dikka

tc alınması gerekir. Tünel zemininin zayıf olması 

durumunda tünel kaplaması, bu yükleri yalnız 

başına taşıyabilmelidir. Buna göre tünel kapla

ması, iç basınç olmadığına göre dış yükleri ve dış 

yük olmadığına göre de iç basınçları alabilecek 

şekilde projelendirilmiş olması gerekir. Ancak, 

çevre kayanın sağlam olması halinde, iç basıncın 

bir kısmının çevre kaya ilc karşılanacağı dikkate 

alınmaktadır. 

Genellikle tünel kaplaması üzerindeki örtü 

tabakası kalınlığının işletme basıncının %40'dan 

az olması halinde, basınçlı tünellerin çelik kap

lanması istenmektedir (4). Çelik kaplama kalınlı

ğını azaltmak için berkitmcler, ankrajlar veya dış 

basıncı azaltmak için drenaj sistemi kullanılmak

tadır. Enerji tünellerinde işletme basıncının 40-

45 ın den daha az olması durumlarıncia betonar

me tünel kaplaması kullanılabilmektedir. Bunun

la birlikte, iç basıncın alınmasına iştirak etmesi 

bakımından, çevre kayanın yapısal durumu, sağ

lamlığı ve elastisite modülünü büyüklüğü önemli 

olup, ayrıca kaplama kalınlığı ve donatı miktarı

nın belirlenmesinde de etkileyici rol aynamakta

dır. 



AB 

@ 
@ 
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{W 500m B 

tünel i L= 1300 + 1700 + 1600 

= 4600 m 

Yaklaşım oalerisi La= 400m 

Yaklaşım oalerisi Lb = 500 m 

Şekil : 3 AB tünelin genel konumu 

Şekil: 4 Enerji tüneli kesiti 

t :lL 
ll 

a = 0.15 m __ (D' 5.00m) 

a = O. 20 m _ _ ( 5 < D< 10 m) 

o = O. 25 m __ ( D ~ 1 O m ) 
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3.2 Enerji tüneli Maliyeti 

Burada (cebri boruları su iletimini sağla
yan), betonanne kaplamalı eneıji tünelleri dikka
te alınmış olup tünel maliyetleri için parağraf 
2.1 'de bahsedilen kabuller kuUanılmıştır. ancak, 
daire kesitli tünel dikkate alınmış (Şekil:4) ve tü
nelin tamamında boydan boya konsolidasyon 
enjeksiyonu yapılacağı kabul edilmiştir.Aynca 
tünel kayasının sağlamlığı dikkate alınarak (iç 
basıncın %40'nın çevre kayası tarafından karşıla
nacağı kabulü ile) kaplama donatı miktarı için 7S 

kg/m3 değeri seçilmiştir. 

Değişik çap ve uzunlukta olan enerji tünel
lerinin ınetrajlarına dayalı olarak hesaplanmış 
olan mt tul maliyetleri aşağıda verilmiştir. 

Enerji Tüneli Keşif Bedeli (1 m uzunluk 
için) 

L:Enerji tüneli 
uzunluğu (km) 3.50 

0.3 9.552 
ı 10.131 
2 10.930 
4 ı 2.498 
6 14.051 
7 14.824 

Birim ıo6TL 

D: Enerji Tüneli iç çapı (m) 

4.50 6.00 7.00 8.00 

13.832 23.338 29.448 36.681 
14.666 24.744 31.257 38.937 
15.816 26.677 33.742 42.035 
18.070 30.465 38.607 48.097 
20.299 34.207 43.414 54.104 
21.409 36.070 45.804 57.064 

Yukarıda verilen enerji tüneli maliyetleri
nin D (ın olarak iç çap), L (km olarak uzunluk) 
arasındaki değişim incelenerek genel maliyet for
mülü çıkarılmıştır. Yapılan çoklu korelasyon ne
ticesinde (r=0.992) enerji tüneli maliyeti için aşa
ğıda verilen ifade elde edilmiştir. 

M0 (TL/mt)= 1.37x ıo6 (D) 1.62(L)O.l62 

M (TL/ınt) = 1.576xl06 (D) 1.62 (L)0.162 ... (6) 

Bu formüJde M0 ve M değerleri daha önce 
açıklandığı üzere sırasıyla Keşif Bedeli ve Tesis 
Bedeli değerlerini göstermektedir. 

3.3 Ekonomik Çap Seçimi 

Ekonomik tünel çapı, enerji tüneli optimi
zasyonu ilc bulunacaktır. Bunun için, enerji tüne
li metre tul maliyetlerinden yararlanılarak tunelin 
yıllık giderleri hesap edilecektir. Bu şekilde bu
lunan yıllık giderlere, enerji tünelinin metre tul 
sürtünme kaybının sebep olduğu yıllık enerji 
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kaybı ilave edilerek toplam yıllık giderler hesap
lanacak ve buradan minimum yıllık gideri veren 
çap, en ekonomik enerji tüneli çapı olarak belir
lenmiş olacaktır 

Yıllık giderlerin hesabında ekonomik karşı
laştırma dönemi SO yıl, sosyal iskonto oranı i= 
%9.5 kabul edilmiştir. Buna göre; 

Faiz amortisman faktörü 

so 
- 0.9S(l+0.09S) -0.09603 

(1 +0.09S)so_ ı 

!şletme ve bakım faktörü= 0.01 alınacaktır. 

(1) Tünelin Yıllık Gideri 

Tünelin yıllık gideri; yatırım bedelinin faiz 
amortisman faktörü ile çarpımına, tesis bedelinin 
işletme ve bakım faktörü ile çarpılması neticesi 
bulunacak işletme ve bakım giderlerinin ilavesiy
le bulunacaktır. 

(TB) Tesis Bedeli (TL/mt) 
= 1.576xıo6 (D)1.62 CLP-162 
(PB) Proje Bedeli (TL/mt) 
= l.lSx (Tesis Bedeli) 
(YB) Yatırım Bedeli (TL/ınt) 
=!nşaat süresince faiz+(PB) 

İnşaat süresince faiz için i= %9.S ve inşaat 
süresi n= S yıl kabul edilecek ve harcamaların bu 
müddet içerisinde üniform dağıldığı varsayıla
caktır. 

Buna göre yatırım bedeli (YB) TL/mt, 

(YB) = 2.274x 106 (D)l.62 (L)O.l62 

. Faiz amortisman gideri= (YB) x 0.09603 

. İşletme ve bakım gideri= (TB) x 0,01 

Buna göre tünelin yıllık gideri (YG) TL/mt, 

tünelin (YG) 
= 0.2341 X 106 X (D)1.62 (L)0.162 

(2) Yıllık Enerji Kaybı 

Enerji tünelinin metre tulundeki sürtünme 
kaybı için Manning formülü kullanılacaktır. 

V=.!_ (R/
13
(!) 

112 

n 



2 
R=D n=0.016 V=_!l A=pD 

4' ' A' 4 

I=~ H= 2.635 x ıo-3 (Q)2 CDtl6/3 

Bu sürtünme kaybından ötürü yıllık enerji 
kaybı , (türbin, generatörü ve transformatör orta
lama verimi = 0.84 alındığı takdirde); 

sn) 

t1E (kWh)= 2.29 x ıo-3 xv x H 

V= Yıllık türbinlenen su miktarı (ın3) 
= Q x 31.53x ıo6 

Q= Yıllık türbinlenen ortalama debi (m3; 

~E (kWh)= 190.26 (Q)3 (Dtl6/3 

Enerji geliri : 0.05 A.B.D. doladıkWh 

( 1992 BF. dikkate alındığına göre, I 992 yılı 

Ocak ayı onası için 1 A.B.D. doları = 5250 1L 
karşılığı kullanılırsa), 

Enerji geliri= 0.5x5250= 262.5 TL/kWh 
Buna göre yıllık enerji kaybı (YEK); 

(YEK) = o.0499 x ıo6 (Q) 3(D)-16/3 

(3) Toplam Yıllık Gider (TYG) 

(TYG) = (YG) + (YEK) 
(TYG) = 0.2341xl06 (D)l.62 
(L) 0.162+0,0499xl06 (Q)3 (D) -16/3 

Ekonomik enerji tüneli çapı, (TYG)'i mini
mum yapan çap olacağından; 

d (TYG) =0.379xl06 (D)0.62 
d (D) 

(L) -0.162_ 0.266xl06 (Q)3 (D)-19/3=0 

Bu denklemin çözümünden 
D( ek)= 0.95 (Q) 0.431 (L) -0.023 ......... (7) 

Burada; 

D (ek) :Ekonomik enerji tüneli çapı (m) 

DSI TEKNİK BÜLTENİ 1992 SA YI 77 

Q : Enerji tünelinden geçen yıllık or-
talama debi (ın3/sn) 

L : Enerji tüneli uzunluğu (km) 

Burada kullanılan debi (Q) yıllık ortalama 
debiyi göstermektedir. Yani türbinlenen debinin 
zaman içerisinde değişimi çok az olup ortalama 
debi ile temsil edilebileceği kabul edilmiştir. 

