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SULARDA AGlR METAL KİRLİLİGİ 
Yazan : Dr. A. Hayri SONAER 

ÖZET 

Sularda bulunabilecek her türlü madde belirli bir konsantrasyonun üzerinde saglık için 
zararlıdır. Ancak toksik (zehirlQ maddeler, sularda düşük konsantrasyonlarda bulunmaları 
halinde bile (Ömegirt 1,0 gjm3), insan saglıgına zarar vererek hastalıklara ve hatta ölüme 
neden olabilirler. Eser miktarlarda bile sakıncalı olabilen bu maddeler arasında en önemli 
grubu "Agır Metaller''diye adlandu·ılan Sb, Ag, As, Be, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Te, U, V, Zn, 
Cu gibi elementler oluşturur. Burada, bazı agır metallerin içme ve sulama suyunda müsaade 
edilebilecek en yüksek konsantrasyonları, kıta içi su kaynaklarının sıniflarına göre kalite kri
terleri ve bazı sanayi atık sularının alıcı ortama deşarj standartlan ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Ayrıca, sularda agır metal analizirıde kullanılan atomik absorpsiyon spektrojotometresi hak
kında genel bilgiler sunulmuş ve laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgu
lara dayanarak, Zn, Pb, Cr, Mn, Cu, Cd, Fe, Se, As, Sb, analizi için en uygun çalışma şartları 
ve en uygun standart konsantrasyonu ile bulunan absorbans degerleri tablolar halinde gös
terilmiş ve bugüne kadar DS! bölgelerirtden gelen numunelerin sayılan, analiz amaçları ve 
yüksek bulunan agır metal konsantrasyonları hakkında özet bilgiler verilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Sularda bulunabilecek her türlü madde be
lirli bir konsantrasyonun üzerinde sağlık için za
rarlıdır. Ancak bunlardan bir kısmı için sı~ ır kon
santrasyonlar o dcreec yüksektir ki, (Omeğin 
kalsiyum için 200 g/m3) bu durum toplam tuzlu
luğu da arturacağından , su tüm kullanım amaçla
rı için uygunsuz hale gelecektir. Böylece sadece 
çok yüksek konsantrasyonlarda insan sağl ı ğına 
zararlı olabilecek maddeler, burad:ı incelemelerin 
dışında tutulacakLır. 

Toksik (zehirli) maddeler, suda düşü~_kon
santrasyonlarda bulunmaları halinde bile (Ome-

*Kimya Yüksek Mühendisi, DSİ Teknik A raştırma ve 
Kalilc Kontrol Dairesi Başkanlığı 

ği n I ,O g!m3), insan sağlığına zarar vererek has
talıklara ve hatta ölüme neden olabilirler. Eser 
miktarlarda bile sakıncalı olabilen bu maddeler 
arasında en önemli grubu "Ağır Metaller" cliye 
adlandırılan Sb, Ag, As, Be, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, 
Ni, Se, Te, U, V, Zn, Cu, gibi elementler oluştu
rur. Görüldüğü gibi, bu maddelerden bazıları pe
riyodik tabloda ne ağır metal, hatta ne de metal 
grubuna dahildir. Bununla beraber, çoğunluğu 
ağır metal olan bu toksik "eser elementlerin" tü
mü uygulamacılar tarafından ağır metal olarak sı
nıflandırılmışt ır (4). 

Sularda ağır metal analizlerinde atomik ab
sorpsiyon spektrofotometre yönteminin tatbikatı, 
gözlenebilme sınırının düşüklüğü ve analizin ça
bukluğu nedeniyle çok kullanılır hale gelmiştir. 
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Laboratuvarımızda da sularda ağır metal analizi 
bu yöntemle yapılmaktadır. 

Laboratuvarımızda su ve atık sularda, çin
ko, kurşun, krom, mangan, bakır, kadmiyum, de
mir, selenyum, arsenik, antiman "Pye Unicam 
SP 2900" model alevii atomik absorpsiyon spekt
rofotometresi ile (6), civa ise "Perkin Elmer 
MAS-50 A" model alevsiz atomik absorpsiyon 
spcktrofotometrcsi ile tayin edilmektedir. 

2. SULARLA İLGİLİ STANDARTLAR 

Burada, içmesuyunda (2) çeşitli standartla
ra göre tavsiye edilen ve izin verilebilecek mak
simum ağır metal değerleri ilc sulama sularında 
(4) izin verilcbilir maksimum ağır metal değerle
ri tablolar halinde gösterilmiştir. Ayrıca 4 Aylül 
1988 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Su 
Kirliliği Kontrolu Yönetmcliği"nc (3) göre, kıta 
içi su kaynaklarının kalite kriterleri ilc çeşitli sa
nayi atık sularının alıcı ortama deşarj standartla
rında , ağır metal konsantrasyonları hakkında bil
giler tablolar halinde verilmiştir. 

2.1 İÇME VE SULAMA SUYU STAN
DARTLARI 

lçmesuları, genel olarak içme, yemek yap
ma, temizlik gibi amaçlar için kullanılan sulardır. 
Çeşitli içmesuyu standartlarına göre sularda tav
siye edilen ve izin verilcbilecek maksimum ağır 
metal değerleri Tablo-2. 1 'de verilmiştir. 

Tablo-2.2'de ise ağır metallerin sulama su
larında izin verilcbilir maksimum degerieri gös
terilmiştir. Bu değerler sulama sularının, sürekli 
kullanımlar ve ince tanccikli zeminlerde kısa sü
reli kullanımlar için izin verilebilir maksimum 
ağ ır metal miktarlarıdır. 

Tablo 2.1 : İçmesuyu Standartları 

!Parametre, m&fl Avrupa Konseyi WHO·I972 TS·266 

Tavsiye Izin Tavsiye İli n Tavsiye Izin 
Edilen Verilen Edilen Verilen Edilen Verilen 

Mangan (Mn) 0,02 0,05 
l!inko (Zıı) 
Jllalaı(Cu) 0,05 
Kurşun (Pb) 0,1 

!Sclcnyum(Sc) 
~rsc nik(As) 0,05 
Krom (Cr) 
Kadmiyum (Cd) 0,005 

iiınüş (Ag) 
ı va (Hg) 

0,1 0,5 
5 15 
0,05 1,5 

0,05 
0,01 
0,05 
0,05 
0,01 

0,001 

TS-266 ile ilgili not: 

0,1 0,5 
5 15 
ı 1,5 

0,05 
0,01 
0,05 
0,05 
0,0005 
0,05 

a) Tavsiye edilen miktarları aşmayan su 
kaynaklarının varlığı halinde bu miktarlardan 
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fazla madde bulunduran sular içilmemelidir. 

b) İzin verilebilecek maksimum miktarlar
dan fazla madde bulunduran sular içmesuyu ola
rak kullanılamazlar. 

c)(-) Suda hiç bulunmamalı demektir. 

Tablo 2.2 : Sulama Sularında Agır Me
tallerin İzin Verilebilir Maksimum De~erleri 

Parametre, m&fl Sürekli Kullanım Kısa Süreli Kullanım 

Arscnik (As), Alüminyum (Al) 
B alar (Cu), Kobalt (Co) 
Berilyum (Be), Ni kcl (Ni) 
Kadmiyum (Cd), Molibden (Mo 
Krom (Cr), Kurşun (Pb) 
Mangan(Mn) 
Selcnyum (Sc) 
Vanadyum (V) 
Çinko (Zıı), üıyum (ü) 
Bor(B) 

1,0 
0,2 
0,5 
0,005 
5,0 
2,0 
0,05 
10,0 
5,0 
0,75 

10,0 
5,0 
1,0 
0,05 
20,0 
20,0 
0,05 
10,0 
5,0 
2,0 

2.2 KlTA İÇİ SU KAYNAKLARININ 
KALİTE KRİTERLERİ 

Akarsu, göl ve baraj rezervuarlarında birik
tirilen kıta içi yüzeysel sularm kalitelerine göre 
yapılan sınıflama ve her sınıfın ne tür su ihtiyaç
ları için uygun olduğu aşağıda verilmiştir. 

Sınıfi-Yüksek Kaliteli Su 
a) Yalnız dezenfcksiyon ile içmesuyu 

temini 
b)Rckreasyonel amaçlar 
c) Alabalık üretimi 
d) Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı 
e) Diğer amaçlar 

Sınıf II-Az Kirlenmiş Su 
a) İleri ve uygun bir arıtma ile içmesuyu 

temini 
b) Rekreasyonel amaçlar 
c) Alabalık dışında balık üretimi 
d) Sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak 

şartıyla sulama suyu olarak 
e) Sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlar. 

Sınıf III-Kirlenmiş Su 
Gıda, tckstil gibi kaliteli su gerektiren en

düstriler hariç olmak üzere uygun bir arıtmadan 
sonra endüstriyel su temininde kullanılabilir. 

Sınıf IV-Çok Kirlenmiş Su 

Yukarıda I,II ve III sınıfları için verilen ka
lite parametreleri bakımından daha düşük kalite
deki yüzeysel suları ifade eder. 
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Kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre 
ağlf metal yönünden kalite kriterleri Tablo-2.3'de 
verilmiştir. Bu tablodaki su kalite parametrelerine 
ait sınır değerlerin yüzde 90 olasılıkla aşılmaması 
gerekir. 

Tablo 2.3 : Kıta İçi Su Kaynaklarının Sı
nınarına Göre Kalite Kriterleri 

Parametre, Jlgll Su Kalite Sınınarı 

I II III IV 

Civa (Hg) 0,1 0,5 2 >2 
Kadıninyum (Cd) 3 5 10 >10 
Kurşun (pb) 10 20 50 >50 
Arsenik (As) 20 50 100 >100 
Bakır (Cu) 20 50 200 >200 
Krom (Toplam Cr) 20 50 200 >200 
Krom (Cr+6) Eser 20 50 >50 
Kobalt (Co) lO 20 200 >200 
Nikel (Ni) 20 50 200 >200 
Çinko (Zn) 200 500 2000 >2000 
Demir (Fe) 300 1000 5000 >5000 
Mangan (Mn) 100 500 3000 >3000 
Selenyum (Se) 10 10 20 >20 
Baryum (Ba) 1000 2000 2000 >2000 
Alüminyum (Al) 300 300 1000 >1000 

2.3 A TlK SU KRİTERLERİ 

Alıcı su ortamına çeşitli sanayi kuruluşlan
nın ağır metal yönünden deşarj standartları Tablo-
2.4'de verilmiştir. 

Tablo 2.4 : Çeşitli Sanayi Atık Sularının 
Alıcı Ortama Deşarj Standartları 

Sektıir Parametre, Mg/! Kompozit Kompozit 
\'umııne.~ saat Numııne. 24mt 

Madcn Sanayi, Krom (Toplam Cr) 2,0 1,0 
CamSanayi Kroın (Cr+6) 0,5 0,3 
Petrol Sanayi, Kurşun (Pb) 2,0 1,0 

Deri Sanayi, Civa (Hg) 0,05 
Kimya Sanay~ Kadmiyum (Cd) 0,15 0,!0 

Metal Sanayi, Alüminyum (Al), N ike! (Ni 3,0 2,0 

Makina Imalatı Demir (Fe) 3,0 

Bakır(Cu) 2,0 
Çinko (Zn) 5,0 3,0 
Gümüş (Ag), Aıscııik (As) 0,1 
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Atık suların, atık su altyapı tesislerine deşar
jında öngörülen atık su standartları Tablo-2.5'de 
verilmiştir. 

Tablo 2.5 : Atık Sul::ırın Atık Su Altyapı 
Tesislerine Deşarjında Ongörülen Atık Su 
Standartları 

Paraınetre,mg/1 Kanaliı.asyon s~temleri K analizasyon sistemleri 
tam arıtma ile sonu1lanan derin deniz deıarjı ile 
aok su altyapı tesislerinde sonuçlanan aOk su alt· 

yapı tesisleri 

Aıscnik (Toplam As) 3,0 10,0 
Kurşun (Toplam Pb) 3,0 3,0 
Kadıninyum (Toplam Cd) 2,0 2,0 
Kıom (Toplam Cr) 5,0 5,0 
Civa (Toplam Hg) o~ 0,2 
Bakır (Toplam Cu) 2,0 2,0 
Nikcl (foplam Ni) 5,0 5,0 
Çinko (foplaın Zn) 10,0 10,0 
Kalay (Toplam Sn) 5,0 5,0 
Gümüş (Toplam Ag) 5.0 5,0 

3. METERYAL VE METOT 

3.1 ATOMİK ABSORPSİYON SPEKT
ROFOTOMETRESİ 

Atomik absorpsiyon spektroskopisi, bir ele
mentİn serbest atomlarının bu element için spesi
fik dalga boyunda ışıgı absorplamasına baglı olan 
bir işlemdir. Kuantum teorisine göre, bir ışın ele
mentİn atomları tarafından absorplanırsa, atomun 
kararlı temel seviyedeki degerlik elektronu uyarı
lır ve enerjisi daha büyük olan kararsız uyanlmış 
seviyeye geçer. Absorpsiyondan sonra geri kalan 
ışığın şiddeti, 

-k ı 

I = 1 ~ v Formülü ile verilir. (a) 

Burada, I: Absorpsiyondan sonra geri kalan 
ışığın şiddeti 

10 : Gelen ışığın şiddeti 
Kv:v frekanstaki absorpsiyon katsayısı 
1: Absorpsiyon ortamı uzunlugudur. 
(a)' Eşi tl i ği 

AA =Log (I/lo) =0,4343 kv I (b) 

şeklinde düzenlenir ve AA.)a absorbans denir. 
(b )'eşitliğinden görüldügü gıbi absorbans, absorp
siyon katsayısı ile orantılıdlf. Absorpsiyon katsa
yısı ise absorpsiyon ortamında bulunan elementİn 
atom konsantrasyonu ile orantılı olduğundan, 
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absorbans ölçümü ile element konsantrasyonunu 
bulmak mümkündür. Absorbans ölçümü için kul
lanılan alete Atomik Absorpsiyon Spektrofoto
metresi denir (5). 

Atomik absorpsiyon spektrofotometre dört 
ana parçadan oluşur. 1) Işık kaynaj1;ı, 2) Atomlaş
tırıcı , 3) Monokromatör, 4) Alıcı. 

Işık kaynaj1;ı, tayin elemenlinin atom buhar

larının absorplayacal1;ı dalga boyunda ışık yayın

lar. Her element için farklı bir oyuk-kalot lamba

sı kullanılır. 

AtomlaşLıncı, tayin edilecek elemenlin 
atom buharlarına dönüşmesini saj1;lar. Atomlaştı
ncı olarak genellikle alev kullanılır. Analiz çö

zeltisi basınçlı yakıcı gaz ilc alcvc sevkedilir. 
Yüksek sıcaklıkta, analiz elementini içeren bile

şik atom buharlarına dönüşür. Alevlerin tayin 

elementine olan elkilerine göre değişik yanıcı

yakıcı gaz karışımiarı kullanılır. Genellikle hava
asetilen veya nitroz oksit-asctilcn gaz sistemleri 

atomlaştırma işlemleri için uygundur. 

Monokromatör, ışıl1;ı dalga boylarına ayıran 

kısımdır. Dalga boyu skalasını istenilen dalga 

boyuna gelirerek analiz elementinin rezonans 
hattına karşıt olan dalga boyundaki ışığın alıcıya 
düşmesini temin eder. 

Alıcı, monokromatörden gelen ışık enerjisi
ni elektrik akımına çeviren foto hücrelerdir. Bu 

elektrik akımı elektronik dcvrelerle sayısal ola

rak veya yazıcıda pik olarak ölçülür (1). 

3.2 LA BORA TUV ARDA Y APlLAN 
ÇALIŞMALAR 

Su ve atık su numunelerindeki ag-ır metal 
analizlerinde çinko (Zn), kurşun (Pb), krom (Cr), 
mangan (Mn), bakır (Cu), kadmiyum (Cd), demir 
(Fe), selenyum (Se), arsenik (As), ve anlimon 

(Sb) analizleri için, atomik absorpsiyon spektro

fotometresindeki en uygun çalışma şartları ve en 

uygun standart konsantrasyonları ile bulunan ab
sorbans değerleri aşağıdaki Tablo-3.l'de veril

miştir. 

Tablo 3.1 : Çalışma Şartları (Hava Hızı= 4,51/dak. için) 

Absorbans Değerleri 
Standart Konsantrasyonu(mg/1) için 

Dalga Boyu Lamba Akımı Ba!!dpass Asetilen 
Element (n m) (mA) (nm) Hızı (1/dak) 0,2 0,4 1,0 2,0 4,0 

Çinko(Zn) 213,9 9 0,2 1,1 0,033 0,066 0,157 0,300 
Kurşun (Pb) 217,0 5 0,4 1,2 0,009 0,017 0,038 0,065 0,132 
Krom (Cr) 357,9 9 0,2 2,0 0,012 0,023 0,050 0,082 0,149 
Mangan (Mn) 279,5 ll 0,2 1,4 0,022 0,046 0,118 0,227 0,392 
Bakır (Cu) 324,8 4 0,2 1,2 0,013 0,028 0,073 0,149 0,258 
Kadmiyum (Cd) 228,8 5 0,4 1,1 0,027 0,051 0,116 0,208 0,400 
Dcmir(Fe) 248,3 13 0,2 1,5 0,016 0,032 0,068 0,135 0,265 
Sclcnyum (Se) 196,0 5 0,4 1,7 - - 0,018 0,035 O,Q70 
Arsenik (As) 193,7 lO 0,4 1,6 - - - 0,015 0,030 
Anıimon (Sb) 217,6 13 0,2 1,4 - - o,oıo 0,018 0,038 
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4. ANALİZ SONUÇLARI 

Laboratuvarımızda sularda ağır metal anali
zine 1983 senesinde başlanmış ve 1992 senesi 
sonuna kadar DSİ Bölgelerinden gelen 3654 adet 
su numunesi analiz edilmiştir. Sularda yaptığı-

DSI TEK.NlK BÜLTENl ı994 SA YI 80 

mız ağır metal analizleri, içmesuyu amaçlı ve 
kirlilik araştırması olmak üzere iki ana grubda 
toplanabilir. Numunelerin geldiği DSİ Bölgeleri, 
numune sayıları ve analiz amaçları Tablo 4.1 'de 
verilmiştir. 