Gerçekte, enerji tünellerinden geçen debinin za
man içerisinde değişimi çok farklılık gösteriyor
sa, bu takdirde, hesaplarda bu değişik debilerin 
meydana getireceği toplam enerji kaybına eşde
ğer enerji kaybı veren efektif (Qe) debisinin kul
lanılması gerekir. Ancak, debi değişimlerinde 
çok büyük farklılık olmaması halinde genellikle 
efektif debi, ortalama debiye çok yakın olup çap 
seçimine etkiside çok az olmakta ve neticeyi et
kilememektedir. Bu durum , aşağıda verilen ör
nekle de açıklığa kavuşturulmuştur. 

Örnek : 5 kın uzunluğunda bir enerji tüne
linden ayiara göre geçen değişken ortalama akım 
miktarları aşağıda verilmiştir. Bu enerji tüneli 
için ekonomik çapın belirlenmesi; 

Enerji tünelinden geçen aylık ortalama 
akımlar; 

Ekim 
Kasım 

Aralık 

Ocak 
Şubat 

Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylül 

240 x ıo6 ın3 
280 X 106 m3 
320 x ıo6 ın3 
360 x ıo6 m3 
380 x ıo6 m3 
420 X 106 ın3 
450 x ıo6 ın3 
500 X 106 m3 
440 x ıo6 m3 
360 X 106 m3 
300 x ıo6 ın3 
250 X 106 m3 

Yıllık Onalama Akım 4300 x ıo6 m3 

Yıllık 

ortalama debi 

Efektif debi 

Q 
4300xıo6 3/sn 

136.4m 

31.53 X lO 
6 

3i 
Qe=(I,Q ~ti)I/3=143m3/sn 

I,~ti 
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Yıllık ortalama debiyi kullanırakö 
D (ek)= 0.95 (136.4)0.431 (5)- .023 

= 7.60 m 

Efektif debiyi kullanarak, 

D (ek)= 0.95 (143)0.431 (5t0.023 
=7.77 m 

Görüldügü üzere yıl içerisinde enerji tüne
lindeki debinin (240/2.68) = 89 .55 m3/sn ile 
(500/2.68) = 186.57ın3/sn arasında degişıne gös
terınesi halinde, ekonomik çap hesabında yıllık 
ortalama 136.4 m3/sn debinin kullanılınası ile 
ekonomik çap 7.60 m olmakta, değişkenliği tam 
ifade eden efektif debinin kullanılması halinde 
ise, ekonomik çap 7.77 m olmaktadır. Bu durum
da neticeye tesir %2 olmaktadır. 
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BARAJLARIN YlKILMASI VE TEHLiKE 

ANALİZLERİNİN ÖNEMİ 

1. GİRİŞ 

Barajları ve güvenlik içinde çalışınalarını 

tehlikeye sokan olay ve kazaların riskleri; baraj 
ınühendisligi alanınında, barajı yapanlar ve polit
ikacılar tarafından çok farklı şekilde 

yorumlanmaktadır. Barajların yıkılınası ve teh
like analizlerinin (DBHA) gerekliligi çok farklı 
şekilde düşünülmektedir. Bizim ve içinde bulun
duğumuz toplumun cevaplandırması gereken 
soru şudur: DBHA; geregindcn fazla bir koru
mamıdır yoksa yapılması gerekli bir 
çalışmaını dır? 

Yukarıda ortaya atılan soruya verilen ce
vap, elbette kişilerin kendi kanılarına göre 
değişecektir, şöyleki: 

** 1952 yılında Erzincanda doğdu. 1974'de lTü ln şaat Fa

kiiltesi'nden inşaat ıniihcndisi olarak mezun oldu. Halen, DSİ 

l. Bölge Miidürliiğü 15. Şube Müdürlüğü Yuvac ık (Kirazdere 

Barajı kontrol başmühendisliği görevini yürütın ektedir. Evli 

ve iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir. 

Çeviren : Cemalettin SEZER ** 

- Baraj güvenliğinde sağlanan gelişmeler, 
barajlan yapısal olarak emniyet bakımından 

mükemmel ve kusursuz kılmaktadır. 

- Yeni yağış ve akış gözlemlerine dayanan 
taşkın hesap kriterlerinde meydana gelen beklen
mcdik değişmeler, hidrolik bilgi ve riskierin 
dikkate alınması gereken tek gerçekçi değerler 
olduğu inancını desteklemektedir. 

- Olağanüstü taşkın şartları altında yapılan 

işletme çalışmaları, baraj mansabında bulunan a
razilere zarar verecek çözümleri gerektirebilir. 
İşletme problemlerinin çözümünde sağlanan de
neyimler, ilgili baraj emniyet risklerini daha 
büyük riskler yanında ımıkul bir düzeye indirebi
lir. 

DHHA VE UYGULANMASI 

Bir barajın iyi planlanması, inşa edilmesi 
ve işletilmesi durumunda, yıkılına olayı çok 
küçük bir ihtimaldir ve bu ihtimalle ilgili şu deği
şik stratejiler geliştirilebilir. 
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- Bir kriz meydana geldiği zaman buna tep
ki göstermemiz bizim iterisi için baraj yıkılına 
tehlike analizini (DBHA) hazırlamadığımızı 

gösterir. 

- Kriz için planlama yapılması, yıkılına an
alizleri hazırladığımızı fakat bir kriz anında 

yeterli ve randımanlı kurtarma çalışmaları için 
hazır olmadığımızı gösterir. 

- Verimli çalışmalar yapılınasının tasarlan
ması, acil bir taşkın durumunda kurtarma planları 
hazırlamak için analiz sonuçlarını kullanacağımı
zı gösterir. 

Uluslararası kamuoyunda güvenlik ilc ilgili 
beklentiler artmakta ve baraj güvenlik yasaları 
günden güne yaygınlaşmaktadır. Uluslararası 

eğilim üçüncü stratejiye yöneliktir. Yani taşkın 

tehlikeleri detaylı biçimde değerlendirilmeli ve 
kurtarma çalışınalan ile ilgili hazırlıklarda tüm 
hususlar gözönündde bulundunılınaladır. Bu is
tekler (DBHA)'nın uygun ve doğru bir şekilde 
hazırlanınasını gerektirmektedir. Farklı doğal 

taşkın olaylarının geçtiği aşamalar ve onların yı
kılma model dc,neyinde görülmesi konusu, yay
gın bir uygulama olarak DBHA kapsamına alın
maktadır. DBHA modellerinin doğru ve 
karınaşık yapısında meydana gelen gelişmeler 

onların diğer kullanım alanları için uygunluğunu 
artırmaktadır. Su kaynaklannın işlctilın~si ilc il
gili modeller, modellerin en iyi ve yaygın şekilde 
kullanılması ve risk analizlerindeki gelişıneler bu 
çalışınalara örnek olarak gösterilebilir. 