Tablo 4.1: A~ır Metal Analizi Yapılan DSİ Bölgeleri 

Numune Gelen Numune 
DSİ Bölgeleri Sayısı 

I. BÖLGE (BURSA) 726 
II. BÖLGE (İZMİR) 337 
III. BÖLGE (ESKİŞEHİR) 474 

IV. BÖLGE (KONYA) 47 
V. BÖLGE (ANKARA) 193 

VI. BÖLGE (ADANA) 104 
VII. BÖLGE (SAMSUN) 134 
VIII. BÖLGE (ERZURUM) 17 
IX. BÖLGE (ELAZIG) 124 
X. BÖLGE (D!Y ARBAKIR) 99 
XL BÖLGE (EDİRNE) 67 
XII. BÖLGE (KAYSERİ) 223 
XIII. BÖLGE (ANTALYA) 138 
XV. BÖLGE (ŞANLIURFA) 94 
XVIII. BÖLGE (ISPARTA) 94 
XIX. BÖLGE (SlV AS) 8 
XX. BÖLGE (KAHRAMANMARAŞ) 42 
XXI. BÖLGE (AYDIN) 362 
XXII. BÖLGE (TRABZON) 42 
XXIII. BÖLGE (KAST AM ONU) 14 
XXV. BÖLGE (BALIKESİR) 315 

Analizlerde yüksek konsantrasyonda ağır 
metal bulunan numuneleri, element cinsine göre 
aşağıdaki gibi sualayabiliriz. 

a) Arsenik konsantrasyonu yüksek olan nu
muneler: 

DSİ XXV. Bölgeden gelen bazı kuyularda 
arsenik konsantrasyonu içmesuyu sınır değeri 
civarında bulunmuştur. (Burada arsenik analizi 
gümüşdietilditiokarbamat fotometrik metodu 
ASTM D 2972 Aile yapılmıştu). 

Analiz Amacı 

Içmesuyu ve Kirlilik araşturoası 
İçmesuyu ve Gediz Havzası Kirlilik araştırması 
Gems Projesi, Sakarya-Porsuk Havzaları Kirlilik 
araştırması 

İçmesuyu amaçlı 

İçmesuyu ve Kirlilik araştırması 

İçmesuyu ve Seyhan Havzası Kirlilik araştırması 
İçmesuyu ve Yeşilırmak Havzası Kirlilik araştuınası 
İçmesuyu amaçlı 
İçmesuyu amaçlı 
İçmesuyu ve Kirlilik araşturoası 
İçmesuyu ve Kirlilık araşturoası 
İçmesuyu ve Sultan sazlığı Kirlilik araştırması 
İçmesuyu ve Kirlilik araştırması 
İçmesuyu amaçlı 

İçmesuyu ve Kirlilik araşturoası 
İçmesuyu amaçlı 

İçmesuyu amaçlı 
İçmesuyu ve Kirlilik araştırması 
İçmesuyu amaçlı 
İçmesuyu amaçlı 
İçmesuyu ve Kirlilik araştırması 

b) Kurşun konsantrasyonu yüksek olan nu
muneler: 

DSİ X. Bölgeden gelen Maden çayı-Bakır 
İşletmesi soması, DS! XVIII. Bölgeden gelen 
Keçiborlu Kükürt Fb. çıkışı, DSİXXV. Bölge
den gelen Yaşyer deresi-Ararat Kurşun Tesisleri 
sonrası ve Kocaçay-Balya Tesisleri sonrası nu
munelerinde kirlilik araştırması yönünden yük
sek kurşun konsantrasyonuna rastlanmıştır. 
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c) Krom konsantrasyonu yüksek olan nu
muneler: 

DSl I. Bölgeden gelen Kumla-Akarca ve 
Panayu dere, DS! Il. Bölgeden gelen Gediz neh
ri-Muradiye köprüsü, DS! X. Bölgedl!n gelen 
Maden çayı-Balur İşletmesi sonrası, DS! XVIII. 
Bölgeden gelen Keçiborlu Kükürt Fb. çıkışı ve 
DSl XXI. Bölgeden Büyük Menderes havzası su 
kalitesi etüdü ile ilgili Dokuzsele çayı numunele
rinde kirlilik araştırması yönünden yüksek krom 
konsantrasyonuna rastlanmıştu. 

d) Bakır konsantrasyonu yüksek olan nu
muneler: 

DSl X. Bölgeden gelen Maden çayı-Balur 
İşletmesi sonrası numunelerinde kirliljk araştır
ması yönünden yüksek bakır konsantrasyonuna 
rastlanmıştır. 

e) Çinko konsantrasyonu yüksek olan nu
muneler: 

DSl XXV. Bölgeden gelen Kocaçay-Balya 
Tesisleri sonrası numunelerinde kirlilik araştır
ması yönünden yüksek çinko konsantrasyonuna 
rastlanmıştu. 
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YAPAY GÖLLERİN BiYOLOJiK 
ORTAMA OLAN ETKİLERİ 

Yazan : Yard. Doç.Dr. Güler (Atalay) Ekmekçi 

ÖZET 
Başta eneıji üretimi olmak üzere akarsu akım rejiminin düzenlenmesi, taşkmların önlen

mesi, sulama ve içme-kullanma suyu saglanması., balıkçılık, ulaşım, su sporlan ve diger tu
rizm etkinlikleri için uygun alanlar saglanması amacı ile akarsular üzerinde oluşturulan göZ
lerin kısa ve uzun dönemde çevre üzerinde yaratacaklan etkiler fızibilite çalışmalarında 
uzun yılllar arka planda kalmıştır. 

Fizibilite çalışmalan sırasında yapılması gereken ekonomik optimizasyon, biyolojik orta
ma olan etkiler açısmdan göllerin oluşumu ile kara ve su ortamlanndaki biyolojik üretimde 
görülecek kayıp ve kazançlar şeklinde ele alınmalıdır. · 

Bu kapsamda, a) Planlama ve inşaat sırasmda, b) gölün dolması sırasmda ve c) dolum
dan sonra biyolqjik ortamm kararlı hale geldigi ve kirlenme gibi dış etkenierin varlıgı ile olu
şan degişim döneminde saglıklı gözlemlerin yapılması gerekir. Bu çalışmalar sırasmda yapı
lacak gözlemler göl ekasisteminin çeşitli paraimetrelerdeki degişimlere verecegi cevabm 
kestirilmesi amacıyla kurulacak modellerin oluşturolmasma yönelik olmalıdır. 

SUMMARY 

The immediate and long-term impacts oj man-made leke s that are formed on rivers w ith 
purposes such as hydropower generation, flood control, irrigation and potable water supply, 
fishery; transportation and recreation, on the environment have been of secondary impor
tance in the Jeasibility studies for long years. 

Regarding the impacts on the biological system, the economic optimization analyses oj 
man-made lakes shouldbemade in terms ojloss and gain in biologic production of terrestri
al and aquatic ecosystems. 

To achieve this, accurate observations should be made regularly during a) Planning and 
construclion, b) impoundement and c) the stabilization period aft.er impoundement when 
changes can be observed only due to e.xtemal ejfects like pollution. The observation network 
should be so irıstalled as to obtain data to be usedin models d eveloped to predict the re
sponse oj the lake to any change in any parameter of the lacustrine ecosystem. 

1. GİRİŞ 

Enerji üretimi, akarsu akım rejiminin dü
zenlenmesi ve taşkmlann önlenmesi, içme
kullanma ve sulama suyu sağlanması, ulaşım ko
laylığı, su sporlan ve bahkçılık, turizm için yeni 
alanların oluşturulması vb. pekçok yararlar sağla
yan yapay göller doğal çevrede çeşitli değişimler 
yaratarak birıakım ekolojik sorunlaraneden olurlar. 

(*) Hacettepe Universitesi, Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümü, Ankara 

Bir akarsuyun önüne bent çekilerek oluştu
rulan irili ufaklı yapay göllerin çevrenin atmosfer 
(havaküre), hidrosfer (suküre) , litosfer (taşküre
yerkabuğu) ve biyosfer (yaşamküre) başta olmak 
üzere sosyo-ekonomik yapı gibi değerlendirilme
si güç elemanlarda yaratabileceği değişimierin 

önceden kestirilebilmesi amacı ile bu etkilerin 
projelendirme öncesinde fizibilite (yapılabilirlik) 
çalışmaları sırasında ele alınmaları gerekir. (Şe
kil 1). 

9 
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GÖLÜN 

ANA ETK i LER 

SOSYO· KULT UREL 

i s tımıok ve gOç 
Göl hav zası 

HIDROLOJIK 
LlTOLOJI K 1 Ve-r k atıuğu) 

ATMOSfERIK 
BIYOLOJIK 

II m Ill 

GEREKLI AŞAMALAR ( Çi zg·ı kalınlıkları önem derecesin·ı göstermektedir) 

~OSYAL-POLITIK AMAÇLAR 

STI MLAK VE GOC 
BOLGESEL INTEGRASYON 

GITIM PLANLAMASI 

HIDROLOJIK ARAŞTIRMALAR 
HIDROLOJIK UYGULAMALAR 
SU KALITESI • 

515"10LOJI (Oepr~msellık) 
TOPOGRAFYA 
JEOLOJI 

VERALTI SUYU 
KLIMATOLOJI 

SUCUL EKOLOJI 
BAllKCillK 
KARASAL EK OLOJI 
AGRO EKOLOJI 
ARKEOLOJI 
KA"'1 U sAGuGı 

Şekil!: Yapay göllerin çevrenin ana elemanl~rına olan etkileri 

Bir yapay gölün oluşma aşamaları, her aşa
mada çevre üzerinde yaratabileceği etkiler ve bu 
etkilerin tahmin edilip değerlendirilebitmesi 
amacıyla yapılması gereken çalışmalar (Acker
mann 1973) tarafından hazulanan bir şemada 
özetlenmiştir . (Şekil 2). Buna göre, sucu! ekoloji 
üzerindeki etkiler, fızibilte çalışmalarının başla
masıyla birlikte görülmekte, balık yaşamındaki 
değişiklikler ise daha çok barajın su tutup gölün 
oluşmaya başlamasıyla ortaya çıkmak_~du. Baraj 
gölü oluşup belli bir süre sonra ekoloJık dengeye 
yeniden erişildiğinde, yeni s~stem ancak ki~l~n
me gibi dış etkenler nedenıyle tekrar değışım 
gösterebilir. 

Şekil 2: Bir Yapay gölün oluşturullf!ası~<!a 
geçen aşamalar ve çevre;v~ ~lan etkılerının 

ortaya çıkarılabilmesı ıçın yapılması 
gereken çalışmalar. 

lO 

Farklı disiplinlerin çalışma konusu olan 
çevre konusu kapsamında ele alınan ve çevrenin 
en önemli elemanı olan biyosfere olan etkiler de 
kendi içinde biyoloji bilim dalınının farklı alanla
nnda işbirliğini ve aynntılı incelemelerin yapıl
masını gerektirir. 

Değişik amaçlarla kıuulmuş yaklaşık 400 
adet yapay gölün bulunduğu ülkemizde konunun 
önem kazanmasına karşın , projelendirme çalış
malarında gölü oluşturmanın salt mühendislik 
olarak değil, fakat özellikle biyolojiyi de içine 
alan mülti-disipliner bir karakter taşıması zorun
luluğu ancak son birkaç yıl içinde gözönüne alın
mışur. 

Sunulan bu çalışmada, yapay göllerin biyo
lojik yaşama olan etkilerinin ele alınması ana 
amacı oluşturduğundan, genel olarak çevre üze
rindeki etkiler konusu kısaca özetlenmiştir. 

2. YAPAY GÖLLERİN ÇEVRENİN 
ANA ELEMANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİ
LERİ 

İnsan ve sosya-ekonomik yapı merkezde 
olmak üzere çevrenin ana elemanlannda görille
bilecek etkiler (Şekil 1); atmosferde mikroklima
Lik değişimler sonucu iklimde ılımanlaşma, bu-



harlaşma ve nem içeriğinin artması, dolayısıyla 

bitki örtüsünde değişildikler; hidrosferde akım re
jiminin değişmesi, hidrolojik çevrim yönünün de
ğişimli; litosferde yaratılan yeni kütlenin yerkabu
ğu üzerinde yarattığı yük ile meydana gelen 
sarsıntılar, toprağın neme doygun hale gelerek 
kaymalann oluşması, suyun kayalan aşındırması, 
topoğrafyanın değişmesi şeklinde ortaya çıkmak
tadır. Biyosfere olan etkiler bildirinin ana konusu
nu oluşturduğundan ayn bir başlık altında incelen
miştir. 

Şekil I 'den de görüldüğü gibi yapay bir gö
lün oluşması ile oluşan yeni ekasistem dört ana 
aşamadan geçmektedir. Bunlara) projenin gerçck
leşip gerçekleşmeyeceği konusunda karar verilme
si amacına yönelik olarak yapılan fıziblite çalış
maları, b) planlama ve inşaat, c) barajın inşaası 
tamamlanıp su tutma ilc başlayan duraysızlık dö
nemi ve d) ekolojik duraysızlıktan sonra yavaş ya
vaş duraylı yeni sistemin oluşması. 

Planlama aşaması son ekolojik durum açı

sından oldukça önemli bir aşamadu. Planlama ön
görülen yapıların türü, boyutu vb. barajın (bentin) 
karakteristiklerine ilişkin parametreler son ekolo
jik dengenin yönünü ve kabaca türünü belirleyebi
lir. Bu nedenle planlama, eğer gerçek anlamı ile 
yı:ıpılacak olursa, sürekli gözlem, koruma seçenek
lerinin ortaya konması ve inşaatla ilgili zamanla
ma, işlerin programlanması ve boyutlandırma gibi 
aşamalan izlemelidir. 

Yapay göllerin bir ekasistem olarak doğal 
göllerden tek farkı, değişimierin bu tür göllerde 
çok hızlı olmasıdır. Bu nedenle, doğal sistemlerin 
dinamiği bu ekosistemler için de uygulanabilir. 
Ancak yaratılan yeni ekasistemin ne tam akarsu 
ne de doğal göl ekasistemi karakteri taşımadığı 
unutulmamalıdır. Yeni ekasistem bu nedenle ol
dukça karmaşıktu. 

Karasal ekasistem ile sucul ekasistem ara
sında çok yönlü etkileşimler bulunmaktadır. B un
lardan en önemlilerinden biri, toprak ve litolojik 
yapının suyun kimyasında yarartığı değişimlerdir. 
Öte yandan selleome ile göl ortamına gelen bitki 
artıkları da ilk aşamada, göl alanında temizlenme
den bırakılan art.ıklarla biraber sucul ekasistemde 
organik bir verimlilik sağlar. Yine, göle akınağa 
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devam eden akarsular, gölün fauna ve florasında 
zenginlik sağlayacak katkılarda bulunurlar. Kara
sal ve sucul ekasistemlerin etkileşimleri sonucun
da, ilk dönemlerde duraysız (sürekli değişen) lİm
nokimyasal ve fiziksel özellikler, yeni ekasistemin 
geniş aralıkta bcntos, perifiton, plarıkton, omurga
sızlar, omurgalılar ve değiişik bitki papulasyonla
rına sahip olmasını sağlar. 

Su tutulmasından sonra duraylı hale gelen 
koşullar, yine de yapay gölün uzun jeolojik dö
nemler boyunca oluşan doğal koşullardan farklı
du. örneğin, genelde derin olmayan yapay göller
de tabakaianma (fiziksel ve kimyasal) görülmez. 

3. YAPAY GÖLLERİN BİYOLOJİK 
SİSTEME OLAN ETKİLERİ 

Yapay göllcrin biyolojik sisteme olan etkile
ri, toprak ve suyun verimliliğinde görülen etkiler 
şeklinde ele alınabilir. Bu tür bir değerlendirme, 
genelde, yapay göllerin doğal vey:ı diğer başka 

göllerle karşılaştuılması şeklinde yapılmaktadır. 

Bu karşılaştırma işleminin yanısıra, çalışmaların, 
aşağıdaki sorulara da cevap bulunacak şekilde 

yönlendirilmeleri gerekir. 

1. Göllenme ile kaybedilen gerçek ve potan
siyel toprak ürünleri nelerdir (tannısal, orman, 
hayvancılık)? 

2. Göllcnme ile, göl alanında membada ve 
mansapta kaybedilen su ürünleri nelerdir (balık ve 
diğer ekonomik ürünler ile bitkiler), kazanç ne 
olacaktır, durgun su ortamı yaratılarak hayvan ve 
bitkilerde bulaşıcı hastalık çıkma ve yayılma ola
sılığı ve yönü nedir; Örneğin , Mısır'da bir sorun 
olan Schistosomiasis hastalığı, Nil Nehri yerine 
büyük bir gölün oluşması ve sulama olanlarının 
genişlemesi sonucunda hızla yayılmıştır. Sonuçta 
Mısır halkının yarısından fazlası bu hastalığa ya
kalanmıştır (Muslu, 1985). Böyle bir ortam yaratı
larak yok olma tchli...'<esi ile karşı karşıya bırakılan 
türler varını? 

3. Göl mensabında bulunan ve önceden sel 
altında kalan alancıa tarım ve hayvancılıkta ne tür 
kayıplar meydana gelecek ve ne tür yararlan sağ
lanacaktır? (Ackcrmann, 1973). Örneğin, Mısır'da 
Aswan Barajının inşaası Nil Vadisine silt akımını 
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durdurduğu için bir zamanlar çok verimli olan 
vactide barajdan sonra yılda 100 milyon dolarlık 
yapay gübre kullanımı gereği doğmuştur. Ayrıca 
toprağın mineral tuzlarını yıkayan taşkınların ke
silmesi ve sulama suyunun devam b olarak buhar
laşması sonucunda da toprağın tuz içeriği tehli
keli boyutlara ulaşmış çoraklık tehlikesi 
doğmuştur (Muslu, 1985). 

Yapay göllerin oluşumu ile birlikte etkile
nen karasal ve sucu! ortamlarda yaşayan canlıla
rın dört grup altında ele alınarak incelenmesi ça
lışmaların daha kolay ve yeterince sağlıklı olarak 
değerlendirilebilmesini sağlayacaktır. (Acker
mann, 1973). Bu alt gruplar; a) kısa ömürlü ve 
hızlı gelişen türler (bakteri ve algler), b) orta 
uzunlukta ömürlü olanlar (çeşitli bitkiler, bazı 
küçük balıklar, böcekler ve özellikle sivrisinek
ler), c) uzun ömürlü olup yavaş gelişenler (or
man ağaçları, büyük yabanı hayvanlar, evcil hay
vanlar ve d) insanlar. 

Bu etkilerin önceden tahmin edilebilmesi 
için göl oluşmadan önceki karasal ve sucu! türle
rin belirlenmesi gerekir. Böylece göllenme ile 
hangi türün yok olacağı hangisinin gelişeceği ko
nusunda tahminde bulunabilir. Bu bilgilerin veri
lebilmesi kolay değildir. Zira her ne kadar balık
tan memeiiiere kadar omurgalılar hakkında 
bilgiye sahipsek te mikroorganizmaların, algler, 
protozoa veya nematodlar gibi toprak ve çamur 
organizmaları veya copepoda gibi planktonların 
nasıl etkilcnecekleri konusunda tam bir bilgi bu
lunmamaktadır. Oysa, bu canlıların ekasistem di
namiğindc önemli rolleri olduğu herkes tarafın
dan bilinmektedir. Bu nedenle, öncelikle bu 
organiziarın sistematiklerinin ve biyolojilerinin 
çalışılması zorunludur. 

3.1. Planlama ve İnşaat Döneminde Bi
yolojik Sistem 

Planlama ve inşaat aşamasında kaynakların 
değerlendirilmesi çalışmaları sırasında biyolojik 
sistemin karasal ve sucu! bileşenlerinde henüz 
değişimler başlamamış olduğundan, çalışmalar 
varolan canlıların belirlenmesi ve sistematikleri
nin biyolojilerinin incelenmesi üzerinde yoğun
laşmıştır. Yapılacak çalışmalar sonucunda, or
tamda azalacak veya yok olacak türler, 
yaygınlaşacak türler ve ortaya çıkabilecek yeni 
türler belirlenebilmelidir. Bu aşamada, ayrıca, 
çevredeki topraklann sulu tarıma hazırlanması 
gerekir. Aynı zamanda, göl tabanını oluşturacak 
alanda, su ürünleri potansiyelinin olumlu yönde 
etkilenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi 
zorunludur. Bu amaçla, balıklar için bir örtü, sı
ğınak ve yumurtlama yatakları hazırlanmalıdır. 
Ote yandan, balıkçılık açısından büyük önem ta
şıyan göl tabanında terkeelilen yapılar, ağaçlar 
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vb. süprüntüler göl oluşmadan önce temizlenme
lidir. 

Ülkemizde oluşturulan birçok yapay gölde 
temizleme çalışmaları yapılmamıştır. 1956 yılın
da hizmete açılan Sarıyar Barajı ve Hidroelektrik 
Santralinin inşaası sırasında su altında kalan köy
lerdeki evlerin, camilerin, yüksek ağaçların or
tamdan uzaklaştırılmamış olması baraj gölünde 
avianan balıkçıları günümüze kadar rahatsız et
miş, ağları parçalanmış, avianma verimlerini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Temizleme çalışma
ları ile sinekierin yayılması için uygun ortamla
rın oluşması da engellenmiş olacaktır. Bu neden
le, göl oluşmadan önce, göl seviyesinin 
yükseleceği bölgeye kadar göl alanının tamamen 
temizlenmesi ve bazı hazırlık çalışmalarının ya
pılması gerekmektedir. 

Buna ek olarak, çeşitli deneyimler inşaat sı
rasında suyun dar, küçük tünellere alınmasının 
özellikle anadram balıkları çok etkilediğini gös
termiştir. Barajın inşaatınm sona ermesiyle bir
liktc başlayan su tutma işlemi sırasında akarsu 
ortamı değiştirilmekte, balıkların göçü engellen
mcktedir. Bu durum da üremiyi doğrudan etkile
mektedir. Sarıyar Baraj Gölünde çeşitli zaman
larda, boyları 1m.'ye varan birkaç yılan balığı 

(Anguilla anguilla) yakalanmıştır (Ekmekçi, 
1989), ürernek üzere tatlı sulardan tuzlu sulara 
(Meksika Körfezine) göç etmesi gereken bu tü
rün yolunun baraj ile kesilmesi göçü engellemek
te dolayısıyla üremeyi imkansız kılmaktadır. Bu
na benzer örnekler başka türler için de ülkemizde 
mevcuttur. 

Rusya'da birçok balık türünde yumurtaların 
bırakılması engellenctiği için yumurtaların rezor
be edildiği kaydedilmiştir. (Shikhshabekov, 
1971; Holden, 1973). Öte yandan, balıklar hidro
elektrik sanırallerin türbinlerinden geçebilirler. 
Bu geçişleri sırasında ise yaralanma ve ölüm ora
nı çok yüksektir. Türbinlerden geçen balık şaşkın 
halde olup mansapta bekleyen predatöre kolayca 
yakalanır (Holden, 1973). Sarıyar Baraj gölünde 
yaşayan iri cüsseli Silurus glanis'in (yayın balığı) 
bir çoğunun hidroelektrik santralİn salyangozla
rından geçerken parçalandığı gözlenmiştir. Plan
lama sırasında balık yollarının kesinlikle unutul
maması gerekmektedir. Ülkemizdeki barajların 
hiçbirinde balık geçidi ne yazık ki bulunmamak
tadır. Ancak bazı regülatörler üzerinde kurulu 14 
balık geçidinden yalnız 7 tanesi çalışır durumda-



dır. Özellikle anadrom ve katodrom balıkların 
yaşadığı akarsularda kurulan barajlarda mutlaka 
balık geçidi yapılmalıdır (Beşikoğlu ve ark., 
1987). 

3.2. Su Tutma Döneminde Biyolojik Sis-
te m 

Baraj su tutmaya başlar başlamaz, karasal 
ve akarsu ortamı yerini yavaş yavaş gölsel orta
ma bırakınağa başlar. Bu dönemde biyolojik sis
tem ile hidrolojik sistem arasında hızlı bir etkile
şim görülür. Örneğin su basmasıyla beraber göl 
alanında yaşayan toprak altı canlılarından önemli 
bir kısmı yokolur. Akarsu ortamına ait canlılar 
ortamı terkederek yerlerini göl ortamında yaşa
yan canlılara bırakırlar. Suyun yükselmesi sıra
sında toprağın nem içeriği artar ve iklimsel deği
şiklikler kendini gösterir. Bütün bu etkilerin su 
tutma dönemi boyunca yerinde gözlenmesi ve 
kaydedilmesi gerekir. Bu gözlemler kullanılarak 
fizibilite çalışmalan sırasında öngörülen deği
şimierin gerçekleşme oranlan ve nedepleri konu
sunda bilgi elde edilebilir. 

Bu dönemde gözönüne alınması en önemli 
parametrelerden biri de barajın su tutmaya başla
ma tarihinin belirlenmesidir. Bu zamanlama ge
nellikle hidrolojik koşullar dikkate alınarak belir
lenmektedir. Çalışmalann daha kolay yapılabil
mesi amacı ile en kurak mevsim su tutmaya baş
lama tarihi olarak seçilir. Oysa, hidrolojik açıdan 
uygun olan bu dönem biyolojik açıdan uygun ol
mamaktadır. Bu konudaki zamanlama, özellikle 
balıkların üreme amacı ile yaptıklan göçler ve 
yumurtlama zamanları da dikkate alınarak sap
tanmalıdır. Karasal hayvanların bu döncmdeki 
hareketleri hakkında elde yeterli bilgi bulunma
maktadır. 

Suyun yükselmesi sistemde ani değişmeye 
yol açar. lik zamanlarda besin zinciriyle de bu et
ki yükselgenerek balık üretiminde hızlı yüksel
melerc neden olursa da bu durumun ilk yıllara 
özgü olduğu unutulmamalı, balıkçılık faaliyetleri 
bu nokta dikkate alınarak programlanmalıdır. 

Derin göllerdeki bol çeşitli yüksek biyolo
jik üretim mevsimsel yoğunluk ve suyun kimya
sal açıdan tabakalaşması ile birlikte ortaya çıkar. 
Bu tabakalaşma derinlerdeki çözünmüş oksijen 
miktarındaki azalma ile karakterize olmuştur. 
Böylece derin göllerin dip kısımlan oksijen ye
tersizliği ve nütrientlerin azalmasıyla birlikte ba-

DSlTEKNİKBÜLTENI 1994 SAYISO 

lık ve eliğer carılılar için yaşanmaz hale gelir. Ay
nca rezervuarlarda biriken kirletici maddeler juve
nil balıklar için toksik düzeye ulaşabilirler (Do
miny, 1973; Holden, 1973). Ekasistemdeki hızlı 
değişimler su tutma ile başlar ve göl kararlı hale 
gelene kadar sürer. Bu sırada göldeki değişimierin 
hızı ve yönü önceden tahmin edilemeyecek kadar 
hızlıdır. Bu dönemde balıkçılık ve tarımda olumlu 
değişimler görülür. Alan başına düşen üründe artış 
gözlenir. 

Sucul organizmalar (Özellikle balık) açısın
dan en yüksek üretim bu dönemde gerçekleşir. ör
neğin Volta Nehrinde oluşturulan Volta Gölü ile 5 
yıl içinde yakalanan balık miktan 4 000 ton/ 
yıl'dan 60 000 ton /yıl'a yükselmiştir. Aynı şekilde 
Mekong Havzasındaki Nam Pong rezervuannda 
üçüncü yılda balıkçılıktan 500 000 dolarlık bir ge
lir sağlanmıştır ki bu da hidroelektrik enerji üreti
mi ile elde edilen gelirin 2/3'sini oluşturmuştur 
(Bardach and Dussart, 1973). Bununla beraber, 
Mısır'da Nil Nehri üzerinde 1 milyar dolar harca
narak 1964 yılında hizmete açılan ve mühendislik 
harikası olarak anılan dünyanın en büyük barajı 
Aswan Baraj Gölü hiç te beklenen sonuçlan ver
memiştir. Baraj öncesinde Nil nehrinden yakala
nan sardunya balığı 1965 yılında 18 000 ton iken 
1968 yılında bu miktar 500 ton'a düşmüştür. Mı
sır'da balık ve kabuklu ticareti baraj kurulduktan 
sonra önemini yitirmiştir (Muslu, 1985). 

Baraj balık göçleri için fiziksel bir engel ol
maya ek olarak suyun akış rejiminde ve özellikle 
suyun kimyasında da birtakım değişimlere neden 
olmaktadır. Sarıyar Baraj Gölünde memba, göl su
yu ve mansapta suyun kalitesindeki değişimlere 
bazı örnekler Şekil 3 'te verilmiştir. Şekilden de 
görüldüğü gibi su kalitesi gölde, göle girişte ve 
gölden çıkışta önemli farklıilklar göstermektedir. 
Doğal olarak bu değişimler bu farklı noktalarda 
canlı yaşamına doğrudan etki etmektedir. Barajlar
da, hidroelektrik üretimi amacıyla genellikle de
cinlerden su alınmakta ve bu su ku Ilanıldıktan son
ra mansaba verilmektedir. Derinlerdeki bu suyun 
özellikle çözünmüş gaz içeriği yüzey suyundan 
oldukça farklı olduğundan mansaptaki balıklarda 
gaz ambolisine yol açmakta ve ölüıniere neden 
olabilmektedir. 
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Şekil 3 : Sarıyar Baraj Gölü Girişi, Göl ve Göl Çıkışında Bazı Parametrelerin De~işimi 

Bu arada, barajlarda bulunması gereken 
önemli yapılardan biri de balık geçitleridir. Balık 
geçitleri balıklar tarafından kolaylıkla bulunabi
lecek şekilde projelendirilmelidir. Geçitlerde kar
şılaşılan zorluklar nedeniyle balıklar üreme alan
larına uygun zamanlarda erişememe ve yolda 
enerjilerinin tümünü harcayıp yum urtlamadan öl
me tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. 

3.3. Yeni Ekolojik Denge Durumu 

Baraj gölü oluşluktan belli bir süre sonra 
üretimde etkili olan biyolojik parametrelerdeki 
dalgalanmalar azalır. Bundan sonraki dalgalan
malar ancak doğal göllerde olduğu gibi, gölün 
eniemi ve yükseltisi gibi fiziksel parametrelerine 
bağlı mevsimsel değişimlerdir. Göl oluştuktan 
hemen sonraki bitki patlaması, bu dönemde artık 
belli bir dengeye gelmiştir ve yayılma durmuştur. 
İdeal bir denge durumunda ölüm ile doğum ora
nı dengededir ve sistemdeki türlcrin kompozis
yonu da hemen hemen sabittir (Ackermann, 
1973). Bu dönemde denge clı_şına çıkmak ancak 
bazı özel durıniarda oluşur. Omeğin, hidrolojik 
rejimin ani değişimleri, kontrolsüz avlanma, kir
lenme vb. dış etkenler sistemin dengesini bozabi
lir. 
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Yapay gölün kararlı hale gelmesinden son
raki en önemli çalışmalar, gölün sağlaclığı biyo
lojik üretimin değerlendirilmesi ve yönetimi ile 
ilgili olmalıdır. Bu konuda yapılacak çalışmalar 
da sürekli gözlem gerektirir. Bu amaçla, gölde ve 
etkilenen yakın çevrede, kalite ve kanlite üzerine 
istatistiksel bilgiler verecek veri gözlem ağları 
kurulmalıdır. Elde edilen veriler, gelecekte gölün 
durumu ile ilgili bilgiler elde etmek amacı ile ku
rulacak modellerde kullanılabilecektir. 

4. MODELLEME ÇALIŞMALARI 

Yukarıda yapılan açıklamalardan yapay bir 
gölün oluşmasında etkili olan parametrelerin çok 
sayıda olması ve birbirleri ile olan ilişkilerinin 

karmaşıklığı, gelecekte gölün durumu konusunda 
tahminlerde bulunmayı oldukça güçleştirmekte
dir. 

Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi, bu tür 
ekosistemlerin benzeşim modellerinin geliştiril
mesini olanaklı kılmaktadır. Ekasistemde etkili 
olan parametrelerin birbirleri ile olan ilişkilerinin 



matematiksel ifadelere dönüştürü_lerek ~iyo~ojik 
üretırnın sözkonusu parametrelenn degışımı ıle 
nasıl degişecegi konusunda önemli bilgiler elde 
edilebilir. 

Matematiksel iradelerin kullanıl~ı mate
matiksel benzeşim modelleri dışında, sa lıklı ve 
bol veri bulundugunda istatisükst;) m eller de 
öneı:nli. bilgil~r verebilmektcdir. O_megin, balı_k 
üretımıne etkı eden sıcaklık, su kalıtesı, su sevı
yesi degişimleri, ışık süresi ve şiddeti, ışık geçir
genliği, yoğunluk degişimleri, yagış, pH, türbıdi
te, lCondühivite, plankton yogunluguu vb. 
fiziksel parametreler kullanılarak stepwıse çoklu 
regresyon analizleri oldukça saglıkh sonuçlar 
vermektedir. Bu sonuç, gölün oluşumundan son
ra da iyi bir veri gözlem ağının kurulması ve dü
zenli olarak çalıştınlması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 

Bu tür matematiksel ve istatistiksel model
ler yanında olanak buldukça, protatip ortamlar 
laboratuvarda yaratılarak fiziksel modeller de ku
rulmalıdır. Bu tür modeller, fiziksel parametre
ler ardsındaki matematiksel ilişkilerin kurulma
sında büyük yararlar sağlarlar. Oluşturulan 
modeller, daha sonra benzer karakterdekı yapay 
göllcrc rahatlıkla uygulanabilir. 

S. SONUÇLAR 

Yapay bir gölün oluşturulması, mühendis
lik bilimleri açısından olduğu kadar biyoloj_ik 
açıdan da büyük sorumlululClar yüklemektedir. 
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Çevreyi oluşturan elemanlardan doğrudan ya
şamla ilişkili olan biyosfcrin gerek diger çevre 
elemarılan ile gerekse kendi içindeki diger para
metreler ile nasıl bir etkileşim içinde bulunduğu
nun ortaya konması, çevreyi yalundan ilgilendi
ren bütün insan yapılarının kurulmasından önce 
ele alınması gereken temel konulardandır. Bu du
rum, hacİınce en büyük insan yapılarından olan 
ve ekasistemi doğrudan etkileyen yapay göller 
için birincil öneme sahiptir. 

Yapay göllerin biyolojik sisteme olan etki
lerinin ortaya çıkarılması ve kontrol altında tutul
ması, gölün oluşum süreçleri içinde ayn ayn ele 
alınmalıdır. Ancak her aşamada yapılması gerek
li ortak çalışma sürekli ve düzenli bir gözlem 
ağının kurulmasıdır. Elde edilecek veriler daha 
sonra gölün hangi değişime nasıl tepki vereceği 
konusunda bilgi üretmek ve böylece gölü kontrol 
altında tutmak amacı ilc kurulacak modellerde 
kullanıla bilecektir. 