Barajların yıkılınası ve tehlike analizleri te
rımı yanlış anlaşılmamalıdır. DBHA, belirli bir 
baraj veya barajlar sistemindeki bir yıkılına olayı 
ile böyle bir teorik olay sonucu meydana gelecek 
taşkın olayını bir model üzerinde örneklemek 
için hazırlanır ve yanlızca muhtemel riskler ta
nıınlamr. 

DBHA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMA
LARI 

Barajların yıkılına tehlikelerinin araştırıl

ması taşkınların geçtiği aşamalar ve sonuçlarının 
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kullanımı bir bilim dalı olarak kabul edilmekte 
ve 100 yılı aşkın bir süredir mühendislikte uygu
lanmaktadır. Daha eskiye ait saptamalar pratik 
deneyimlerle kazanılmıştır. Taşkın yayınları için 
doğal kanallardan analitik çözümler bulunmama
sı nedeniyle sayısal çözümler kullanılmaktadır. 
Sayısal çözümler çeşitli metodlar denenerek bu
lunmaktadır. (Tahmin, çözüm, sonuçların kontrol 
edilmesi, yeniden tahmin ve işlemlerin sürmesi) 

Uygulanabilirlik, doğruluk, hesap stabilite
si ve karınaşıklık açısından birbirinden oldukça 
farklılık gösteren sayısız metodlar geliştirilmek
tedir. Gazetelerde bir ay bile geçmeden yeni bir 
taşkın haberi yayınlanınaktadır. Bilgisayarın hid
rolikte kullanılması ile sağlanan bilimsel geliş

ıneler önemlidir. Fakat DBHA'nın sonuçlarını et
kileyen başka ayrıntılar da bulunmaktadır. 

Araştırmalara devam etmek belirsizliği a
zaltacaktır. Fakat hassas bir anaiii her zaman 
sonuçlara ait emniyet sınırlarının tanıınında ö
nemli rol oynayacaktır. 

Elde bulunan çok gelişmiş modeller üze
rinde aşağıda sıralanan büyük basitleştirmeler 

yapılsa bile baraj yıkılınası ilc ilgili kuvvetlerin 
ve davranışlarının iyi anlaşılınadığı bir gerçektir. 
Yapılan basitleştirıneler; nehir, yamaç ve vadi e
rozyonu, malzeme taşınması, ayrılma-ufalanına, 
bitki taşmınası, soğuk bölgelerde don problemle
ri, kanalların tıkanınası, vadiele bulunan yapılar, 
ikinci derece yapıların karşı koyması, çalışına al
anında zaman ve yer olarak değişen akış 

engel leri şeklinele sıralanabilir. 

Daha önceleri bilgisayar kapasitesindeki sı
nırlamalar nedeniyle bilgisayarla ilgili 
ba~itleştirınclcrin kullanılınası gerekiyordu. Fa
kat şimdi stabil olmaları nedeniyle basit 
ıniodellcr kullanılmaktadır. Ne yazıkki deneyiın
siz kişi !erin ellerinde bulunan modellerin belirli 
şanlarda tamamen yanlış sonuçlar vereceği ka
nıtlanmıştır. Bu durum DBHA'ya olan güvenin 
azalmasına neden olacaktır. 

Şimeli artık bilgisayar kapasitelerinde he
rhangi bir sınırlama yoktur ve bilgisayarlar 
ınühendislikte daha yaygın olarak kullanılmakta
dırlar. 



Bununla birlikte herbiri degişik gruplara 
degişik seviyelerde hizmet veren basit ve sade 
kullanırnlara kuvvetle ihtiyaç vardır. 

Model barajiann yıkılmasının aşama aşama 
görüntülenmcsi ve bununla ilgili uygulamalar 
yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmalarda görev alan 
ve su mühendisi olamayan gruplarla uyumlu bir 
çalışma yapılması gerekmektedir. 

Gelişn1iş aletler kullanılsa bile, baraj yıkıl
ına model deneylerinin doğru sonuçlar vermesi 
açısında çeşitli güçlükleri vardır. Doğal taşkınlar 
ayar (Kalibrasyon) için kullanılır. Fakat pek çok 
durumlarda baraj yıkJiması sonucu meydana ge
len taşkınlar doğal taşkınlardan farklılık 

gösterirler. Yıkılına taşkın gözlemlerinin genel 
kullanım için uygun bir format içerisinde yayın
lanması ve baraj yıkılına model sonuçlarının 

doğrulanması, DBHA'nın dogruluk ve uygun
luğunun geliştirilmesi açısından önemlidir. 

Yukanda yapılan açıklamalar, yazarın ulus
lararası büyük barajlar kongresinde bir alt komi
tenin koordinatörü olarak topladığı bilgilerin 
özetidir. Yazar, 1990 yılında aynı komite adına, 
baraj yıkılınaları ve taşkın modelleri üzerine bir 
anket yayınlandı. Bu ön liste ve model analizleri 
yazar tarafından sunulmaktadır. Toplam 23 mo
del, değişik 15 accnta tarafından geliştiriidi ve 
kullanıldı. Barajların yıkılınası ve taşkın model
leri üzerine 8-11 Nisan 1991 tarihlerinde Kana
da' da, baraj güvenliğinde araştırma ihtiyaçları 

üzerine 3-6 Aralık 1991 tarihlerinde Hindistan'da 
toplanan uluslararası konferansiara ait rapor ve 
tutanaklar için özel bir başvuru kitabı hazırlandı. 

Yazar, Finlandiya Su ve Çevre Yönetimi 
ile kararla~Lırıldığı gibi diğer bir anketinde dünya 
çapındaki 38 acenteyc dağıtımını y<ıptı. Anketin 
amaçları arasında, barajların yıkılmasına neden 
olan kuvvetlerin araştırılmasına verilen öncelik 
ve uygulamaların yanısıra devarn eden araştırma 
projelerinin tanımlanmasında yer alımıktadır. 

Anketin sonuçları, barajlarda çatlama meydana 
getiren dinamik kuvvetlerin araştırlınasna yönc
lik ve devam etmekte olan Çin Finlandiya ortak 
araştırma projesinde kullanılmaktadır. 
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Bu organizasyona, Çin Su Kaynakları Ba
kanlığı, Su Muhafazası ve Hidrolik Enerji Araş
tırma Enstitüsü Beijing, Finlandiya Ulusal Su ve 
Çevre Yönetimi, Kemijaki ltd.(Su gücü) ve Mü
şavir Mühendislik Firması Reiter Ltd. katılmış
lardır. 

Bu üç yıllık araştırmanın amacı, Çin'de yü
rütülen araştırma projelerinin sonuçlarını ve son 
olarak barajlarda meydana gelen yıkılına göz
lemlerinin dcğerlendirilmesidir. Çatlaklardaki 
akım şartları fiziksel modeller ve şimdi daha ge
lişmiş doğru sonuçlar veren modeller üzerinde 
araştırılacaktır. Eger gerekli görülürse, sayısal 

modellerin doğruluğunu araştırmak amacıyla 

araştırmadan sonra geniş ölçekli alan testler plan
lanmaktadır. 

Anket, 15 acenta tarafından cevaplandırıldı 
ve araştırmalara öncelik verilerek uygulamaya 
geçilmesi istendi . 

Geçmişte yürütülen, halen devaın etmekte 
olan ve gelecekte yapılacak olan araştırma proje
leri hakkında yazar tarafından bilgi verildi. 

DRHA VE GEREKSİNİMLER 

Eğer analizler, bunları uygulayanların mes
leki bilgi ve deneyim eksikligi ve parasal neden
lerle sınırlanınıyorsa, DBHA için önceden sap
tanmış ve hemen uygulanabilecek bir döküman, 
bir rapor olmalıdır. Bilgisayarla çalışan model 
elemanlarının yanısıra, taşkın modelinin kulanıcı 
için uygunluğu da çalışma zamanını etkileyecek
tir. Bu tür aletlerin önemi DBHA model dene
yimlerininartmasıyla azalmaktadır. Fakat, kulla
nım için aletin tam uygun olmaması, hassas bir 
analiz hazırlanmasını etkileyecek ve sonuçlann 
alt ve üst li mit değerlerine olan güveni azaltacak
lır. Bir uzmanın panel raporları referans alınarak, 
DBHA modeli için aşagıdaki pratik basitleştirme 
ve tanımlamalar yapılabilir. 