Türkiye'de bugün acil olarak ele alınması 
gereken konu da öncelikle sağlıklı gözlem ağının 
kurulması ve yapay göllerin oluşturulması sıra
sında mühendisieric beraber biyologlann da aktif 
görev alması için gerekli girişimlerde bulunmak
tadır. 
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ÇELİK LİFLERLE GÜÇLENDiRiLMiŞ BETONUN 
ÖZELİKLERİ VE SU YAPILARINDA KULLANILMASI 

Yazan: Ali UGURLU (*) 

ÖZ ET 

Her yıl milyonlarca metreküp beton, baraj ve barajın degişik yapılarında kuıtanılunakta
dır. Bu yapılarda gerekli dayanımı elde etmek nispeten kolaydır, esas olan gerekli stabilite
de bu yapıların en ekonomik şekilde nasıl yapılacagıdır. Bununla birlikte, bu yapılarda bü
yük hacimde malzeme gerektirmeyen ama yüksek kalite ve dayanımda betonu gerekli kılan 
yerler vardır. Geleneksel beton tipik olarak, yoru!ma dayanımı. kavitasyon ve aşınma daya
nımı, çarpma dayanımı, egilme dayanımı, gerilme kapasitesi, yüksek kayma dayanunı ve 
çatlama sonrası yük taşuna dayanımlan açısından zayıf perjormans gösterir. Betontın bu 
özelliklerinin gerekli oldugu ,yerlerde beton içerisine belli özellikleri olan çelik lijier katılarak 
bel.onun peıjormansı yükseltilebilir. 

ABSTRACT 

CHARACTERISTICS OF CONCRETE REINFORCED WITH STEEL FIBERS AND ITS 
USAGE IN HYDRAUUC STRUCTURES 

Every year millions of cubic meter of concrete are used in the construciion of dams and 
their appurienant stnıctures. The required compressive strength of such concrete is reLat i
ve ly easy to obiain, the problem being how to accomplish it most economicaıty and w uh di
mensional stability. However, there alsa are critica! areas in many concreie structures 
which do not require large volumes of material, but do require concrete of extremely high q:.ı
ality and strength. Conveniional concrete typically peıjorms poorly where the foıtowing ma
terial properties are important to the life of the structure or its per.formance: fatiguc strength, 
cavitaiion and erosion resistance, impu.ct strength, jlexurel strength and strairl capactiy, 
post-craeleing load carrying capabilil.y, and high shear strengtlı.. Where concrete having the 
characteristics mentioned above is required, perjoımance of concrete can be incrPased by 
adding steelfibers of specified type inio concrete mixture. 

(*)Kim. Müh. DS! TAKK. Dai. Bşk. lığt Beton -Malzeme 
l..ab. Şb. Md. lü ğü . 
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1- GİRİŞ 

Beton, bulunuşundan bu yana uzun yıllar 

geçmiş olmasına rağmen hala güncelliğini koru
yan ve kullanım alanı gelişerek yaygınlaşan bir 
yapı malzemesidiL Bu olayda en büyük elken şe
kil verilebilmı:. kolaylığı, fiziksel ve kimyasal dış 
etkilere karşı dayanıklılığı, ekonomik oluşu ve 
üretimindeki kolaylıktır. Son yıllarda beton tek
nolojisindeki gelişmelerle birlikte basınç dayanı
mı 1000 kgf/cm2'nin üstüne çıkabilen, katkı mad
deleri ile özellikleri istenilen yönde 
etkilenebilen, öngerme yöntemi ile büyük açık
lıkların geçirilmesini sağlayan, çeşitli tekniklerin 
uygulanması ile ısı, ses ve sıvılara karşı geçirim
siz betonlar üretilmiştir. Teknolojideki bu geliş
melere koşut olarak betonun kullanım alanları da 
gelişmiş ve bu kullanım alanlarındaki değişik P.t
kileri karşılayabilecek betonların üretilmesi için 
çeşitli teknikler geliştirilmiştir. İşte bunlardan bi
ri si de beton içerisinde, değişik malzemelerden 
üretilmiş ve teknik özellikleri yüksek Jiflerin (fi
ber) kullanılmasıdır. Betonda çelik ya da plastik 
liflerin kullanılması ile birlikte belli bir yapı için 
gerekli beton kütle daha narinlcştirilerek tasarım
lanabilme olanağına kavuşmuştur. Bu olay, aynı 
zamanda yüksek performans gerektiren narin ya
pılarda betonun kullanımını kolaylaştırarak beto
nu yorulma, çarpma, çekme, kayma dayanımı, 
kavitasyon ve erozyon dayanımı, geritme kapasi
tesi, tokluk (enerji tutabilme kapasitesi) ve çatla
ma sonrası yük taşıma dayanıını açısından olduk
ça güçlendirmiştir. 

2- ÇELİK LİFLERLE GÜÇLENDİRİL
MİŞ BETONUN ÖZELİKLERİ 

2.1. Liflerin Tanımı 

Betonun özeliklerini değiştirerek iyileştir

mek suretiyle taze beton içerisine çeşitli yöntem
ler ile değişik miktarlarda katılan lifler çelik, 
plastik, cam gibi değişik malzemelerden farklı 

tip ve boyutlarda üretilebilir. 

Tablo-2.1 'de değişik malzemelerden üretil
miş lifler ve bunlara ait özellikler görülmektedir, 
(1). 
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Tablo-2.1 Betonda Kullanılan Degişik 

Liflerin Özellikleri 

LirCinsi 
Çekme Young 

Maksimum Özgül A~ırlık 
Dayanımı Modülü 

(gr/cınl) 
M Pa 103 M Pa Uzama, % 

Akrilik 207414 2,1 2545 1,1 

Asbestlcr 552-966 83-138 -{),6 3,2 

Pamuk 414-6ıxl 4$ 3-10 1,5 

Cam 1035-3795 69 1,5-3,5 2,5 

Naylon 759-828 4,1 16-20 1,1 

Polyester 724-863 8~ 11-13 1,4 

Polietilen -690 0,14-0,4 -10 0,95 

Polipropilen 552-759 3,5 -25 O,ıxl 

Pamuk-Yün 414-621 6,9 10-25 1,5 

Minemi Yünü 483-759 69-117 -{),6 2,7 

1 Çelik 276-27({) 200 0,5-35 7,8 

Lifleri tanımlayan en önemli öge lifın sahip 
olduğu mekanik özellikler ile lifin say ısal .bir pa
rametre gibi ifade edilmesini sağlayan onun gö
rünüm (aspect ratio) veya uzunluk/çap oranıdır. 
Kullanılan liflerin çapları 0,25-0,76 mm arasında 
değişmektedir. Uzunluk/çap oranları ise çelik lif
ler için 30 i'le 150 arasındadır. Lifler; düz, dalga
landınlmış (kıvnmlı) olabileceği gibi uçları bü
kü1ınüşde olabilir, Şekil-2.1. 

Düz L1f Çengel ll Ll f 

Kıvrımlı Li f 

~ 
\. ·1 

3 0 mm 

1_= ~:=60 
d 0,50mm 

Sonu Kancal ı Lif 

• 
d:O, Smm 

Şekil 2.1 : Çelik lif tipleri ve lif geometrisi, 
(Bir Örnek) 



Çelik lifler; düşük karbonlu çelik C 
1008'den üretilirler. En önemli özellikleri, yük
sek ve üniform çekme gerilmesine karşılık düşük 
uzarna özellikleridir. Çekme gerilmcleri ortalama 
olarak 1200 N/mm2'nin üzerinde olup elastik li
mitleri %0,2'nin altındadır. 

Taşımada ve kullanınada kolaylık açısm
dan liflerin 10 ya da 30 adedi suda eriyebilen ya 
da mekanik etkiler ile kapabilen bir tutkalla bir
birine yapıştırılmıştır. Tutkal tipi, kullanıma ve 
karışıma bağlı olarak iki çeşit olup çözülme süre
si 2 ilc 60 saniye arasında değişir. Çelik lifler 
kullanılacağı ortamın etkileri gözönüne alınarak 
paslanabilir ve paslanmaz özelliklerde olmak üz
re iki farklı nitelikte üretilirler. 

2.2 Çelik Liflerle Güçlendirilmiş Beto
nun Teknik Özelikleri 

Normal beton içerisine değiş ik miktarlarda 
ve belli özeliklerde çelik liflerin katılması ile el
de edilen lifli beton teknik olarak geleneksel be
tonun zayıf olan birçok özelliğini iyileştirerek 

performansını arttınr. Bu iyileştirmeleri özetler
sek, (2) 

Liflc Güçlendirilmiş Beton 

Tokluk (Toughness) 
Darbe Dayanımı (lmpactResistancc) 
İlk Çatlak Dayanımı (First Crack 

Strenght) 
Çekme Dayanımı (Tensile Strenght) 
Nihai Eğilme Dayanımı (Ultimatc 

(Flexural Strcnght) 
Yorulma Dayanımı (Fatigue 

Endurancc) 
Gerilme Kapasitesi (Strain Capacity) 
Basınç Dayanım1 (Compressive 

Strenght) 
Kavitasyon-Erozyon Dayanımı 
(Cavitasyon -Erosiyon Resitance) 
Elastikiyct Modülü (Mudulus of 

Elasticity) 

% 100-1200 
% 100-1200 

% 25-100 
% 25-100 

% 50-100 

% 50-100 
% 50-100 

%±25 

% 300 

% ±25 

Sıralanan bu değerlerin performansı üzerin
de, geleneksel betonda olduğu gibi agrega cinsi 
ve tane dağılımı, çimento cinsi ve miktarı , su/ 
çimento oranı gibi faktörler de oldukça etkilidir. 
Bunun yanısıra kullanılan lifterin cinsi, teknik 
özellikleri, beton içerisindeki miktarı da yukarı
daki performans aralığını etkiler. 
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Yukarda sıralanan listede açıklanan tokluk 
(enerji tutma yeteneği) darbe dayanımı, nihai 
eğilme dayanımı (equivalent flexural strength), 
ve kavitasyon-erozyon dayanımı gibi özellikler 
çelik lifin beton içerisindeki davranışı sonucu or
taya çıkan pararnetrelerdir. Bu özelliklerin hepsi 
bctona yüksek dayanım ve direnç kazanduır. 

Yüksek dayanım betonun deformasyonu için ge
reken enerji miktarı ile ölçülür, bu da malzeme
nin tokluğudur. Bu değer, eğilmc deneyinde bu
lunan yük-deformasyon eğrisi altında kalan 
alanın ölçülmesi ile belirlenir. ASTM C 1018'de 
çelik lif takviyeli beton kirişler için bu deney 
yöntemi belirlenmiştir. Şekil-2.2 çelik lifler ile 
takviye edilmiş bir belona ait tipik bir yük
deformasyon eğrisidir. 

B 

De formasyon 

Şekil 2.2 : Şematik yük-deformasyon eğrisi 
diyagramı 

Bu eğriden de görüleceği üzere çelik lifler
le güçlendirilmiş beton yüklendiği zaman yük
deformasyon eğrisi A noktasına kadar aşağı yu
karı lineerdir. A noktasından sonra eğri lineerlik
ten önemli derecede sapar ve maksimum B nok
tasına cri şir. A noktası veya bu noktaya uygun 
düşen gcrilme "ilk çatlama kuvveti", "clastik li
mit" veya "orantılı limit" olarak adlandırılır. Ge
rilme B'ye eriştiğinde nihai dayanım olarak ad
landırılır. İlk çatlak dayanımı, nihai dayanım ve 
yükün azalma hızı önemli ölçüde kullanılan lifle
rin miktarına, uzunluk/çap oranına, liflerin beton 
içerisindeki yönelimine ve mekanik özellikleri~e 
bağlıdır. 

Çelik lifler ile güçlendirilmiş bctonda yük
deformasyon eğrisi ve tokluk için deney yapılır
ken bulunacak olan eğrinin deney numunesi bo
yutlarına, geometrik yapısma ve deney düzcncği 
ile yükleme tipi ve hızına bağlı olarak değişebile
ceği önemle dikkate alınmalıdır. Bu nedenle mal
zemenin tokluğunun açıklanabilmesi açısından 
yukardaki Şekil-2.2 yeterli degildir. Buna karşı
lık ASTM C 1018'de tanımlanmış olan Is, ı 1 o ve 
I30 indeksleri sırasıyla, malzemenin doğrusal 

elastik davranışı ve plastik davranışını açıklamak 
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bakımından daha kullanışlıdır. Bu indeksler nu
mune özelliklerinden bağımsız oldukları için da
ha anlamlıdırlar. Şekil-2.3 incelenecek olursa ilk 
çatlama gerilmesi olan A noktasına kadar olan 
yük-eğilme eğrisinin altındaki OAB üçgen alanı 
belirlenir. 

DEFOR MASYON -

Şekil 2.3 : Çelik lini betonda yük-deformasyon 
e~risi ve Is, I ı O ı I 30 indeksleri için 

tanımlanmış alanlar 

Anılan standart gereği ilk çatlak gerilmesi 
alanının 3 katındaki cğilrne değerine kadar nu
mune yüktenerek OACD alanı belirlenir. Bu alan 
OAB ilk çatlak gerilmesi alanının 3 katıdır. Bu
lunan OACD alanı ilk çatlak alanına (OAB) bö
lündüğünde Is indeksi hesaplanır Iıo ve I30 in
deksleri de ilk çatlak gerilmesinin S,S ve 1S,S 
katı kadar yapılan yüklemeler sonucu bulunan 
alanların ilk çatlak alanlarına bölünmesiyle bulu
nur, Şekil-2.4. 

p A c E G 

t /--- - ,.-----------,-1: ~-
)(. ı 

:::> ' 
>- : 

ı 

ı ' 
' ı 

B: :D :F H: 
o 5 5.5 f> 15.56 

DEFORMA SYON -

Şekil-2.4 : Is, I ı o, I30 indekslerinin 
hesaplanmasında baz alınan tanımlanmış 

alanların şematize edilmesi 

Buradan; 

I _OACD 
s- OAB 

Iıo=OAEF 
OAB 

I _OAGH 
30- OAB olarak hesaplanır. 

Ayrıca, aynı verilerden aşağıdaki denklem
ler de yazılabilir; 

21) 

Maksimum çekme dayanımı (Rapture Mo-
dülü) L ( 2) 

cru =Pu.- N/mn 
bh2 

Eşdeğer çekme cre = Th .l(N/mm1 
dayanımı, tb bh 2 

Burada; 

Pu : maksimum gerilme, 
L : yükleme tablası alt mesnetleri arasında-

ki mesafe, 
b : kınlma yüzeyi kesit genişliği, (ort.), 
h : kırılma kesiti yüksekliği, (ort.), 
Th: 3 mm'lik eğilme deformasyonuna ka

dar yük-deformasyon eğrisi altında kalan alan 
(eğilme gerilmesindeki tokluk) 

tb: 3 mm (1SOx1SOxSOO mm'lik numunede 
mesnetler arası açıklığın 4SO mm-1/lSO ölçüsün
deki deformasyonu) 

Deneyler sonucu yük-deformasyon eğrisi 
altında kalan alan içerisinde hesaplanan ls, I 10 
ve I30 elastik dayanım indeksleri fiili performan
sm kolayca anlaşılabilirliğini ve referanslar ile 
karşılaştırıtmasını sağlar. ls, I 10 ve !30 indeksle
ri ilk çatlak anına kadar lıneer elastik davranışı 
ve daha sonra da plastik davranışı açı.klarlar. Is, 
I 10 ve !30 indeksleri değerlendi rilirken Tablo-
2.2 dikkate alınır. 

Tablo- 2.2 Is, I lO ı I 30 indeksleri için kri
terler 

Baz alınan Egilme Normal Elastik- Çelik !illi 
tokluk alanı İndeks gerilmesi Beton Plastik Beton için 

kriteri Malzeme aralık 

OACD ls 3,0 lıO 5ı0 1-6 

OAEF l1o 5ı5 1ı0 10ı0 1-12 

OAGH 130 15,5 1,0 30,0 1-40 

Şöyleki; I w/Is oro.nı için 2 değeri, bu in
dekslcre eşlik eden eği1mcler arasındaki mükem
mel plastik malzeme hareketini, yani yükle her
hangi bir değişiklik olmaksızın eğilmedeki artışı 
gösterir. I 3rıfl 1 o oranı için 3 değeri, bu indeksle
re eşlik eaen eğilmeler arasındaki mükemmel 
plastik hareketi gösterir. 3'ten küçük değerler ise 
düşük performansı ifade ederler. 

Çelik lifler ile güçlendirilmiş beton için bu 
kriterler çeşitli normlar ve standartlar ilc belirlen
miş olmasına rağmen çelik lifli betonun perfor-



mansını normal betonlarda olduğu gibi karışım, 
bileşim parametreleri ve çelik liflerin beton içeri
sindeki miktarı, uzunluk/çap oranı, dağılımı, şek
li gibi parametreler de önemli ölçüde etkiler. 
Aşağıdaki Şekil-2.5 ve 2.6 dan da görüleceği 
üzere betondaki çelik lif içeriğinin artması ile 
birlikte maksimum yükte çok az bir artış olması
na rağmen malzemenin tokluğunda (enerji tuta
bilme kapasitesi) çok büyük artışlar meydana 
gelmektedir (1 ,5). 

20 

18 

16 

~ 14 
c 

"' ~ ı 2 Rölatl f Tokluk 

OJ , 
"' ı o 
:ı _, 
-" 
.:: 8 

"' u 
E 6 
OJ 
lll 

4 . 

Rölatif Dayanım 

oL--------------------
0.25 0 .50 0.75 1.00 ı. 25 

Çe lik Lif İçerigi , (% hacimeel 

Şekil 2.5 : Fiber içeriginin egilmedeki tokluk 
üzerindeki etkisi 

0.50 

0 .4 8 

0 .46 

0 .44 

.... 
0 .42 "' " QJ 

u 0 .40 ı: 
•H 

" 0.~8 
:ı _, 

-" 0.36 o ... 
0 .34 

0.3 2 
- - -010 ımı Ag, Küp 

0 30 - ·-o 10 ımı Ag,2 Silindir 
- ·- e 5 ımı AgJ 

o~--~--~----~--~--. 
0 .5 1.0 1.5 2.0 

Çelik Lif İçeriği,(% ağırlıkçal 

Şekil 2.6 : Değişik numuneler için çelik lif 
içeriğine göre değişen tokluk indeksi 
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2.3. Çelik Liflerin Beton İçerisindeki 
Davranışı 

Çelik liflerin beton içerisindeki işlevi ile 
betonda kullanılan çeliğin (donatının) işlevi hiç
bir zaman birbirine karıştırılmamalıdır. Birçok 
yerde donatı ve lif belli yere kadar aynı işlevi gö
rebilir. Fakat bunlar arasındaki en önemli fark 
beton içerisindeki fonksiyonları ve beton içeri
sindeki çatlakların kontrolünü nasıl ve ne zaman 
yaptıklarıdır. 