- Modellerde çatlama meydana getiren ger
çekçi bir mekanizmanın olması gerekir. Bunlar 
en azından lineer veya lineer olmayan çatlama 
fonnülleri ilc taşkının gövde üzerinden aşması 
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sonucu meydana gelen erozyon formüllerini kap
samalıdır. Bu durum araştırmalarının şimdikin
den daha iyi sonuçlar vermesine kadar devam et
meli ve hassas bir analiz hazırlanmalıdır. 

- Taşkın alanı yakınındaki etkilerin görül
mesi için iki boyutlu modeller gereklidir. lki bo
yutlu mode!Jerde taşkının mansapta meydana ge
tireceği etkilerin gözönüne alınması 
gerekmektedir. 

- Tek boyutlu modeller; kıvnmlar ve zemi
nin yapısal özelliklerinide yansıtan taşkın sistem
lerini içine almalıdır. Baraj ve hidrolik yapıların 
(tamamı) bir model içeresinde bulunmalıdır. El
bette iki boyutlu model bir avantajdır. 

- Gerek baraj alanında, gerekse mansapta 
su güzcrgahı boyunca; gövde üzerinden boşala
cak taşkının hidrolik seviyesi hesaba katılmalı
dır. 

Suyun mansapta iki kola ayrılması ve geri 
tepmesinin etkileride dikkate alınmalıdır. 

- Kritik altı ve üstü akımlar, hidrolik sıçra
ma ve diğer tüm akış, özellikleri, doğada görün
dükleri gibi herhangi bir görevlinin müdahalesi 
olmadan otomatik olarak ortaya çıkmalı ve başla
malıdırlar. 

- Birbirine benzer ve yakın sorunların, her
hangi bir fiziksel olayda birlikte meydana gelme
mcleri gerckü. Otomatik ölçümler, hidrolik yapı
ların işletilmesi, akış ve model enkesiti üzerinde 
kontrolların yapılması amacıyla görevliye bildi
rilmelidir. 

- Gerçekçi bir malzeme taşınması (sedi
ment) modeli, bu tür baraj modellerinin başarısı 
için gereklidir. Böyle bir model, taşkınların geç
tiği ovalardaki o~urmalar gibi bcndlcrclc ve nchir 
yamaçlarında meydana gelen erozyonu da kapsa
malıdır. 

- Buz çatlakları , buz birikimileri ve taşkın 
enkazının da genel modeller kapsaınında yer al
ması gerekir. Bu karmaşık özellikler duyarlı bir 
yaklaşımla kontrol edilmelidir. 

- Genelde her yönüyle tamamlanmış bir nc
hir elde bulunması gerekir. Burada kırsal ve 
kentsel şartların da hesaba katılmalan gerekir. 

- Baraj yıkılınası sonucu meydana gelecek 
ı.aşkına ek olarak aynı zamanda meydana gelebi
lecek ve durumu daha da kötüleştirecek yeni bir 
ta şkın ihtimalinin ele hesaba katılması gerekir. 
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- Küçük akıntılarla meydana gelebilecek 
yıkılına ve hasarların da tanımlanması gerekir. 

- Baraj ve rezervuar işletmeleri ile bunların 
barajların yıkılına riskleri üzerindeki etkileri iş
letme tehlike analizlerinde ele alınmalıdır. 

- Mühendislik alanı dışındaki kurtarma oto
ritelerinin ve modem taşkın kurtarma çalışmala
rının etkili olması için modelde uygun bir verim 
formatı bulunmalıdır. 

- DBHA modellerinin diğer kullanımı; ba
raj yıkılmasını aşama aşama görüntülemeye ve 
su kalitesi ile ilgili çalışmalara imkan sağlamalı
dır. 

- Mevcut çevre için ihtiyaçların ne olduğu 
saptanmalıclır. Model seçimlerinde, yapılan de
neyler sonunda belirli alanlar için yüksek bur uy
gunluk saptanıyorsa model yapısının ve karma
şıklığının değişmesine izin verilmelidir. 

-Model tesisleri yüksek kalite ve güvenilir
likte olmalı ve gelecekte çağdaş gelişmelere ve 
sanatsal özelliklere uygun olmalıdır. 

- Bilgisayar aksarnı ve zamanları model
kalite faktörlerini sınırlarnamalıdır. 

- Model tesisleri düzenli olarak bilgisayar 
sistemli arıza servisleri ile kontrol edilmelidir. 

- Model dizaynında, taşkın aşamalarının 
görüntülenınesinde ve bilgi alınan her düzeyde 
daha Iyi bir servis ve çalışma imkanı sağlanması 
amacıyla, model üzerinde geniş bir kullanım ala
nı yaratılmalıdır. Bigisayar grafiklerinin yorumu 
büyük bir önem taşımaktadır ve her düzeyde bu
na uyulmalıdır, özelliklede karar verme aşama
sında . 

- Model tesislerinin gelecekte elekronik ol
arak, on-line izleme sistemlerine, jeolojik bilgi 
sistemlerine, bilgi sistemlerine ve diğer karar 
mekanizma sistemlerine bağlantıları için hazır
lıklar yapılmalıdır. 

- Yukarıda ifade edildiği gibi, anketin so
nuçları irdelenerek sunuldu. Anket, değişik 
model deneyleri sonunda temel bilgilerin sağlan
ması amacıyla planlandı. 

- Model ve acenta isimlerinin listesi (Tablo 
1) 

- Hazır bulunma, bilgisayar gereksinimleri 



- Başvurular 

- E~itim gereksinimleri 

- Gelişme ve referanslar 

-Model paketinin di~er mühendislik model 
projeleri için uygulanabilirli~i 

23 modelden yalnızca bir tanesi tamamen 
basitleştirildi ve uygulandı. Bazı modellerde ol
dukça geniş özellikler sergilendi ve yukarıda 

bahsedilen gereksinimleri gösterdi. 

Anlatılan modellerin teknik kapasitelerinin geniş 
bir kıyaslaması Referans 9'da verilmiştir 

SONUÇ 

Baraj yıkılına olayları ile ilgili olarak yapı
lan sayısal model deneyleri sonunda tehlike 
analizleri geliştirilmektedir. 
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Sa~lanan bu gelişmelerle dog-ruluk ve 
güvenilirlik derecesi daha yüksek düzeylerde 
hassas analizler yapmak mümkün olacaktır. 

Modeller, dig-er per çok uygulamalarda da bilgi
sayarla donanmış olarak daha sag-Iıklı kararlar 
alma yönünde gelişmektedirler. Modern modell
er, taşkın aşamalarının görüntülenmesi yanında 
pek çok kullanım imkanı da sag-lanmaktadır. 

Hala belirsiz olan ve hassas analizlerle araştırıl
ması gereken konular şunlardır; Barajiann 
çatlamasına ve sonunda da yıkılmasına neden 
olan erozyon kuvvetleri, beton barajların yıkılına 
mekani~i ve taşkın dal~aları üzerinde etkili olan 
belirsizlikler (örneğin; nehir yatag-ı, yamaçlar, 
vadideki erozyon ve taşınma, taşkın enkazı, buz 
taşınması ve di~er engeller) işlev olarak bir hayli 
gelişmiş DBHA modellerini, baraj yıkılınası so
nunda meydana gelen ı.aşkınlarda denemek ve 
do~ruluğunu kanıtlamak için bilgi depolanması
na büyük ihtiyaç vardır. 
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Tablo 1- Acenta ve modellerin listesi 

No Acente Modellerin İsmi 

ı USN National Weather Service DAMBRK (orjinal) 

2 USN National Weather Service SMPDBK (basitleştirilmiş yıkılına modeli ) 

3 BOSS BOSSDAMBRK 

4 HAESTED METHODS HAESTED DAMERK 

5 Binnie& Partners UKDAMBRK 

6 USA/COE Hydrologgic HEC Programları 

Engineering Center 

7 Tam s LATIS 

8 lnstitute of Water Resources DKB ı 

and Hydroelectric Power 

Research (IWHR), PR China 

9 IWHR, PR China DBK2 

ı o Royal lnstitute of Technology, TVDDAM 

Stockholm 

ll Cemagref RUBBAR 3 

ı2 Delft Hydraulics WENDY 

13 Delft Hydraulics DELFLO/DELQUA 

ı4 Consulting Engineers Reiter Ltd. DYX.lO 

15 ANU-Reiter Ltd. DYNET-ANUFLOOD 

16 ENEL Centro di Ricerca Hydraulica RE CAS 

17 ENEL Centro di Ricerca Hydraulica FLOOD2D 

18 ENEL Centro di Ricerca Hydraulica S TRE AM 

19 Danish Hydraulic lnstitute MIKEli 

20 ETHZurich FLORIS 

21 Danish Hydraulic lnstitute MlKE 2ı 

22 EDF-Laboratoire National RUPTURE 

Hydraulique 

23 EDF-Laboratoire National TELEMAC 

Hydraulique 
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Tablo II Baraj Dinamikleri Üzerine Geçmiş, Şimdiki ve Gelecek Araştırmalar 

No 

2 

3 

4 

Acentelsmi 

Sogreah 

Cemagraf 

US/NWS 

US/COE 
WES 
Inceleme 

5 IWHR 

6 ENEL (1) 

7 Su İşleri Bakanlığı 
Stellen Bosch Üni
versitesi Güney Af
rika 

8 Batı Avustralya 

9 SINTEF 
NHL(N) 

10 

ll 

Finlandiya Ulusal 
Su ve Çevre Yöneti
mi 
FNBWE (SF) 
NO 

Baraj yıkılına kuv
vetleri üzerine Çin
Finlandiya teknik 
bilimsel çalışması 

NWR (CH) 
IWHR (CH) 
FNBWE(SF) 
KEMlJOKl Ltd. 
REtTER Ltd. (SF) 

Geçmiş ve Şimdiki Araştırmalar 

Geçmiş : Insan eliyle yapılan batordonun
yıkılması ile meydana gelen taşkın dalga
ları (ltaipu) 

Geçmiş : Gövde üzerinden aşan taşkınla 
yıkılan dolgu baraj ın sayısal modeli 
Şimdiki : Eski baraj yıkılına deneyleri ile 
modelin doğrulanması ve tamamlanması 

Geçmiş ve Şimdiki: 
Toprak barajların yıkılınasında erozyon 
modelinin geliştirilmesi. Sayısal modeller
deki gelişmeler. 

Geçmiş ve Şimdiki : 
Erozyon olayını teşhis te sayısal modellerin 
yeniden incelenmesi ve baraj yıkılına tah
minlerinde uzman sistemlerinin geliştiril
mesi. 

Bazı Projeler: 
ligili baraj yıkılınaları fiziksel model çalış
maları. 

Va! Pola barajındaki toprak kayması üzeri
ne fiziksel ve sayısal araştırmalar. 

Thomtea barajı yıkılmasına ait bilgilerin 
değerlendirilmesi. 

Küçük barajlarda yıkılına risklerinin pra
tiksel uygulanması. 

Gelecek Projeler 

Içme suyu veya sulama amacı ile inşa 
edilen orta büyüklükteki toprak baraj
ların yıkılınası sonucu oluşan enerjinin 
kırılmasına yönelik model gelişimi 
H= 5-15 m. 
V= 0.5-5 milyon m3 

Baraj Yıkılmasıru aşama aşama görün
tüleyen sayısal modellerin geliştirilme
si. 

Uzman sistemler için bilgisayara bilgi 
aktarımının geliştirilmesi, bu imkanla
rın barajların yıkılınası ve sonuçlarının 
tahmin edilmesinde yararlı kılınarak 
kullanılması. 

Baraj gövde üstü ve topuğunun mansap Toprak barajlarda çatlama ile ilgili 
kaymasının, sızma ihtimali stabilite anali- enerji kayıpları. Laboratuvar araştırma
zinin ve gövdeden aşan taşkının araştırıl- ları. 
ması. 

Küçük toprak, zonlu dolgu ve kaya dolgu 
barajların erezyon sonucu yıkılınaları üze
rine IVD laboratuvarlarında fiziksel model 
araştırmaları. 

Geçmiş araştırma sonuçlarının tanımlan
ması ve fiziksel model testlerinin yöneti
mi. Dolgu barajlardaki erozyon yıkılınası 
modellerinin geliştirilmesi 
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Projeler üzerine yapılan ve bu kitapta bu

lunmayan yorum ve bilgiler yazar tarafından hoş 
karşılanınaktadır. Tabloda görüldüğü gibi baraj 

yıkılına olaylarında, yıkılına zamanının dObTfU 

tahmin edilebilmesi için uygun sayısal modelle

rin geliştirilmesi yönünde bir eğilim vardır. Gü

venilir ve doğru bir tahmin; barajda çatlaklar ve 
yılalma tehlikesi tamamen belinneden önce, ha
len sıkıntı yaratmakta olan ve riski yüksek yanlış 
zaman alarmiarı yerine gerçeğe en yakın yıkılına 
zamanının tesbitinde, uyarı ve alarm kararlarının 

alınınasında yararlı olacaktır. Sayet aların, baraj 

yıkıldıktan ve taşkın dalgaları etkisini gösterme

ye başladıktan sonra verilirse barajayakın bölge
ler için kurtarma çalışmaları çok geç kalmış ola
bilir. 

BARAJ GÜVENLİGİNDE ARAŞTIR
MA GEREKSİNİMLERİ 

Geçen yılın sonunda Hindistan'ın Yeni Del
hi kentinde toplanan konferans (Bak.Ön rapor 

WP & DC, Şubat 1992), baraj güvenlik alanında

ki öncelikleri ve gelişmeleri inceledi ve gelecek

teki araştırma çalışmaları için ihtiyaçları bilirle

di. 50'den fazla bildirinin sunulduğu yedi teknik 

oturumda konular tartışıldı, ayrıca temel bilgile
rin sunulduğu J ört genel ders verildi. Toplam 
250 kişinin katıldığı toplantıya, Hindistan enerji 
ve sulama otoriteleri ile araştırma kurumlarından 
220 kişi, diğer 18 ülkeden de 30 kişi katıldı. 

Konferans; Uluslararası Büyük Barajlar 
Komisyon başkan yardımcısı, Enerji ve Sulama 
Kaynakları Bakanı C.V.J. Yarına tarafından 

açıldı. Bir sunuş konuşması yapan Roorkee Üni
versitesi rektörü daha sonra baraj güvenliğinin 
önemini vurgulayarak ülkesindeki bazı konulara 
dikkat çekmek istedi. Konuşmasında beton baraj

lardaki alkali agrega reaksiyonuna da değinerek 
bunun Orissa eyaletinde iki yapıda tecrübe edil
diğini söyledi. Güçlü deprem bölgelerinde yapı

lan barajların planlama ve inşatının önemine de 
değinen konuşmacı buna örnek olarak Tehri ba
nüını gösterdi . 
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Fransa'dan V.M. kendisi ve arkadaşları adı

na bir bildiri sundu. Son 12-15 yıl içerisinde ba

raj dinamikleri analizinde çok ciddi ve önemli 

gelişmelerin başarıldığını ve analizierin şukonuları 

kapsadığını söyledi. Deprem risklerinin gerçeğe 

daha yakın tahmini, baraj malzemelerinin ve te

mellerin dinamik özelliklerinin araştırılması. Ya

pılan bu araştırma ve laboratuvar çalışmalan so

nunda karınaşık matematiksel modeller geliştiril
di. Bu modeller yardımıyla, verilen bilgi ve 

karakteristiklerle barajların statik ve dinamik tep

kileri hasaplanabilmektedir. 