Statik hesaplamalarda, homojen bir malze
me olarak çelik lifler, eğilme momentini alan çu
buk veya hasır donatı gibi görülmeınelidir. Çelik 
lifleri, betonun yapısını değiştiren ve onu elastik 
yapan bir malzeme olarak görebiliriz. Çelik lifli 
betonun özelliği, onun arttırılınış elastikiyet ve 
enerji tutma yetenegidir. Özellikle, kritik yükle
melerde, beton iç gerilmeleri çökme sınırına geli
diğinde çelik liflerin beton içerisindeki davranışı 
daha iyi anlaşılır. 

Çelik lifler en büyük etkiyi, çatlakların ilk 
oluşum anında, çatlak sonlarındaki gerilmeleri 
kendi üstlerine transfer ederek yaparlar. Donatı 
ise çatlaklar oluştuktan sonra bu çatlakları kont
rol ederek işlevini yerine getirir. Ayrıca bölüm 
2.2'de tanımlanan beton özellikleri, donatıdan 
çok beton içerisindeki (işlev açısından daha fark
lı davranış gösterebilecek bir malzemeye) çelik 
liflere karşı daha duyarlıdır. 

Yukarıda sıralanan beton nitelikleri beto
nun en zayıf olduğu özeliklerdir. Bu özelikierin 
iyilcşınesi ise ancak lifterin beton içerisindeki 
davranışı, betonun bu özelikiere karşı hareketi, 
ilk çatlak ve nihai yükLe meydana gelen kopma 
olayı ile açıklanabilir. Liflerle güçlendirilmiş be
tonda, değişik nedenlerle meydana gelmiş çatlak
lardan herbiri, çatlak ucuna yakın bir yerdeki bir 
lif ile takviye edilir. Beton içerisinde lif bulun
maması durumunda, betona herhangibir gerilme 
uygulandiğında meydana gelen mikro çatlaklar 
gerilınenin artması ile birlikte çeşitli yönlere 
doğru artarak yayılırlar ve belli bir gerilıne değe
rinde ise betonun parçalanmasına neden olurlar. 

Geleneksel betonda başlangıçta meydana 
gelen bir çatiağın (gerilmenin artması ile) yayıl
ınası için gereken enerji düşüktür ve genellikle 

böyle bir çatiağı meydana getiren enerjinin yarı
sı kadardır. Beton içerisinde lif bulunması halin
de ise, başlangıçta mikro çatiağı meydana getiren 
enerji lifler aracılığı ile çaLiağın yanındaki çi
mento hamuru fazına aktarılarak yayılır, Şekil -
2.7. 
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Şekil- 2. 7 Beton içerisindeki liflerin çatlak sonlarını 
tutarak gerilmeyi çimento hamuru fa7~na aktarıp 

beton u güçlendirilmesi 

Normal 
Beton 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

5 

o 

Yük 
(kfJ) 

0.5 1.0 1.5 2 .0 2.5 

Bu nedenle çaLiağın yayılması (ya da büyü
mesi) için daha fazla enerji gerekir. Böyle bir 
enerjinin bulunması durumunda bile bu enerjinin 
büyük bir bölümü lifler tarafından taşınır ve bu 
taşınma, linerin çimento hamuru matriksinden 
çekilip sıyrılması için gerekli enerji seviyesine 
kadar devam eder. Ayrıca bu enerjinin sağlanma
sı için çok büyük bir kuvvet gereklidir. Nihai yü
kc ulaşıldıktan (beton kırıldıktan) sonra bile, çe
lik lifler kınlan beton parçalarını birarada 
tutmaya devam ederek nihai yükten bir miktar 
daha fazlasını da taşımaya devam ederler, (3). 

Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) tarafın
dan rapor edildiği üzere, tokluk indeksi bir beton 
kirişi çatiatmak için gereken enerji miktarı ile bu 
kınlma sırasında belli bir sapma derecesine getir
mek için gereken enerjiyi karşılaştırılan birim
siz bir sayıdır, (3). Burada tokluk, çelik gibi sü
nek malzemeler için yapalan hesaplamaya benzer 
şekilde yük-deformasyon eğrisi altında kalan 
alan ölçülerek he5aplanır. 

: IJeform<ısyon 
(mm) 

3 .0 

Şekil- 2.8 Normal ve lifli beton un yük altındaki davranışı 

Çimento : 350 kg/m3 
Kum : (0/5) : 822 kg/m3 
Agrega : (4{7) : 456 kg/m3 

(7/14): 547 kg/m3 
Su : 185,5 kg/m3 
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Lif : ZA:,X 60t0,80 
40kg/m3 

Deney Numune Yaşı: 28 Gün 



Şekil - 2.8'den de görüleceği üzere gelenek
sel betonunun maksimum yükte kırılma sonrası 
gösterdiği yükün azalma hızı çok yüksek olup 
yapabileceği maksimum deformasyon da çok 
düşüktür. Çelik liflerle güçlendirilmiş betonda 
ise maksimum yükten sonra yükün daha da yük
seldiği görülecektir. Bu kullanılan çelik liflerin 
çekme dayanımının belonunkinden daha yüksek 
olması gerçeği ile açıklanabilir. Beton maksi
mum yükle kınldıktan sonra yükün kısa bir ara
lıkta ani olarak azalmasını takiben çelik liflerin 
gerilmeyi taşıması sonucu beton, belli bir defar
masyon değerine kadar maksimum yükten daha 
fazla yük taşır. Makmimum yükten sonra, lifli 
betonlarda, artan deformasyon sonucunda yükün 
azalma hızı normal belonlara göre çok yavaştır, 
(4). Dolayısıyla , liflerin matriksden ayrılması ve 
uzamaları nedeniyle emilen enerji lifli betonlarda 
oldukça yüksektir. Bu Şekil-2.7'den de açıkca 
görülebilir. Hatta beLonun kınldığı maksimum 
yükün o/o 50 altındaki yüklemelerde bile 4-5 mm 
deformasyon yapacak kadar bu alan büyüyebilir. 
Özetle, beton içerisindeki çelik liDer, yüksek 
çekme dayanımları ve beton matriksle araların
daki sürtünme sonucu oluşan aderans nedeniyle 
yük eksenine dik olan liflerin yanal deformas
yonları azalttıklarından betonun tokluğu artarak 
büyür. 

3. ÇELİK LİFLERLE GÜÇLENDİRİL
MiŞ RETONUN KULLANILDIGI YERLER 

Çelik liflerin beton içerisindeki davranışı 
ve yapısal özelikleri nedeniyle betonun birçok 
özeliğini güçlendirmesi sonucu çelik liflerle güç
lendirilmiş beton ağır çalışma koşullarına maruz 
kalan yapılarda, ince kesitierin ve yüksek daya
nım özelliklerinin gerektiği yerlerde, yüksek çek
me, darbe, yorulma, tokluk, erozyon ve oyulma 
dayanımının gerektiği yerlerde kullanılmaktadır. 

En yaygın kullanıldığı ortarnları sıralaya
cak olursak; 

- Endüstriyel Döşeınelerde, 
-Su Yapılarında, 
-Püskürtme Beton Uygulamalarında, 
- Şev Stabiliteleri ve Tünel Kaplarnaların-

da, 
- Havaalanı Kaplama Betonlarında, 
- Liman Kaplama Betonlannda, 
-Çeşitli Beton Kaplamalarda, 
-Deprem Bölgesi Yapılarında, 

-Ateşe Dayanıklı Beton Yapılarda, 
- Önyapımlı Beton Elcmanlarda, 
- Beton Borularda, 
- Güvenlik Yapılarında (sığınak, hangar, 

vs). 
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4. ÇELİK LİFLERLE GÜÇLENDİRİL
MİŞ B ETONUN SU Y APlLARlNDA KUL
LANILMASI 

ACI (3) de rapor edildiği üzere çelik lifler
le güçlendirilmiş betonlar su yapılarındaki kavi
tasyon hasarına karşı ya da bu tip hasarların ona
rımında kullanılmak üzere test edilirken; yüksek 
enerji seviyesinde, bir dipsavale çıkışındaki ko
şullara benzer şekilde kavitasyon koşulları yara
tılarak test edilmişlerdir. 75 m'lik düşüde, 1,7 
m3/sn debide ve 35 m/sn hız koşullarında, test 
edilecek ınalzerneler (lifli beton, epoksili harçlar, 
normal beton, vs.) üzerinden su geçirilıniştir. De
neylerde, kavitasyon yaratabilmek için modelin 
akış yolu üzerinde bir takım düzensizlikler (en
geller) inşa edilerek ciddi oyulma koşulları yara
tılmıştır. Sürekli yüksek hızdaki akım ve yüksek 
akış enerjisi nedeniyle yüzeyde kavitasyon mey
dana getirilerek, enerji kırıcı havuzlarda olduğu 
gibi yüzeylere alçak basınçta buharlaşmış su ta
neciklerinin çarpması ve suyun kendi etrafında 
dönmesi sonucu bctonda ciddi hasarlar yaratıl
mıştır. Bu koşullara sadece çelik litli beton da
yanmıştır. 

Yüksek akış hızına ve kavitasyon hasarları
na maruz kalabilecek büyük barajlarda ve baraj
ların diğer yapılarında çelik liflerle güçlendiril
miş beton kullanılmasına yönelik en yararlı 
araştırma ABD'deki Detroit Barajının yüksek dü
şülü test olanaklannda gerçekleştirilmiştir, (4). 
Bu deneyler sonucu, gerçek kavitasyon koşulla
rında çelik liflerle güçlendirilmiş beton plakala
rın (döşemelerin) kavitasyon hasarına karşı daya
nıklılığının, aynı beton bileşenleri ile yüksek 
dayanımlı olarak üretilmiş betonların dayanıklılı
ğının üç katı olduğu görülmüştür. 

4.1 Su Yapılarındaki Deneysel Uygula
malar 

Çelik liflerle güçlendirilmiş betonlar, son 
on yılda çeşitli özellikteki barajlarda değişik 
amaçlarla kullanılmıştır. Lifli beton tarihinin da
ha eski olmasına rağmen üretimi ve yerleştiril
mesi konusunda uygulamacıların kuşkularından 
ötürü baraj yapılarında kullanılması oldukça ye
nidir. Özellikle kavitasyon hasarı onarımlarında 
kullanılmasının yanısıra, kaya yamaçlarının ko
runması, mansap erozyonu koruması, kıyı emni
yet kanalı tamirleri, dolusavale saptırıcıları, tünel 
betonu onarımları da en çok kullanıldığı alanlar 
olmuştur. Önceleri onarımlarda kullanılan ve bu
ralarda yüksek performans gösteren !illi beton 
uygularnaları daha sonraları su yapılarının kritik 
bölgelerinde yapının bir parçası olarak da kulla
nılmaya başlanmıştır. 
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Çelik lifli betonların onarım amacıyla ve 
yapının esas parçası olarak kullanılmış oldugu 
barajlardan bazıları aşagıdadır : 

Proje Ülke 

Libby Barajı ABD 
Dworshak Barajı ABD 

Lucky Peak Barajı ABD 

Applegate Barajı ABD 

LitlleGooseBarajı ABD 

Bonneville Barajı ABD 

McMary Barajı ABD 
Kinzua Barajı ABD 
Lower M onumental AB D 

Ririe Barajı ABD 

Old River Structure 
Barajı ABD 

Oxbow Barajı ABD 

Mayfield Barajı ABD 
Al der Barajı ABD 
Rıza Şah Barajı tran 
Pilot Butte Chute 
Barajı ABD 

Kullanımı 

Dipsavak Onarımları 
Enerji Kırıcı Havuz 
ve Dipsavak Ona
rımları 

Sıçratma Ucu Ona
rımlarında 

Kaya Yamaçların 
Korunmasında 

Dolusavak saptırıcıları, 
kıyı emniyet duvarı 
ve vinç rayı mahfazası 
Kuyruksuyu· kanalı 
erozyonuna karşı ve 
kaya yamaçların ko
runma ında 
Dolusavak saplineılan 
Enerji kırıcı havuz 
Kıyı emniyet kanalı 
ve duvarı onarımlan ile 
dolusavak sapuncılan 
İrti bat galerisi ve ya
maç koruması 

Enerji kırıcı havuz 
onarımları 
Enerji kırıcı havuz 
onarımları 
Daima havuzu onarum 
Daima havuzu onarum 
Dolusavak onanmı 

Dalına havuzu ve 
enerji kırıcı havuz 

Tarbela Barajı Pakistan Enerji kırıcı havuz 
ve dolusavak ona
rımları 

Little Para Barajı Avustrul)"'d Sıçratma ucu ve 
dalına havuzu ona
rımları 

Baestaloo Barajı Avusıralya Dolusavak ayırma 
duvarı bloklarında 

Haipu Barajı Brezilya Dolusavak onarımla-
rında 

Sır Barajı Türkiye Düşü havuzu taba-
nında ve yan duvar
larında 

Yukarıda sıralanan projelerde, Kinzua Ba
rajı hariç digerlerinde mükemmel sonuç alınmış
tır. Kinzua projesindeki başarısızlık beton tasarı
ınının iyi yapılamamasından kaynaklanmıştır . 
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Yukarıda sıralanan bu projelerde çelik lif
lerle güçlendirilmiş beton kullanılmadan önce 
yüksek dayanımlı beton ya da epoksi harçlar kul
lanılarak beton onarılınaya çalışılmışsa da başarı
lı olunamamıştır. Bunun üzerine; oyulma, parça 
kopması şeklinde görülen hasarlarda çelik liflerle 
güçlendirilmiş beton kullanılarak baraj işletmeye 
açılmış ve uzun yıllardan bu yana onarılan bu 
yerlerde herhangibir problem gözlenmemiştir. 

Örnegin Pakistandaki Tarbela Barajında dolusa
vagın çalıştırılması ile birlikte enerji kıncı ha
vuzda derinligi 24 m olan bir oyulma meydana 
gelmiş, burada yüksek dayanımlı beton kullanıla
rak bu hasar onarılınaya çalışılınışsa da dolusa
vagın birgün çalışması sonucu bu bölgede tekrar 
aynı ölçülerde bir kavitasyon hasarının ortaya 
çıkugı görülmüştür. Bunun üzerine hasarlı bölge
de lifli beton kullanılmış ve o tarihten bu yana 
herhangibir bozulma görülmemiştir. 

Özet olarak, özellikle barajlarda meydana 
gelen kavitasyon ve benzeri hasarlarda çelik lif
lerle güçlendirilmiş belonun normal betona göre 
performansı çok çok yüksek olan tokluk, darbe, 
yorulma, çekme ve oyulma dayanımlarından ya
rarlanılarak başarılı uygulamalar gerçekleştiril

miştir. 

Yapılan uygulamaların başarılı olabilmesi 
için normal belonda özen gösterilen; beton bile
şenlerinin uygunluğu, çimento dozajı, düşük su/ 
çimento oranı gibi parametrelerin yanısıra lifli 
bctonun tasarımı, yerleştirilmesi, uygun lif seçi
mi ve yüzey tamamlama işlemlerine ait uygula
maların da bilinçli bir şekilde yapılması gerekli
dir. Çelik liflerle güçlendirilmiş belonun 
barajlarda kullanımı büyük ölçüde mühendislik 
sezgi ve deneyimi ile onarımı yapılacak olan ya
pının ve onarımda kullanılacak malzemelerin iyi 
tanınmasına bağlıdır. Kavitasyon hasarlarının 

onarımına yönelik çalışmaların başarılı olabilme
si için dikkat edilmesi gerekli en önemli husus 
çelik litlerle güçlendirilmiş belonun altındaki be
tona (döşemeye) bağlanınası olayıdır. Burada 
kullanılan bağlantı demirleri; üzerinde durduğu 
taban malzemesi ve lifli beton arasındaki kaldır

ma basıncını karşıtayabilecek ve lifli betonun yü
zeyindeki negatif bçısıncı alabilecek dayanıklılık
ta olmalıdır. Bunun yanısıra lifli belonun bir alt 
tabakaya iyi yapışabitmesi ve düzgün bir yüzey 
için titreşimli mastarlar ile betonun sıkıştırılması 
ve yüzeyin düzeltilmesi de gereklidir. 
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TOUS BARAJI'NIN YENİDEN İNŞASI 

1982'de büyük bir taşkının üzerinden aştığı 
Tous Barajı şimdi yeniden inşa ediliyor. Yeni ba
raj önceki gibi geçirimsiz kil tabakanın bulundu
ğu kaya dolgu tipinde olacaktır. Bu tebliğ önceki 
barajın gövdesinde meydana gelen tahribatı, yeni 
barajın belli başlı özelliklerini ve yeni baraj inşa
atının başlangıç aşamasıyla ilgili olarak bazı de
tayları vermektedir. 