Konuşmacı görüşlerini iki yakın gelişme 

üzerine yoğunlaştırdı. 

- Yapı ve rezervuardaki suyun birbirine 

olan etkisinin hesaba katılarak kemer barajiann 
dinamik hesaplarının yapılması. 

- Deprem sırasında gövdede meydana ge

len boşluk suyu basıncınıda kapsayan dolgu ba

raj hesaplarındaki yakın gelişmeler. 

- Deprem sırasında gövdede meydana ge

len boşluk suyu basıncınıda kapsayan dolgu ba

raj hesaplarındaki yakın gelişmeler. 

Birinci hal için , M!SSD olarak bilinen 

program paket Coyne et Bellier tıırafından geliş
tirildi. Analiz metodları; kemer barajlarda özel

likle de narin ince kesitlilerde, beton kütlenin su 
ile meydana gelen kuvvetiere göre az ve yetersiz 

olduğu düşüncesi üzerine hazırlanmıştır. Bu ne

denle rezervuardaki suyun baraj üzerine olan et
kisinin doğru bir şekilde dikkate alanması ve ru

tin hasapiara katılması gerekir. Malzemelerin 

davranışlarının lineer olduğu düşüncesi kabul 
edilebilir. Kemer barajların, rezervuarlarının kıs

men veya taı11amen boş olduğu süre içerisinde 

gösterdikleri lineer olmayan davranışlar özel sta
bilite problemlerine bağlanmaktadır. Rezervuar-



da yayılan dalgaların kırılması ile ilgili problem
Ierin çözümüne yönelik olarak sunulan metod bir 
frekans alanı içinde çalışmaktadır. Bu yolla mo
del, rezervuarın tamamı için değil yalnızca taban 
kısmı için yapılmış olmaktadır ve baraj ile rezer
vuarın ayrılan bölümleri arasındaki bağlanuyı ve 
çalışma sistemini basitleştirmektedir. Genel ola
rak rezervuarın, baraj yapılarından başlayan ve 
serbest bir limite uzanan kısmının model kapsa
mına alınmasının yeterli olduğu anlatıldı. Barajın 
kalın kabuk elemanlarla modeli yapıldı ve kendi 
alanında en iyisi olduğu belirtildi. 

Bu metod mevcut iki kemer barajı (Türki
ye'de Sır Barajı ve Çin'de Longton Barajı) analiz 
etmek için kullanıldı ve Lesotho'da bulunan Kat
se barajıyla ilgili halen yapılmakta olan çalışma
larda kullanılmaktadır. 

Konuşmacılardan Crepel de; Dolgu baraj
larda meydana gelen kuvvetlerin analiz edilmeye 
başlanmasından bu yana, boşluksuyu ve yapı 

malzemesi taneleri arasındaki bağı dikkate alan 
modellerin önemini vurguladı. Konuşmacı, göv
dede toplanan boşluk suyu basıncının deprem 
sarsıntıları sırasında çok önemli olduğunu söyle
di ve GEFDYN olarak bilinen ve geliştirilen mo
deli tanımladı. GEFDYN modeli; etkili gerilmc
ler ve boşluk suyu basıncıyla ilgili olarak 
dinamik yükleme sırasında su ve toprak taneleri 
arasındaki kavramanın etkilerini değerlendirmck
tedir. Lineer olmayan temel bir kurala bağlı 11)0-

del; monoton ve devirli yükleme alunda lineer 
olmayan mekanik davranışlar göstermektedir. Bu 
model doygun ince siltli kumların ·akma potansi
yelini saptamada kullanılmaktadır. 

TEMEL PROBLEMLERİ 

lik teknik oturum temel problemleri, sızma 
ve enjeksiyonla ilgiliydi. Bu oturuma Batı Ben
gal Devlet Bakanı S.S. Ganguly başkanlık yaptı. 

Otururnun konusu Tapi nehri üzerinde bu
lunan toprak ve kargir zonlu Ukai barajıydı. Sağ 
yakada su seviyesinin yaklaşık 100 m. altında 

bulunan 100ın. genişliğinde kayan bir zonun bu-
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lunması bazı iyileştirme programlarının uygulan
masını gerekli kıldı. S .S.N. Nigam Ltd.'in haşka
nı J.F.; Nehir vadisinde bulunan kumlu malzeme
nin geçirimlilik ve içine enjeksiyon ala-bilme 

özelliği ile sağ yakada ayrışmış parçalı zonun 
araştırılmasında kullanılan test ve uygulanan he
sap yöntemlerini tanımladı. Yapımcı firma baş
kanı daha sonra gerçekleştirilen enjeksiyon çalış
maları, çimento tüketimi ve uygulanan basıncın 
izlenmesi konularında bilgi verdi. 

Temel problemleri ve iyileştirmelerle il
gili araştırma ihtiyaçlarını özetleyen konuşma
sında J.F. Jeolojik araşt1rmaların önemini vur
gulayarak, sızma yolları ve kaynaklarının 

bulunması için izleme tekniklerinde gelişmeler 

olabileceğini ve gelişmiş teknoloji kullanımı ile 
borulu kuyu TV'leri kullanılabileceğini belirt
ti. Geçirimiilikle ilgili temel testierin yapılması 
yanında; geçirgen zeminlerde yüzeysel sürük
Ierne kuvveti ve erozyona karşı gösterilen 
hassaslığın değerlendirilmesi ve su basıncı testle
rinin yapıldığı sistemlerinin iyileştirilmesi gerek
tiği ve bunun içinde gelişme tekniklerinin tanım
lanmasına ihtiyaç olduğu belirtildi. Geçirimsizlik 
kriterleri yeniden incelenmelidir diyen konuşma

cı, devamla serbest salınım, hava geçirgenliği ve 
radyoaktif metodlarda yeni gelişmiş tekniklerin 
kullanılınas ı gerektiğini söyledi. 

Tıkama sistemlerinin önemine de değinen 
konuşmacı, yeni malzemelerin (kauçuk, plastik 
contalar ve dış koşullardan etkilenmeyen sente
tik) planlanmasına ve deprem sırasında bu tür 
ınalzernelerin çatlama ve kopma mukevemetleri

nin incelenmesine daha çok çaba ve zaman har
canınası gerektiğini söyledi. 

Diyafraın görevi yapan düşey katof duvar
larının inşaasında, geçirimsiz plastik kil perdenin 
her iki yanına dökülen betonun rijitliğinin yarar
ları tartışılmalıdır diyen konuşmacı, diyafram du
varlarının uzun süreli işlevlerinin izlenınesinde 

kullanılan aletlerin önemini belirtti. 
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Enjeksiyonun incelenmesi yanında, kaya 
zemin sınıflanyla ilgili özel enjeksiyon sistemle
rinin tanımlanmasına ihtiyaç oldu~ ve aynca 
enjeksiyon basıncı nüfus etme yarıçapı, derzle
rin kalınlı~ ve karışımın yapışkanlı~ arasındaki 
ilişkinin de geliştirilmesine çaba harcanması ge
rektiği ifade edildi. Enjeksiyonun gözetim ve 
kontrolü için elektronik aletler üzerinde daha çok 
çalışmanın ve akustik yayma tekniklerinin kulla
nunının yararlı olaca~ı anlatıldı. 

Sonuç olarak, bu alanda en üst düzeyde ge
lişmelerin sa~lanınası için rasyonel deneyimlerin 
toplanarak kıyaslanınası ve irdelenmesi gerekti~i 
vurgulandı. 

Panele sunulan ve tartışılan onbir teknik 
bildiri şu konuları kapsamaktadır. 

- Gelecekte muhtemel baraj alanında bulu
nacak olan yeraltı kanalları, geçirgen dere yatak
lım ve temel kaya derinliğinin nitelenmesi ve sız
ınaların gözlenmesi ile ilgili problemlerde direnç 
değişmelerinin etkileri ve teknikleri üzerine bil
diri sunuldu. Bildiri, Kanada Waterloo üniversi
tesinden S. Narayan tarafından verildi. Bildiri 
ilc gerçek jeolojik yapıya ait dayanım verilerinin 
yorumlanmasında kullanılan çok boyutlu daya
nım de~işim metodu hakkında bilgi verildi. Kar
ınaşık analizlere dayanan metod, herhangi bir 
model projesine bağlı değildir. 

- Hindistan Karnataka Su Anonim Şirketi 
elemanlan G.A. ve K.V.S.S. tarafından ağırlık 

barajlarında temel problemleri ve özel iyileştirme 
metodları hakkında bilgi verildi. Görüşlerini, Gü
ney Hindistan'ın en yüksek barajı (101 m) olan 
Supa barajındaki karmaşık jeolojik yapı üzerine 
yoğllnlaştırdılar. Buradaki jeolojik yapı, birbiri 
içine gi rmiş tabakalar, akma ve kayma zonları, 
fay hatları, aralara girmiş dayklar ve her iki yaka
da bulunan kaya formasyonlarındaki derin ayrış
malardan oluşmaktadır. Bildiri ile gerçekleştiri
len araştırma ve analizler ile baraj alanında (blok 
no.4) normal bir ağırlık barajının çok düşük bir 
deforınasyon modülü ile oturacağı zayıf zonhır 
için kabul edilen değişik önerilen tanımlandı. 4 
no'lu bloğun topuk yüzünü desteklemek amacıy

la sağlam kayaya dayanan beton tıkacın yapılma
sı kararlaştırıldı. Bu karar, zayıf malzemenin ka
zılmasını ve sağlam kaya ile kazılan hende~in 
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mansap yüzeyi arasının betonla doldurolması ça

lışmalarını kapsadı. 

- Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesinde Umiam 

-Umtru hidrolik santrallar projesi kapsamında 

bulunan beton barajların temel sorunları. üzerine 

jeolojik araştırmalar grubunca bir bildiri sunuldu. 

Burada 43 m. yüksekliğinde bir beton baraj gra

nit ve kara mika temel üzerine kuruldu. Derin ay

rışma, yüksek geçirgenlik ve kalın kayma zonla

rın varlı~ı; geniş hacimli bir kazı, farklı 

oturmalar ve borulanmaya neden olan sızınayı da 

içine alan jeoteknik problemierin ortaya çıkması

na neden oldu. Problemlerle inşaat aşamasında 

karşılaşıldı ve şu önlemler alındı: Baraj uzunlu~u 

30 ın . arttırıldı. (Sol yakada stabilitenin geliştiril

mesi ve yapının sağlam kayaya dayanması ama

cıyla iki baraj bloğu daha eklendi), Yaklaşım 

yollarından birinin yer de~iştirmesi, kayma zo

nundaki malzemenin alınarak betonla dotdurul

mas ı ve tabanda iki beton saplamanın (cutoff) 
yapılması. 

- Hindistan'ın Pench nehri üzerinde bulu

nan Kamthikheri barajında derin temellerdeki 

problemler, iyileştirme planları ve jeoteknik de

ğerlendinnclerle ilgili bildiri aynı ülkeden A.R. 

Patil tarafından sunuldu. Bileşik bir yapı olan ba

rajda 237 ın . uzunluğunda merkezi bir kargir do
lusavak bulunmaktadır. Patlayıcı madde çalışma

ları ve gerçeklcşıirilcn enjeksiyon programı 

yazıır tarafından tanımlandı. 

- Barajların ve temellerininin izlenmesi ile 
ilgili ohırak, Fransa'dan B. Goguel ve J.M. tara

fımıarı hazırlanan bi; inceleme sunuldu. Bu ince

leme; barajlar ve temelierindeki durumun değer

lendirilmesinde baraj operatörüne yardımcı 

olmak ve alet okumalarının statiksel analizinde 
kullanılmak üzere geliştirilen bir sistemi kapsa
makta(lır. CONDORA olarak da bilinen sistem, 
izlenen yapı veya temelin davranışlarının sürekli 

değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır. 



KONFERANSLAR 

Daha sonra, Finlandiya Reiter Ltd. şirke

tinden P.Reiter özel bir konferans verdi. Konfe
ransda; barajlarda yıkılına ve tahtike analizleri 
ile genel kavramlar, araştırma gereksinimleri ve 
etkileri ele alındı. 

DOLGU BARAJLAR 

Toprak mekanigi alanındaki gelişmeler, 

toprak barajların dizaynı için bilimsel bir temel 
oluşturmaktadır. Fakat, dolgu malzemesinin do
gası, su ve temel ile aralarında olan bag öyle de
gişmektedir ki dolgu baraj dizaynı hala bir bi
limden çok bir sanat işidir. Olaylar veyıkılma 
analizleri, barajlardaki hareketlere yeni bir yak
laşım getirdi. Böylece yeni teori ve pratikler 
kazanıldı. Hindistan'dan Jatana son yirmi yılda 
saglanan gelişmelere dikkat çekti. Bu gelişme

ler; sınırlı elemanlardan oluşan ve güçlü bilgisa
yarhırdan yararlanan teknikleri ve büyük ölçekli 
tesislerde yapılan testierin yardımıyla, dolgu 
malzemelerinin davranışlarını anlama ve kavra
yışı:aki ilerlemeleri kapsam<lktadır. Bununla bir
likte, konuşmacı yeterli oranda bilimsel bilgi ve 
verilerin toplanamadıgını bu nedenle hala bazı 

anlaşınazhk konuları bulundugunu söyledi. 

Jatana, baraj çatlaklarından gelen sızmanın 
neden oldugu iç erozyon ve taşımanın, toprak ba
rajların yıkılına nedenleri arasında en önemlisi 
oldugunu belirterek bu hususda daha çok araştır
ma yapılması gereken üç konuyu dile getirdi. 

- Çatlama nedenlerinin anlaşılması ve bu 
nedenlerin azaltılarak ortadan kaldırılması ve uy
gun tedbirlerin belirlenmesi. 

- Daha az çatlayan, ancak erozyona karşı 
daha ınukavim geçirimsiz malzemenin tanımlan
ması. 

- Erozyonun başlamasından sonra geçiriın
siz danelerin hareketini engelleyecek filtrclcrin 
dizayn kriterlerinin tanımlanması. 
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Jatana: dolgu barajlarda fıltre dizaynlarının 
standart hale getirilmesinde ve taşkınlarda gövde 
üzerinden aşınalann önlenmesi için dolgu baraj
ların di7..ayn kavramlarında büyük araştırmalara 
ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu durumda yıkılına 
sürecini başlatan hİdrodinamik etkilere karşı uy
gun tekniklerin değerlendirilmesi gerekir dedi. 
Konuşmasına devamla, bu alanda maliyeti çok 
düşük bir çözümün tüm dünya da sayısız küçük 
dolgu barajların emniyetc alınmasına büyük kat
kıda bulunacagı yönünde kişisel görüşünü açıkla
dı . 

Dolgu barajlar üzerine sunulan diger bildi
rilerden biri dolgu batardolarının emniyetli bir 
şekilde dizayn edilmesinde geçirimlilik ile ilgili 
tahminierin araştırılması konusunu kapsıyordu. 
Bildiri Yunanistan Ulusal Teknik Üniversitesi 
Kalkani 'den E.C. tarafından sunuldu. Akım ağı
nın değerlendirilmesi ve homojen dolgu içerisin
deki sızma hattının tanımlanmasından sonra ba
tardolarda belirli sınırlar içerisinde tutulamıyan 
ve diğer ana farklılıklardan ileri gelen düzenli 
sızmalar yazar tarafından aniatı ldı. 

Zonlu dolgu barajlarda hidrolik çatlakların 
neden olduğu yük transferi problemleriyle ilgili 
diğer bir bildiri, Hindistan Merkezi Toprak Mal
zemeler Araştırma Kurumu'ndan V.M. Sharma 
ve beş arkadaşı tarafından sunuldu. Burada özel
likle, Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesinde plan
lanmakta olan bir baraj münasebetiyle, kil ve ka
buk malzemelerin deformasyon karekteristikle
rinde meydana gelen değişmeler vurgulandı. 