20 Ekim 1982 tarihinde, saat 16'da, büyük 
bir taşkın Tous barajı'nın gövdesi üstünden aşma
ya başlamıştır. Bu sırada fırtına nedeniyle dolu
savak kapaklarının elektriği kesilmiş olup kapak
ları açmak için yapılan bütün gayretler sonuç 
vermemiştir. Saat 16.20'ye kadar rezervuardaki 
su seviyesi kret seviyesinden 1 m yukarıda, 99.5 
m kolundaki maksimum seviyeye ulaşmıştır. Beş 
saat sonra toprak ve kaya dolgu tipindeki gövde 
büyük ölçüde tahrib olmuş ve su seviyesi 80m'ye 
kadar inmiştir. Bu sırada, rezervuarda depolan
mış olan 60 milyon m3 su, taşkın hacmine eklen
miş ve pik debi yaklaşık 16 000 m3/s'ye ulaşmış
tır. Gövdeden geçen taşkın hidrografının hacmi 
620 milyon m3 olarak tahmin edilmiştir. Taşkı
nın büyüklüğü barajın hemen mansabında, vadi
nin sol yamaçlarındaki izlerinden anlaşılmakta
dır. Buna göre taşkın sırasında yataktaki su 
seviyesi 77 m kotuna ve yerden 25 m yüksekliğe 
kadar çıkmıştır. 

(*) Jucar Hidrografi Birliği (Valencia-lspanya) 
(**) Müşavir-Mühendis, (Madrid-!spanya) 
(***) Çukurova Elektrik A .Ş. Berke Barajı ve HES Pk. 13 

Düziçi/ADANA 
(****)Etüd ve Plan Dairesi, Hidrolojist-Meteoroloji Mühen

disi 
Not : Bu makale, "Water Power & Dam Construction" ın Ey

lül 1992 sayısından çevrilmiştir. 

Yazanlar: J.L. UTRİLLAS (*) 
A. GAMO (**) 
A. SORİANO (**) 

Çevirenler : Süleyman BOZKURT (***) 
Hamza ÖZGÜLER (****) 

BÖLGENİN HİDROLOJİSİ 

Jucar Nehri'nin orta ve aşağı kısımlannın 
bulunduğu İspanya'nın doğu kıyıları "Gota Fria" 
diye bilinen bir meteorolojik olayın gerçekleşme
sini mümkün kılan bazı klimatolojik ve coğrafık 
koşullara sahiptir. Bu olay olağanüstü şiddet ve 
süreye sahip ani yağışlara neden olur. Bu tür ya
ğışlar genellikle yaz mevsiminin sonunda, Eylül 
sonundan Aralık'ın ortasına kadar uzanan bir pe
riyot içinde gerçekleşirler. Bunun nedeni, yılın 

bu zamanında, normal yağmurların şiddetinin 

Akdeniz'in daha yüksek olan su sıcaklığıyla art
masıdır. Nehir havzasının drenaj koşulları; diğer 
verimli ve nüfus bakımından yoğun bölgelerde 
olduğu gibi şehir içme suyu, tarımsal ve endüstri
yel kullanırnın yanısıra altyapı gereksinimleri 
için açılan kanalların taşması sonucu zamanla gi
derek kötüleşmektedir. 

Jugar Nehri'nin güzergahı üzerinde ve kıyı
daki ana yerleşim merkezlerinden biri olan Cul
lera'nın konumu yukarıdaki ifadeyc uygun bir ör
nek teşkil etmektedir. Burada nehir kanalının 

boşaltma kapasitesi 500 m3/s'den daha fazla de
ğildir. Halbuki 1982 taşkınının pik değeri, taşkın 
alanının biriktirme etkisini dikkate almadan, ve 
eski Tous barajı yok kabul edilerek, yaklaşık I ı 
000 m3/s olacaktı. 

Ekim 1982 taşkın hidrografının hacmi 
1100* 10"6 m3, yineleme periyodu da yaklaşık 
250-400 yıl olarak tahmin edilmiştir. Bu hacmin 
yarısından fazlası (yaklaşık 600* ı 0"6 m3) Tous 
barajı'na girmiştir. Tous barajı kesiti için bu bü-
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yüklükteki bir taşkın hacmi 500 yıllık yineleme 
periyoduna denk düşmektedir. 19-20 Ekim 1982 
arasındaki pluviometrik ölçümler göstermiştir ki, 
barajın membasıncia 550 km2'lik bir alan içerisin
de ortalama yağış 500 mm ve yağışın şiddeti, lo
kal olarak, 1000 ının'den daha yüksek bir oranda 
gerçekleşmiştir. Orta büyüklükteki bölgeler (ör
neğin Escalana Nehri, 510 km2) 6 m3fsfkm2'Jik 
bir havza verimine ulaşmıştır. Diğer, daha küçük 
ancak aynı derecede öneme sahip zonlar (Örne
ğin : Rambla del Agua, 130 kın2) 20 m3/s/ 
km2'Jik havza verimine ulaşmışlardır. 

Şekil 1, eski Tous barajı'nın konumunu ve 
1982'deki taşkının etki alanını göstermektedir. 

D 1982 t. a akınından etkilenen filAnlar 

_. Tıı1kın Koru11a "lflater Planı 
Kap•••ıınllakı Bıı.raJI"r 

Şekil 1. Tous Barajı Bulduru Haritası 

Taşkının sebep olduğu zarar, barajın devre 
dışı kalmasıyla artmıştır. Sözkonusu zararlar şöy
le sıralanabilir : 

- Yöredeki nüfusu etkilemiştir (240 ev yı
kılmış ve 14 000 ev tahrip olmuştur). 

- Ulaşım altyapıları (30 km demiryolu, 14 
km otoyol ve ikinci derecede öneme sahip yol 
sisteminin drenaj çalışmaları) tahrip olmuştur. 

- Sulama sistemi (30 000 ha sulama alanı, 
45 kın uzunluğundaki kanal ve 3 küçük sulama 
amaçlı gölet) tahrip olmuştur. 

ESKİ TOUS BARAJI 

Tous barajı İspanya'nın doğu kıyılarına ya
kın Yalencia ili sınırlan içinde yeralmakta olup 
sulama amaçlı olarak inşaa edilmiştir. Jucar Neh
ri 'nin orta kesimindeki topoğrafik koşullar büyük 
rezervuar oluşumu için uygundur. Tous barajı'nın 
mansroında, Jucar nehri, tarımın başlıca eko-
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nomik geçim kaynağı olan ve La Ribera olarak 
isimlendirilen çok verimli bir ovaya açılmakta
dır. 

Jeoloji 

Proje alanı üst Kretasa periyodunda oluş
muştur. Vadinin yamaçları yer yer marn kuşakla
rının yer aldığı kalkerli kayalar (kireçtaşı ve do
lomitik kireçtaşı)dan oluşmuştur. Ayrıca bazı 

yerlerde de daha yeni formasyana (tersiyer) sa
hip olduğu düşünülen kalkerli konglomera taba
kalan mevcuttur. Bu tabakalar daha yaşlı kalkerli 
tabakaları örtmektedir. Başlıca iki bölgesel fay 
ve diğer küçük faylar proje sahasını nehire para
lel olarak keser. Bu faylar, hafifçe eğimli yerka
buğunu ilk jeolojik zamanlarda hareketli bulunan 
birkaç bloğa ayırmaktadır. Bundan dolayı proje 
sahası oldukça karmaşık bir jeolojik yapıya sa
hiptir. Bunun yanısıra, kalkerli sediment yığınla
rında görülen karstik özellik, kayalan çok geçir
gen yapmaktadır. Bu durum eski barajın inşaatını 
oldukça zorlaştırmış olup bazı geniş su kanalları
nın oluşmasına neden olmuştur. 

İnşaat ve İşletme 

Eski Tous barajı inşaatı başladığında, baraj 
projesi standart beton ağırlık tipinde idi. Nehrin 
derivasyon çalışmaları sırasında, iki yamaçtaki 
beton bloklar üzerinde iki yamaç inşaatı için ça
lışmalar başladı. Sonradan, alüvyon depazillerin 
kazısından sonra, altta kayalık zemin ortaya çık
mış ve temelin büyük bir kısmının, kil matrix 
içerisinde, kalker bloklarının teşkil ettiği konglo
mera tarafından şekillendiği görülmüştür. Proje 
çalışmalan sırasında sondajlarla etüt edilen 
kongtomcra tabakasının daha sonra elde edilen 
bulgularla daha yaygın ve beklenenden zayıf ol
duğu sonucuna varılmıştır. Kontrol galerileri ve 
sondaj kuyularıyla proje alanının bu jeolojik 
özelliği daha ayrıntılı bir şekilde değerlendiril
miştir. O tarihlerde, kil çekirdekli kaya dolgu ba
rajların inşaatı modaydı ve bu tip barajların zayıf 
temeller için daha uygun olduğu düşünülürdü. 
Sonuç olarak, barajın dizaynının değiştirilmesine 
ve mevcut yamaçlar arasında geçirimsiz kil çe
kirdekli kaya dolgu tipinde gövde inşa edilmesi
ne karar verildi. Ayrıca, barajın iki aşamada inşa 
eelilmesi kararlaştırıldı: 



- ilk aşamada 98,5 m kotuna kadarki kıs
mın inşaatı yapılacak, 

- baraj birkaç yıl işletildikten sonra 142 m 
kotuna kadar yükseltilccektir. 

Proje kesitinde talveg kotu 55 m, en derin
deki temel kotu ise 24 m idi. Dolusavak, sağ ya-
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maç üzerindeki beton bloklar üzerinde inşa edil
miş olup herbiri 16 m genişlik ve 10,5 m yüksek
liğe sahip üç çelik kapak ile donatılmıştı. Böyle
ce toplam deşarj kapasitesi 7000 m3/s olup 
maksimum proje debisine eşittir. Eski Tous bara
jı gövdesinin genel vaziyet planı Şekil 2'de, en
kesiti ise Şekil 3' de verilmiştir. 

Şekil 2: Eski Tous Barajı'nın Vaziyet Planı 

e-n j eksiyon 
pe rdesi 

~=.::;SO~="ıoo m 

Şekil 3: Eski Tous Barajı'nın tipik bir enkesiti 
1= geçirimsiz çekirdek; 2= drenaj sistemi; ve 

3= kaya dolgu 

İnşaatın ilk aşaması 1977'de tamamlanmış 
olup baraj işletmeye geçtiğinde bazı ufak sorun
lar çıkmıştır: Kasım 1977'de rezervuarın ilk dol
duruluşunda, 15 m kotundaki kontrol galerileri
nin bir tanesinde sızma olduğu tespit edilmiş 
olup ayrıca şev stabilitesinin bozulduğu görül
müştür. Bunun üzerine sözkonusu galeri harçla 
doldurulmuş ve çimento-bentonit karışımı enjek
te edilmiştir. Su seviyesinin daha yüksek olduğu 
1978'de sağ yamaçda gene sızma olduğu görül
müştür. Bu problem de çimento enjeksiyonu ile 
giderilmiştir. 1978 ve 1982 arasında baraj hiçbir 
sorun çıkmadan işlctilebilmiştir. 

YENİ BARAJIN DİZA YNI 

Jugar Hidrograf Konfederasyonu, İspanya 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı olup 
Jugar havzası'nın su kaynaklarının yönetiminden 

29 



DSI TEKNIK BÜLTENI 1994 SA YI 80 

sorumlu bir kuruluştur. Bu kuruluş "İntecsa ve 
Cotas" ı, J.A. Sanchez Garcia'nın yönetiminde 
Tous barajı'nın dizaynı ve Jucar havzası'nın taş
kın kontrolu için bir master plan geliştirmeleri 
için görevlendirilmiştir. Yeni Tous barajı'nın di
zaynı master-plan çerçevesinde ele alınmıştır. 

Başlang ıçta rezervuarın boyutları, hidrolik 
yapıların genel görünümü ve boyutları gibi baraj 
karakteristikleriyle ilgili olarak hiçbir ön şart ilc
ri sürülmcdi. Yeni baraj için çok farklı seçenek
lerin sözkonusu oldugu bir durumda, eski Tous 
barajı'nın inşasıyla ilgili bütün bilgilcr toplanarak 
başlangıç donesi olarak değerlendirildi. 

Yeni baraj için üç seçenek üzerinde durul-
du: 

-Eski barajın bulunduğu kesit, 
- Diğer iki seçenek ise eski barajın 800 m 

mansabırıda idi. 

Beton ağırlık tipindeki bir baraj için uygun 
yer bulunmasına özen gösterildi. Zira kamuoyun
daki genel kanaat, eğer eski baraj beton ağırlık ti
pinde olsaydı tahrib olmayacağı şcklindeydi. Bu
nun yanısıra, yeni bir kesitte yeni bir barajın inşa 
edilmesi, bölge halkındaki korku ve endişeleri 

yok cdebilecekti. Ancak, dizayn aşamasındaki 

bütün etüt ve çalışmalar, en iyi çözümün, eski 
Tous barajı'nın aynı kesit ve aynı tipte inşa edil
mesi olduğunu göstermiştir. Ancak, bu kez eski
sinden daha yüksek ve daha büyük kapasiteli bir 
dolusavak ortaya çıkmıştır. Eski baraj kesitinin 
kabul edilmesinde diğer önemli bir faktör de, di
ğer kesitlerdeki jeolojik yapının sızmaya karşı 
daha zayıf özelliktc olmasıydı. 

Eski barajın aynı kesitte yeniden inşa edil
mesiyle taşkından etkilcnmeyen baraj gövdesinin 
bazı kısımlarının ufak değişikliklerle yeniden 
kullanımı sağlanmış oldu. Örnek olarak : 

- nehir çevirme tüneli, 
- alçak seviyedeki su alma yapısı, 
- kontrol galerileri, 
- enjeksiyon perdesi (ki su geçirmez olduğu 

orijinal rezervuarın işletmesi sırasında ispatlan
mıştı.) 
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Ayrıca, eski barajın dolusavagını da büyük 
kapasiteli ve orta yükseklikteki su alma yapısının 
temeli olarak kullanmak mümkün olmuştur. Böy
lece, olası bir taşkın sırasında su seviyesini kontrol 
etmek daha kolaylaşacaklır. Diger yandan, eski 
barajın yamaçlan üzerinde yeralan büyük beton 
bloklar yeni inşaat çalışmalan için önemli bir so
run teşkil etmektedirler. 1982'deki taşkından ct
kilcnrneycn bu bloklar yeni barajın gövde planı 
içerisinde ele alındığında kil çekirdek için önem
li bir sorun teşkil etmektedirler. Bu geometrinin 
olumsuz yanlarını olabildiğince bcrtaraf edebil
mek amacıyla, beton bloklann bazı kısımlarının 
kınlması ve bazı kısımlanna da ilavclcr yapılma
sı gerekli olmuştur. 

Taşkın kontrolu amacıyla yapılan master 
plan çalışmaları göstermiştir ki hangi seçenek ka
bul edilirse edilsin yeni Tous barajı bölgede taş
kın riskini azaltmak için anahtar su yapısı konu
munda olacaktır. Yeni Tous barajı olası büyük 
taşkınların kontrolu amacıyla kullanılmadığı du
rumda, yatakdaki su seviyesini en aza indirge
mek için başka bir seçenek mevcut degildir. Bu 
nedenle, yeni Tous barajı sulama amaçlı olmak
tan çok taşkın kontrol amaçlı olarak degerlendi
rilmelidir. Halbuki, eski baraj öncelikle sulama 
amaçlı olarak kullanılmışl!r. 

Yeni baraj gövdesinin dizaynı için 500 yıl
lık yineleme periyodunda iki adet taşkın hidrog
rafı gözönüne alınmıştır. : 

-Bu hidrograflardan biri 460*10"6m3 top
lam hacme ve 9300 m3/s'lik pik debiye, 

- Digeri ise 688*10"6 m3 toplam hacme ve 
6050 m3/s'lik daha büyük bir pik debiye sahiptir. 

Extrem durumlar gözönüne alınarak birkaç 
seçenek hazırlanmıştır. Bunlardan baraj mansabı
na 2500 m3/s'lik maksimum debi bırakan seçe
nek seçilmiştir. Taşkın kontrolu için başlatılan 

master plan hazırlıkları ve yeni barajın dizaynı 
ile ilgili çalışmalar birbirine paralel olarak yürü
tülmüştür. Böylcce master plan sonucunda ortaya 
çıkan herhangi bir sınırlama, önemli teknik ve 
ekonomik problemlere neden olmaksızın, barajın 
dizaynı ilc birlikte ele alınabilecektir. 



GENEL GÖRÜNÜM 

Yeni baraj kapasitesinin tayininde ve işlet
me çalışmasıyla ilgili su seviyelerinin belirlen

mesinde aşa~ıdaki kriterler gözönüne alınmıştır : 

- Topo~rafik ve jeolojik koşullar baraj kret 

yüksekli~inin 1,64 m kotundan daha yüksek ol

maması gerekti~ini göstermiştir. 

nehirler 
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- Dolusavak çıkış debisi 500 yıllık yinele
me periyodu için 2500 m3/s'den daha büyük ol
mamalıdır. 

- Hava payı olası maksimum taşkının bile 
üzerinden aşmasını önlemeye yetecek kadar bü
yük olmalıdır. 

-Rezervuar kapasitesi olası taşkınları önle
yecek ve yukarıda belirtilen koşulların gerektir
di~i sınırlamalar içinde kalacak şekilde optimum 
olarak belirlenmelidir. 

Jucar Nehri 

~ hletmede olon barajlar 

~ i•sa halindeki yeni bnrajlar 

..eerivasyon ( insaııt) 
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Şeki14: Regülasyon sisteminin temel şeması 

ToJkın kontrol kopa5itni 
387.9ı ıo6 m3 

1---------t-----------------

Aktif depolama kapositni : 
314.2 ı ıo6 •3 

Tat-."' kOftlrol k.apositui 
663.6 ı ıo6 oı3 

1000 ~~· ... kil -.;,..ıcuı: ı46.31 

~oo rı111k ı.,.ııwı wwi,ooiltıot:l39.51 

kontrol edUıd1ilir INI& . IV wvi 

rnl (kol :90) 

• hacim üıt kolu (kol:781 

1------------ ~~~3 :~~~.;3. ____ .,~i~n·:.!•.:.•..:.•:::••::;iro~•:.:l~{.;:.ko:.:l;..c: 7c.::Oc.:.l-j 

Stdi•••• kDfG11tttl : 
9.9ı ıo<>m3 · 

Boraj · teınel kolu tlı.ot : 29} 

Şekil S : Karakteristik seviye hacim degerieri 

Krol kolu ( kol :l62.51 

D 

D 
CD 

31 



DSlTEKNIK BÜLTEN! 1994 SA YI 80 

Baraj aksının genel durumu ve bazı hidro
lik yapıların konumunun seçilmesi i teralif bir sü
reci gereklirmiştir. Böylece, barajın emniyetini 
öncelikle gözetmek koşuluyla en düşük maliyetli 
bir çözümün bulunması mümkün olmuştur. 