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde bulunan 
Dünya Bankası danışmanlarından Y.K. Murthy 
toprak barajlarda araştırma ihtiyaçları ile ilgili 
yapılan incelemeler hakkında bilgi verdi. İncele
me; dolusavak dizaynı, yedek dolusavaklar için 
emniyet dolusavağını, filtre dizayn kriterleri, filt
relerde sentetiklcrin kullanımı ve ilgili aletleri 
kapsamaktadır. Konuşmacı Hindistan hükümeti
nin, baraj güvenliği, sigorta ve ıslah projesini 
Dünya Bankası'nında yardımıyla devealmayı 

önerdij;ini söyledi. Uygun bir zamanlama ile bu 
alandaki tüm araştınnalara özel bir önem veril
mesi projenin bir parçası olarak ülkedeki tüm ba
rajlarda kaliteyi yükseltecektir. 
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BETON VE KARGİR BARAJLAR 

Üçüncü teknik oturumda aşagıda açıklanan 
araştırma ihtiyaçları özetlendi. 

- Analiz ve Dizayn : Farklı paremetrelerin 
yeniden incelenmesi ve tanımlanması; emniyet 
gerilme faktörlerinin dikkate alınması, dinamik 
analizler için modellerin incelenmesi, degişik ba
rajlarda bulunan malzemelerin özelliklerine ait 
bilgilerin toplanması, jeoteknik modelleme me
todlarının tayin edilmesi, yaşianma karakteristik
lerini dikkate alan modellerin geliştirilmesi, çat
lama başlangıcının tahmininde gelişme teknikleri 
üzerine daha çok çalışılması. 

- Yapı Malzemeleri : İnşaat alanı ve labo
ratuvar çalışmaları arasında uygunluğun saglan
ması; yaşianma ile ilgili mukavemet durumları; 
marjinal ageeganın kullanılması; agrega içerisin
de sağlığa zararlı malzemenin etkisi ; bunun azal
tılması için kuralların tesbiti ve değerlendirilme
si; daha etkili ve ekonomik enjeksiyon sistemle
rinin geliştirilmesi. 

- Yapı Pratikleri : Beton barajlarda daha 
ekonomik yeni tekniklerin ve mevcut pratiklerio 
geli ştirilmesi; yeni teknikler kullanılarak inşa 
edilen barajiann çalışması; 

- Aletler : Mevcut aletlerin çalışmasının 

yeniden incelenmesi; aletiere ait bilgilerin depo
landığı merkezi bir sistemin geliştirilmesi; taşkın 
kontrolü ve dolusavaklarla ilgili uyarı sistemleri
nin ve toplanan bilgileri ileten sistemlerin gelişti
rilmesi; 

- Denetim ve Gözlem : Su altı denetim 
tekniklerinin geliştirilmesi; yapıların denetimi 
için mevcut kuralların incelenmesi, ilk denetim
ler için belirli sınıflama sistemlerinin geliştiril

mesi. 

- Onarım ve . Bakım : Beton ve kargir ba
rajların onarımı için farklı malzeme ve teknikler 
üzerinde daha çok deneyim; ticari polimer sis
temlerin değerlendirilmesi, sınıflama sistemleri 
ve çalışmalarının geliştirilmesi; onarım çalışma
ları için aşınınaya karşı daha mukavim bileşik 

malzemelerin geliştirilmesi ve yüksek mukave
ınetli betonların bu kapsama alınması (silis tozu 
karışımit beton gibi) 
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Oturumda sunulan ve tartışılan bildirilen şu 
konuları kapsamaktadır. 

Beton baraj güvenliginin izlenmesi ile ilgili 
olarak Çin'de yapılan bir inceleme (bu inceleme
de son kırk yıl içerisinde izleme tekniklerinde, 
aletlerde ve bilgi işlem analizlerinde yapılan ge
lişmeler vurgulanmaktadır) , drenaj problemleri 
üzerine bir çalışma, Maharashtra'da 22.4 m. yük
sekliğinde bir kargir barajda sızmaların önlenme
si amacıyla poliüreten kullanılması. Bu son bildi
ri, barajdameydana gelen aşırı sızmalardan sonra 
menba yüzeyinin poli üretenle sızmaya karşı iyi
leştirilmesi ve ana gövdeye çimento karışımı ile 
enjeksiyon yapılması gibi çalışmaları kapsamak
tadır. 

HİDROLİK KONTROL Y APlLARI 

Bu oturumda ilk konuşmacı Hindistan mer
kezi elektrik otoritesi Sharma'dan H.R. oldu. Do
lusavaklar, çıkış ve kontrol yapılarında meydana 
gelen y<ıkın gelişmeler üzerine kısa bir inceleme 
sundu ve bu yapıların fonksiyonlarını doğru ola
rak yerine getirmelerinin önemini vurguladı. 

Konuşmacı şu araştırma ihtiyaçlarını ta-
nımladı. · 

- Tünellerin, 40-50 m/sn arasındaki yüksek 
hızlı akımlara oyulma olmaksızın dayanabilmesi 
için etkili ve ekonomik bir şekilde kaplanması ve 
bu alanda gerekli gelişmelerin sağlanması. 

- Basınçlı kondüvilerde enerji kırıcı yapıla
rın ekonomik olması için standart hale getirilen 
dizaynların değerlendirilmesi. 

- Kondüvilerde akımının kararsızlığını 

azaltmak için etkili ve ekonomik aygıtların geliş
tirilmesi. 

- Şıçratma eşikli enerji kırıcı yapılarda ge
li~ıneler. 

- Kapaklara zarar verilmemesi ve yanlış 
fonksiyon görmemeleri için gerekli tedbirler üze
rinde çalışılmas ı. 

Toplatıda tartışılan konulardan biri de Teh
ri barajında bulunan derivasyon tünellerinin do
lusav<ık olarak kullanılması önerisiydi. Tünelle
rin; nchrio derivasyonundan sonra sırasıyla 3900 
ve 3640 m3jsn deşarj debili yedek dolusavaklar-



olarak kullanılması planlanmımştır. Tüneller dü
şey şaftlar yardımıyla rezervuara baglanacaklar
dtr. Çünkü akış hızları yüksek olacaktır. Özel bir 
çevirme aygıtının şaftın topuguna konulması dü
şünülmektedir. Çevirme yapısındaki akım nede
niyle meydana gelen merkezkaç kuvveti oyulma 
şansını azaltarak tünelin duvarlarındaki basıncın 
artmasına neden olacakttr. Dirsck yapıdaki su ha
va karışımı enerji kaybını artıracaktır. Bu düzen
lemeleri test etmek için yürütülen hidrolik model 
çalışmaları tanımlanmıştır. 

Fransa'dan J.M. Devemay, Pinet barajında 
dolusavağın ıslahı ile ilgili bir video gösterimi 
sundu. Dolusavak, kapasitesi ve çalışması husu
sunda yetersiz bulundu. Gradex metodu kullanı
larak yapılan bir çalışma dolusavale debisinin 
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oldugunu gösterdi. Halbuki proje debisi bu du
rumda en az 1000 yıl tekerrürlü taşlan debisini 
yani 4400 m3/sn ye eşit olmalıdır. Dolusavakla 
bulunan 18 kapagın 6.5 m olan açıklıkları taşlan 
enkazını geçirecek kadar yeterli genişlikte olma
dıkları için dolusavağın kapasitesi teorik değer
den de yani 3500 m3/sn den de az bulundu. Yeni
leme projesi şu çalışmaları kapsadı. 

- Mevcut 18 kapağa ek olarak her biri 
40.26 m genişliğinde üç kapağın daha yerleştiril
mesi. 

- Maksimum su kotunu yükseltmeden eşik 
kotunu, yüksekliği 6.2 m olan bir kapakla düşü
rerek teorik deşarj debisini 3500 m3/sn'den 4400 
m3/sn'ye yükseltmek. 
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