Şekil 4'de taşkın kontrol amaçlı master 
plan, Şekil S'de ise yeni Tous barajı 'nın taşkın 

kontrolu amaçlı işletmesinin detayları görülmek
tedir. Yeni Tous barajı'nın genel görünümü ise 
Şekil 6'da yeralmaktadır. 

Tablo I yeni Tous barajı'nda kullanılan 

malzemelerin miktarlarını vermektedir. 

Şekil6: Yeni Tous barajı genel vaziyet planı 

BARAJIN TİPİ 

Baraj gövdesinin tipik bir enkesiti Şekil-

7'de görülmektedir. Şekil 8 ise barajın beton ya
maçlarmın enkesitleririi vermektedir. Kaya dolgu 
tipindeki baraj gövdesi, eski barajın 1982'deki 
taşkından etkilenmeyen kısımlarıyla bütünlüğü 

teşkil edecek şekilde dizayn edilmiştir. Bütün 
kontrol galerileri, enjeksiyon perdesi, kil çekirde
ğin bir kısmı ve çevirme kanalları yeni baraj için 
de kullanılmışlardır. Baraj gövdesindeki kaya 
dolgu için kullanılan dolgu malzemesi yeni dolu
savale ve su alma ağzı inşaatının kazılarından el
de edilmiştir. Bu malzemenin gövdenin değişik 
kısımlannda kullanılması barajın dayanıklılığına 

herhangi olumsuz bir etkide bulunmamıştır. 
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Şekil7: Yeni baraj gövdesinin enkesiti: 
1- geçirimsiz çekirdek; 2= drenaj sistemi; 

ve 3= kaya dolgu 

ya rıuıcı 

pe r d a h 
b e tonu o SO 100 m 

Şekil 8 : Beton yamaçlardan güvde enkesiti 

Eski beton bloklar ile yeni kil çekirdek ara
sındaki ara bölmelere özel bir önem verilmiştir. 
Doğrusal olmayan elastik hiperholik bir model 
kullanılarak yapılan mukavemet hesapları kil çe
kirdek içindeki gerilme seviyesinin 0,9'dan daha 
küçük olduğunu ve kil çekirdeğin hidrolik parça
lanınayı önleyecek şekilde iyi bir durumda bu
lunduğunu göstermiştir. 

DOLUSAV AK 

Yeni dolusavak, taşkın kontrolu için yapı
lan master-planının gerektirdiği sınırlamaları dik
kate alarak, muhtemel maksimum taşkım geçire
cek şekilde dizayn edilmiştir. Optimum maliyeti 
bulmaya dönük bu sınırlamalar Şekil 9'da görül
düğü gibi alışık olunmayan bir dolusavale dizay
nını ortaya çıkarmıştır. Bu özel dizayn, aynca, 
bir hidrolik model üzerinde test edilmiştir. Test
ler tspanya'da "The Centro de Estudios Hidrogra
ficos de Madrid" kuruluşu tarafından gerçekleşti
rilmiştir. 
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Şekil9: Dolusavak enkesiti 
ARASAVAK 

Savakların dizaynındaki esas kriter, su se
viyesinin etkili bir şekilde kontrolunu sağlamak 
olmuştur. Bu amaç ancak eski barajın dolusavağ ı 

üzerinde yeralan geniş ara savağın yeniden de-

~:~~ • 100 
~ BO 

o 500 1000 1500 
debi (mJ/s) 

ğerlendirilmesiyle gerçekleşecektir. Şekil lO'da 
görülebilecek olan bu geniş savak Portekiz
Lizbon'da İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı'nda 
modellenip test edilmiştir. 

0~===5~0~==ı5oo~==~150m 

Şekil 10 : Ara savak 

NEHİR DE RİV ASYONU 

Nehir derivasyon tünelinin dizaynı için te
mel kriter şu olmuştur : Baraj inşaatı 75 m sevi
yesine ulaşıncaya kadar, 1982'deki eski barajın 
yıkılmasına neden olan 500 yıl yineleme periyo
dundaki 7600 m3/s'lik pik debiye eşdeğer bir debi 
önemli bir zarara yol açmamalıdu. Baraj gövde 
inşaatının 75 m altındaki seviyeleri için sadece 

bir taşkın mevsiminde risk sözkonusuydu ve de
rivasyon tüneli için 600 m3/s'lik kapasite yeterli 
görülmüştü. Eski baraj savaklarının tahrip olma
yan kısımlarını ufak değişikliklerle yeniden kul
lanmak mümkün olmuştur. Nehir derivasyon ça
lışmaları için dizayn debilerinin seçimi de 
aşağıda açıklanan üç ana faktör dikkate alınmış
tu: 
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- Barajın ınansabında yaşayan halkın kor
kularını izale etmek için, 1982 Ekimindeki taşkı
na benzer bir taşkını, benzer şarı.Jar ve benzer 
yükseklikteki bir barajı göz önüne almak gerek
mektedir. 

- Beklenmeyen bir problem sonucu inşaat 
takviminin aksayabileceği ve işin bir süre askıya 
alınabileceği olasılığı dikkate alınmalıdır. 

- Nehir derivasyon çalışmaları için seçilen 
500 yıllık taşkın debisi büyük harcamaları gerek
tirebil ir. Bu durum gözönüne alınarak birden çok 
say ıda savak çal ı şmasının yapılınasına gereksi
nim duyulabilir. 

İnşaatın ara aşamalarında gerekli olacak 
ilave akış kapasitesi bu amaçlarla dizaynı yapılıp 
test edilmiş olan ara seviyedek i savaklarla sağla
nabilir. Daha sonraki aşamalarda ortaya çıkan 
ilave <ık ı ş kapasitesi ise k ısmen i şletıneye açılan 

dolusavak tarafından karşılanabilir. 

Temelin Hazırlanması 

llk yapılacak i ş temelin hazırlanmasıydı. 
1982 ve sonraki yıllarda gelen Lüm sürünlü mal
zemesi kazıldı. Bu kazıdan önce, temel hazırlı ğı 

için gerekli olan şartnameterin yazımı için taşkın 
tahribatı hakkında daha fazla bilgi edinebilmek 
amacıyla birçok sondaj kuyusu açıldı. En derin 
kazının nehir yatağından 23 m aşağıda ve eski 
barajın temelinden 8 m yukarıda (kot= 32 ın) ol
mas ı planlandı. 

Baraj gövdesinin mansap yönündeki ka
buktan kalan malzemenin kazısı sırasında kaya 
dolgunun çoğunun eski çekirdekten kalma kil ile 
karışık olduğu gözlenmiştir. Kaya dolgu malze
mesi taşkın tarafından nehir yatağından yaklaşık 
30 m aşağıya kadar sürüklenmiştir. Sol yamaç 
yakınındaki eski nehir yatağının sadece 24-40 
m'lik bir bölümü eski tabakanın tipik yatay özel
likleriyle bulunmuştur. Bu bölüm, yeni nehir 
mansap kabuğunun bir kısmı olarak muhafaza 
edildi. Bu kaya ve kil karışımının içinde dolusa
vak duvarlarından kalma bir kaç beton blok bu
lundu. Bu bloklardan 5000 ton ağırlığa sahip bir
tanesi, 28 m kotunda, bir yüzü üzerine yatık 

durumda bulundu. Ayrıca, dolusavağın çelik ka
paklarından biri dinlendirme havuzunun dibinde 
bulundu. Kesit topoğrafyasının özelliği nede
niyle daha az dolgu hacmine sahip memba ka
buğu 50 m kolundan daha aşağıya indirilmedi. 
Zira bu yükseklik nehir yatağının sadece birkaç 
metre aşağısına tekabül etmekteydi. 

Baraj çekirdeğinin sol yamaca yakın olan 
kı smının çok az tahrip olduğu görüldü. Zira kil 
çekirdeği n tahrip olmayan kısımları 85 m kotu 
kadar yüksekte bulundu. Sağ yamaca yakın yer
deki kil çekirdek aşınmasının çok yaygın olduğu 
belirlenmiştir. Kil çekirdeğin mansabında 40 m; 
membasında da 50 m kolundan geçen 20 m ge
nişlikte bir kanal taşkın sırasında oluşmuştur. Şe
kil 1 I 'de taşkından etkilenen kısımlar ve sel tara
fından koparılmış bölümler görülmektedir. 

baraj aksı 

sol yamaç 
çekirdek 
mUnhanisi 

~ eski 

i geçirim~:r.;:.: irde:~~~a~;;~J o..._,,;;ı,._s ___ ... so. m 
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Kil Çekirdegin Yenilenmesi 

Eski baraj gövdesindeki kil çekirdek yeni 
barajda kullanılmadan önce çok sayıda sondaj 
kuyusu açıldı ve ayrıca yoğunluk ve plaka yükü
nün test edildiği laboratuvar ve arazi çalışmalan 
gerçekleştirildi. Kil çekirdek sadece yoğunluk 
bakımından değil dayanıklılık bakımında da ol
dukça homojen bulundu. Kuru yoğunluğu 19,5 
kN/m3 ve sınırlanmamış sıkıştırma dayanımı ise 
500 kN/m2 olarak belirlendi. 

Eski barajın inşaatı ile ilgili verilerden bi

lindiğine göre kil çekirdek Proctor Sıkıştırma 

Testi'nin optimum koşulunda yerleştirilmiştir. 

Yani oldukça homojen olup aşağıdaki yaklaşık 
değerlere sahiptir : 

Maksimum kuru yoğunluk (Proctor) = 18,6 

kN/m3 

Optimum su muhtevası (Proctor) = o/o 13 

Böylece, eski çekirdeğin orijinal konumun
dan o/o 4 ile o/o 5 daha yoğun olduğu sonucu çıka
rıldı. Eski baraj gövdesinin inşaatı sırasındaki 

yüklemenin doğal bir sonucu olarak yoğunlukta

ki bu artış taşkın tahribatından sonra da aynen 
korunmuştur. 

Kil çekirdek başlangıçta 57 m koLuna göre 
seviyelendirildi. Sağ yamacın yakınındaki eroz
yon kanalı daha düzgün bir geometrik şekil ala

cak şekilde kazıldı. Kil çekirdeğin eski filitre ve 
drenajların yeraldığı 57 m ve 29 m kolları arasın
daki 45° şev eğimli bölümü malzemenin kazısı 
sırasında esas kaygı duyulan konu olmuştur. Şev 
stabilite hesaplamaları sonucunda, kil çekirdeğin 
kazı sırasındaki stabiliteyi sağlamaya yetecek ka
dar dayanıklı olduğu belirlendi. Bununla birlikte, 
1991 yazındaki çalışmalar sırasında, mansap ka
zısı en düşük seviyeye ulaştığında çekirdeğin te
pesinde bazı çatlakların meydana geldiği görül
dü. Bu sorun, kaymaların yerinde ölçümleri ve 
kazı işleminin sayısal simulasyonuna dayalı ola

rak yapılan kapsamlı bir çalışma ilc analiz edil
mişti . Çatlakların yüzleri arasında önemli bir çe
kilme farklılığı gözlenmemiştir. Sadece, kil 
çekirdeğin mansaptan membaya doğru uzanan 
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macında yatay olarak birkaç santimetre ve yarık
ların herbirinde de birkaç milimetreden fazla ol
mayan yatay bir ayrılma tespit edilmiştir. Şekil 
12 bu yanklann Ocak 1991'de maksimum açık
lıktaki durumunu göstermektedir. 

Nümerik benzeşimler ve hareket gözlemle
ri, kazı sırasında çekirdeğin üst yüzeyinin yukarı 
yöndeki hareketten dolayı zarar gördüğünü ve bu 
elastik kaldırma kuvvetinin çekirdeğin merkezin
de daha kuvvetli olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Yatay şişme ve dikey yöndeki eğilme ilk yanl
maya sebep olmuş ve yaz süresinde giderek bü
yümüştür. Şekil 13, sayısal analiz çalışmasının 
bazı sonuçlarını göstermektedir. Bu parçalanma 
için kayma çökmesinin tehlike oluşturmaması 

nedeniyle kil çekirdeğin büyük bir bölümü, man
sap kabuk temelinin derin kazı çalışmaları sıra
sında batardo görevini görmek üzere korunmuş
tur. Çatlaklar 1.5 m'den daha derin olmadığı için, 
yeni çekirdek yerleştirilmeden birkaç gün önce 
eski kil çekirdeğin üst kısmı kaldınldı. Böylece 
eski kil çekirdekten geriye kalan bölümde yarık
dan hiçbir eser kalmamıştır. 

Şekil 12: Çekirdek çatlaklarının konumu 
(Ekim 1991) 

Barajın Mansabındaki Kaya Dolgunun 
Yerleştirilmesi 

Eski baraj gövdesi enkazının kazılmasın
dan sonra, yeni kaya dolgusunun ilk katmanlan
nın kil çekirdeğin mansap tarafına yerleştirilme
sine başlanmıştır. Önceki arazi sıkıştırma 
testlerine göre ve kalmtıların incelenmesi sırasın-
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da kireçtaşının kalitesi hakkında elde edilen ipuç

larından hareket edilerek mansap kabuğunun aşa

ğı kısımlarında barajdaki oturmayı azaltacak 

yüksek bir sıkıştırma etkisinin varlığı kanıtlan-

'lW't8t.JVl{ 

w 0\7 oz o liU.JdO'l 91\ 1 Pt 

mıştır. Bu sıkıştırma basıncı, aynı zamanda, eski 

barajın beton yamacıyla temas halinde olan ve 

dik yüzeylere sahip kil çekirdeğini de etkilemiş 

bulunmaktadır. 

'l.JVtl(VT'llll!l 
)jitp.ql(a:.l 

Şekil 13 : Çekirdek çatlama olayının nümerik simulasyonu 
(Sonlu element metodu); (a) toplam hareket; ve, 

(b) bozulmuş geometrik yapı 

Mansap kabuğunun yerleştirilmesinin % 7 
oranında tamamlandığı inşaat çalışmalarının ilk 

aylarında, kaya dolgu ile ilgili olarak hesaplanan 
bazı karakteristik özellikler Tablo Il'de verilmiş

tir. 

Plaka yükü testlerinde ölçülen deformas
yon modülü 100 Mpa mertebesindedir. Memba 
ve mansap dolgularının üst kısımlarının, her iki 
kabuğun iç ve dış bölümlerindeki 3b ve 3c zonla
rı için 75 ve 90 cm'lik tabakalar halinde sıkıştml

ması planlanmıştır. 

Aralık 12, 1991'de, mansap dolgusu sıkıştı

rılmasının sol yamaç yakınlarında 44 m kotuna 
(eski kaya dolgunun 1982 taşlanından etkilenme
yen seviyesi) ulaştığında henüz yeni yerleşti-
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rilmiş kaya dolgunun üzerinde bir su kaçıran çu
kur (düden) ortaya çıkmıştır. Gövdc inşaatı bu 

seviyedeyken, ilave dört katmanın eski kaya dol
gusu üzerine yerleştirilmesi henüz yeni tamam

lanmıştı. (Bu noktada eski kaya dolgusu 16 m 

kalınlığa sahipti). 

Kaya dolgunun yüzeyinde görülen, üst ve 
alt yüzeylerinin yarıçapları sırasıyla 1 ,5 ve 3 m 
olan baca şeklindeki bu çukur yaklaşık 5 m de

rinliğe ~ahipti. Bu olay etüt edildiğinde sözkonu

su çukurun bulunduğu yerin rezervuarın ilk dolu
mu sırasında 1977 Kasım'ında kısmen çöken bir 

galerinin düşey ekseni üzerinde bulunduğu sap

tandı. Bacanın tepesi 44 m ve kontrol galerisinin 
tabanı ise 15 m kotunda bulunmaktaydı. (Şekil 
14). 
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eski baraj aksı i yeni baraj aksı 
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Şekil 14 : Su kaçıran çukur (sink-hole) (Aralık 1991) 

Sözkonusu olayı etüt etmek amacıyla son
daj ve kazıtarla gerçekleştirilen çalışmalar, Ka
sım 1977'deki lusmi çökme sonucunda, 35 m ko
tunda eski baraj gövdesinin toprak dolgusu 
içinde yeralan, konik görünüşte ve yaklaşık 25 
m3'lük hacimde bir çukurun açıldığı belirlenmiş
tir. Eski bacanın üst kısmını teşkil eden bu çukur 
1977 Kasım'da yüzeye erişememiş olup 14 yıl 

boyunca stabil özelliğini korumuştur. Aralık 

199l'de, yeni kaya dolgu sıkıştırma işlemi çuku
mn üzerinde devam ederken, freatik seviye kotu 
30 m'den 36 m'ye çıkmıştır ve bu sırada 

1977'den bu yana varlığını koruyabilen bu çukur 
bir baca şeklini alarak kaya dolgunun üst yüzeyi
ne kadar ulaşmıştır. 

Temel enjeksiyonunu yapabilmek amacıy
la, sözkonusu yerde kaya dolgunun 26 m kotuna 
indirilmesinin gerektiği düşünülmüştür. Muhte
mel boşlukları doldurmak ve temeli saglamlaştır

mak için çok sıkı sıralı enjeksiyon perdesi gerek
mektedir. Daha sonra yeni kaya dolgusu 
yerleştirilip içine de oturma plakaları konulmuş
tur. Böylece kaymaları gözlemlemek mümkün 
olabilecektir. Bu sorun mansap dolgusunun inşa
atında iki haftalık bir gecikmeye neden olmuştur. 

Kalite Kontrolu ve Gövde Davranışının 
Tahmini 

Baraj inşaatı arazi ve laboratuvar testlerinin 
yanısıra yaygın alet donanımlarıyla da kontrol 
edilmektedir. Teknik yardım Inypsa ve Cygsa ta
rafından sağlanmaktadır. Kil çekirdeğin oturma 
durumuyla ilgili olarak gözlemler yapılmaktadır. 
Zira kil çekirdeğin eski baraj gövdesi yamaçla
rıyla temas halinde olması bu barajı diğerlerin
den farklı kılan bir özelliktir. Kil çekirdeğin otur
masını azaltmak amacıyla normal Proctor (NP) 
maksimum kuru yoğunluğun % 105'i oranında 
bir yoğunluk elde edebilmek için çok büyük bir 
sıkıştırma basıncı kil çekirdeğin alt kısmına uy
gulanmıştır. Ayrıca temas halindeki yüzeyler 
üzerine doğal kil ve % 3-5 betonit karışımından 
oluşan, daha elastik özellikteki kil tatbik edilmiş
tir. Bu özel kil % 100 NP'ye kadar düşen bir yo
ğunluğa sahip olacak ve optimum su içeriğine sa
hip olacak şekilde sıkıştınlmıştır. 

İnşaat kontrol sisteminde şu araç-gereç bu
lunmaktadır : 

-hareketi ölçen donanım (25 adet oturma 
plakası, 14 adet oturma tübü, 14 adet inklinomet
re, 105 adet idrolik hücre), 
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- eleformasyon ölçüm aletleri (67 adet bü
yük toprak ekstensometresi, 1 O adet kaya eksten
sometresi ve 125 adet beton ekstensometresi ve 
30 aclettermocouple aleti), 

- toplam basıncı ölçen aleller (67 adet ba
sınç hücresi), 

- boşluk suyu basıncını ölçen aletler (99 
adettitremeli tel piezometresi). 

Bu ekipman programına uygun olarak bara
j ın boyuna kesitinin sayısal bir modeli ve esas 
kesidin ikinci modeli ekipman datasına temel 
olacak şekilde gelecekteki davranış biçimini tah-

min etmek üzere hazırlanmıştır. Baraj halen inşa
at aşamasında oldugundan, davranış tahminini 
geliştirmek amacıyla sözkonusu modellerin ka
librasyonunu yapabilmek için parametreler sü
rekli olarak güncelleşlirilmektedir. Bu kontrol 
amaçlı hesaplamalara örnek olarak, Şekil 15'de, 
rezervuarın dolma sürecinde gövdede meydana 
gelmesi beklenen hareketlenmclerin modellen
ınesi öngörülmektedir. Bu tipteki diger hesapla
malar, hidrolik parçalanmanın olabilece~i yer 
olan kil çekirdegin sınırları yakınındaki boşluk 

suyu basıncı ve toplam basıncının beklenen de
~erlerini göstermektedir. 

~ yeni bnraj geeirimsiz çekirdek 

ince ve kaba filitreleı· 

toprak dolgu 

j aksı 

(degişik tiplerdel 

beton- -~02040m batardo ~ el.100 ~ 

- - alüvyon 
~ depozit 

~ 

~ 

~ kirectası --=z:fifj55 

ŞekiliS : Rezervuar doldurulması sırasındaki hareketler 
(Sonlu eleman metodu) 

SONUÇ 

Yeni Tous barajı'nın tasarımı eski barajın
kinden çok farklı kriteriere dayandırılmıştır. Ye
ni projede, taşkın kontrolu barajın regülasyon gö
revinden daha ön planda tutulmuştur. 

Dizayn çalışması bir master-plan çerçeve
sin de ele alınmıştır. Sözkonusu master-plan aşa
gıdaki projeleri kapsamaktadır: 

-Bu yıl (1992) tamamlanması beklenen, 
taşkın kontrol amaçlı Escalana barajı, 

- 1994'de işletmeye açılacak olan Bellus 
barajı. 

Ayrıca diğer bazı projeler de planlanmakta
dır. Örneğin : 
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- Tous barajı mansabında Jucar nehri yata
ğının genişletilmesi, 

- Olası büyük taşkın olaylarının etki alanla
rının daralulması, 

- Hidrolojik bilgileri degeriendirecek olan 
otomatik bir sistem. 

Bu planın uygulanmasıyla tspanya'nın do
gu kıyılarının bu geniş, verimli ve yo~un nüfuslu 
bölgesinde taşkın riski kabul edilebilir düzeye 
inebilecektir. 

Teşekkür 

Yazarlar, katkılanndan dolayı, Baraj Gü
venlik Bölgesi'nde Baş Mühendis M. Alansa 
Franco'ya teşekkür ederler. 



Tablo I - Projeye ait bazı karakteristik de~erler 

Kazılar (10"6 m3) 5 

Geçirimsiz Çekirdek (10"6 m3) 1,2 

Filitre malzemesi (10"6 m3) 0,8 

Kaya dolgu (10"6 m3) 5,5 

Nonnal beton dolgu (10"6 m3) 0,5 

Silindirle sıkıştırılmış beton (10"6 m3) 0,2 

Betonarme demiri (1 0"6 kg) ll 
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Tablo II- Kaya dolguyla ilgili bazı karakteris
tik de~erler (inşaatın ilk aşamasındaki de~er
lendirmelere göre 

Sıkıştırma şiddeti (MPa) 

Los Angeles Katsayısı(%) 

Yerçekimi {kN/m3) 

Absorpsiyon (%) 

Tabaka kalınlıgı (cm) 

Maksimum kalınlık (cm) 

ı inç elekten geçen(%) 

İnce malzeme 

(elck no: 200'den geçen(%) 

Sıkıştırma 

Sıkıştınna suyu (1/m3) 

Kaya dolgu yogunlugu 

(kN/m3) 

ı 0-1 ()() araligında 

34±5 (ort±:st. sapma) 

26,5±1 

2±1,5 

45 

45 

27±6 

3,4±1 ,5 

15 tonluk 

silindirin 

10 kez geçişi 

400 

22,1±1,1 

Taşkın tahribatından sonra Tous barajı'nın görünümü 
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Yeni Tous barajı inşaatının sol yamaçtan görünümü (Nisan 1992) 
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DOLUSAV AKLARlN DEŞARJ KAPASiTESİNİ 

ARTlRMAK İÇİN UYGULANAN ÇEŞİTLİ DüLUSA V AK 

ALTERNATiFLERİ 

Yazan : Dursun YILDIZ * 

ÖZET 

Bu çalışmada, mevcut barajların dolusavak deşarj kapasitelerini arttırmak için proje/en

dirilen dolusavak altematljl.erinden söz edilmiştir. Özellikle, savak kret katunun düşürülme

si, ''fuse plug" tipi yapı inşa edilmesi ve savak kreti uzunlugunun artırılması altematljl.eri 

arasından savak kret uzunlugunun antrılmasına olanak tanıyan labirent dolusavaklar üze

rinde durulmuş ve bu tip savakların projelendirilme kriterleri ile uygulama örnekleri verilmiş

tir. 

1. GİRİŞ 

Tekerrür aralığı çok uzun olan büyük taş
kın debileri için dolusavak projelendirilmesi çok 
büyük ve pahalı yapılar ortaya çıkartmaktadır. 
Olası maksimum taşkın debisini (PMF) geçirmek 
üzere projelendirilen klasik dolusavaklar özellik
·le ABD de artık oldukça pahalı dolusavak proje
leri olarak değerlendirilmektedir. Halen mevcut 
dolusavaklardaki kapasite arttırımı ve yeni dolu
savak projeleri bu bakış açısı ile ele alınmakta
dır. 

ABD'de barajlarının güvenliği, 100 yıllık 
baraj ömrü için gelişmiş hidroloji metodları kul
lanılarak elde edilen değerler ile yeniden gözden 
geçirilmektedir. Bu çalışmalarda birçok baraj 
için daha önce kabul edilen olası maksimum taş
kın debisi (PMF)nin çok büyük oranlarda arttığı 
tespit edilmiştir. Bu durumdaki mevcut barajlar 
ve yeni projeler için daha düşük maliyetli dolusa
vak alternatiflerinin uygulanmasının gerekli ol
duğu kabul edilmiştir. 

Bazı barajlarda sıkça gelen akımları geçir
mek için bir servis dolusavağı , çok büyük taşkın 
debileri için de yardımcı veya ani tehlike dolusa-

• DSİ TAKK Dairesi Başkan Yardımcısı 

vakları inşaa edilmektedir. Yardımcı veya ani 
tehlike dolusavaklarının inşa amacı büyük deşarj 
kapasitesi, düşük bakım masrafı, büyük güvenir
lilik ve düşük maliyet olmaktadır. 

Drenaj havzası hidrolojisi, nehir havzası 
planlaması, rezervuar depobması, mansaptaki 
gelişmeler ve maliyet gibi faktörler en uygun do
lusavak tipinin seçiminde gözönüne alınan fak
törlerden bazıları olmaktadır: 

Konuyla ilgili yayınlarda yardımcı dolusa
vak (Auxiliary Spillway) ve ani tehlike dolusava
ğı (Emergency spillway) terimleri genellikle bir
birleri yerine kullanılmaktadır. Bu nedenle bu 
terimler bu makaledeki kullanılış anlamlarıyla 
aşağıda açıklanmıştır. 

Yardımcı dolusavak, akımı bir kanalda 
kontrol ederek mansaba geçirmek için projelen
dirilen bir destek dolusavağıdır. Maliyetinin en 
az olabilmesi için yardımcı dolusavaklar genel
likle kontrolsüz savak yapıları olurlar. Savağın 
kret kolu ise normal maksimum rezervuar kolu
nun üzerinde inşa edilir. Bu yardımcı yapılar, de
şarj kapasitesini en yüksek seviyeye çıkarmak 
için savak üzerinde oluşacak su yükü dikkate alı
narak projelendirilirler. Bu yapılardan birisi de 

41 



DSI TEKNIK BÜLTENI ı 994 SA YI 80 

labirent tipindeki dolusavaklardır. ABD de 
USBR, son 10 yıldır bu savakların projelendirme 
kriterleri ile ilgili oldukça geniş bir araştınna 
prograrnı ~~ürütmüştür. 

Ani tehlike dolusavakları sadece yapının 
tehlikede oldu~u taşkın zamanında işletilrnek 
amacıyla projclendirilrniş, normal koşullarda ser
vis dışı ofan dolusavaklardır. Ani tehlike dolusa
vakları genellikle tekerrür aralığı baraj örnründen 
çok uzun olan süreler içinde gelebilecek taşkın 
debilerini g~irrnck amacıyla projclcndirilirler. 
Tipik bir tehlike dolusavağı, bir kontrol kesiti ile 
küçük bir mansap deşarj kanalından ibaret ol
maktadır. 

Ani tehlike dolusavakları, en düşük mali
yetli alternatifler olup işletilrnek zorunda kalın
maması umulan yapılardır. 

Ani tehlike dolusavaklarının ABD de en 
çok kullanılan ve USBR tarafından araştırma ça
lışmaları devam eden tipi, baraj gövdesi üzerın
den akımın aşınasına izin verilen (overtopping) 
tiptir. 

ICOLD'un "Dctcrioration of Darns and Re
servoirs" raporunda büyük barajların ve yardırncı 
yapıların hasara uğramasının en önemli nedenle
rinden birinin proje debisini aşan akımlar oldu~u 
yer almaktadır, (1) 

Aynı ra{lorda 1975 yılı sonuna kadar hasara 
uğrayan baraJların ve yardırncı yapıların sayısı
nın toplam sayının %37'si olduğu ve bu hasarla
rın o/o 73'ünün de, gelen debinin proje de~isinden 
büyük olmasından kaynaklandığı bclırtılrnekte
dir. 

Aynı açıklarnalalar LEBRETON (2) tara
fından hazırlanan makalede de yer almaktadır. 
Bu makalede 1964- 1983 yılları arasında büyük 
barajlarda oluşan ciddi hasarların listesi verilmiş 
olup, dolusavakların düşük seçilen dcşarj kapasi
tesmin dolgu baraj hasarlarının %52 sını (akımın 
baraj gövdesi üzerinden aşması ilc) oluşturduğu 
belirtilmektedir. 

Dolusavakların hidrolik performansı ile il
gili diğer bir konu da göreceli olarak daha az 
önemli olmasına rağmen dolusavakların kapakla
nndaki arızalardan dolayı oluşan hasarlardır. Ba
rajların dolusavak kapak sistemlerindeki arızalı
rın I 964-1983 yılları arasında 111 kişinin 
yaşarnını yitirmesine neden olduğu belirlenmiş
tir, (2). 

Dolusavaklardan kaynaklanan baraj hasar
larının nedenleri aşağıdakı şekilde sıralanabil ir. 

a)Dolusavak proje debisinin küçük belir
lenınesi 

b) Yetersiz dolusavale kapasitesi veya taş
kın anında kapakların işletmeye alınamaması 

c) Hatalı işletme ve yetersiz bakım 
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Özellikle eski barajların dolusavale proje 
debileri mevcut metodlar ve kriterler ile yetersız 
hidrolojik veriler kullanılarak hesaplanmıştır. 
Yapının güncel mühendislik standartlarında ve
güvenli olması için özellikle eski barajlarda dolu
savakların hidrolik ve yapısal performansının 
analizi yapılırken bu nokta gözönünde tutulmalı
dır. 

Bu çalışmada dolusavakların dcşarj kapasi
telerini ve sonuç olarak baraj güvcnlığini arttır
mak için çeşitli alternatifler sunulınuştıır. Bunlar
dan labirent tipi dolusavaklar sadece 
projelendirme aşamasında dc~il mevcut barajlar
da ortaya çıkan problemlereefe çözüm alternatifi 
olarak da dikkate alınabilir. 

2- AL TER NA TlF ÇÖZÜMLER 

2.1- Genel Degerlendirme 

Hidrolojik çalışmalann sonunda mevcut bir 
barajın dolusavale kapasitesinin artırılınası gere
kirse uygulanacak çözüm, baraj yeri şartlarına, 
artan debi miktarına ve mevcut dolusavale tipine 
ba~lı olmaktadır. 

Bu dururnda mevcut bir dolusavale için aşa
ğıda verilen çözümler uygulanabilir. 

a) Dolusavak kret kolunun düşürülmesi 

b) Dolusavale krct uzunluğunun arttırılınası 
(labirent tipi vb. dolusavaklar kullanılarak) 

c) Bunların yanısıra mevcut barajlardaki 
dolusavale proje debisinin arttırılması içın Fuse 
Plug'ların inşası da bir diğer alternatif olarak uy
gulanabilir. 

2.2- Dolusavak K ret Kotunun Düşürülmesi 

Dolusavak kret kotunun düşürülmesi duru
munda rezervuar kapasitesinin azalmasını önle
mek için kapak sistemine ihtiyaç duxulabilir. Bu 
dururnda sadece kapakların teknolojik özellikleri 
ve işletme sistemleri değil aynı zamanda işletme 
talimatlarının sa~lıklı açıklanınası ve işletme ba
kım personelinin yeterlı kalitede olrnasıda önem 
taşır. Birçok baraj hasarının işletmedeki insan 
hatası veya ilimalinden kaynaklandığı tespit edil
miştir, (ICOLD 1 987) (3). Bunun yanı sıra ota
matik kapak kaldırma sistemlerinin de yeterince 
güvenli olmadığı kabul edilmektedir. 

Brezilya'daki Euclides da Cunha ve Sales 
Oliveira barajları ile lspanya'daki Tous barajında 
taşkın süresinde dolusavale kapaklarının yeterin
ce görev yapınarnası veya hiç açılrnarnası, baraj 
gövdesi üzerinden suyun aşarak hasar oluşması
na neden olmuştur. Sales de Oliveria barajındaki 
hasar, bu barajın mernbaındaki Euclides da Cun
ha Barajının gövdesinin üzerinden suyun aşması 
ile hasara u~raınası sonucunda gelen taşkın debi
si ile oluşmuştur. 



Dikkate alınması gereken diğer bir konu da 
dolusavak açıklıklarının ve kapak kaldırma siste
minin taşkın esnasında taşınan ağaç gövdesi, kü
tük gibi malzemelerle tıkanınası veya çalışamaz 
duruma gelmesidir. Fransa'daki Chavaroche Ba
rajı dolusavağı (4) ve Portekiz dekj Picote Barajı 
(5) dolusavağı bu nedenlerle işletmeye alınama
mıştır. Chavaroche Barajı 18 adet radyal kapağa 
sahip olup, herbir açıklık 6,5 m genişliğinde inşa 
edilmiştir. Dolusavağın 18 kapağından 5 tanesi 
taşkın esnasında taşınan büyük malzemeler ve 
ağaç parçalan ile tıkanarak çalışması engellenmiştir. 

Portekiz'dekj Picote barajında ise dolusa
Yak üzerindeki ulaşım köprüsü boyunca döşenen 
enerji hatları köprünün hasara uğraması ile kop
muş ve kapak açma mekanizmalarına enerji ileti
lememiştir. 

Baraj projelendirilmesinde yapılan teknik 
ve ekonomik analizlerde kapaklı dolusavakların 
avantaj ve dezavantajları dikkatle gözönünde 
alınmalıdır. Bu analizde baraj güvenliği, bakım 
masraflan ile bir ani tehlike durumunda en uy
gun kararı ve davranışı gösterecek yetişmiş işlet
me personeline olan ihtiyaç gibi noktalar değer
lendirilmelidir. 

2.3- Emniyet Dolusavakları (FUSE PLUG S) 

Hidrolojik verilerin yeterli olmadığı hav
zalarda uygulanan projelerde deşarj kapasitesini 
arttırmak için ana dolusavağın yanısıra ani tehli
ke durumunda çalışacak emniyet dolusavakları 
(Fuse Plugs) inşa edilmesi bir alternatif olarak 
uygulanmaktadır. 

Bu emniyet dolusavakları, özellikleri rezer
vuar kıyısında uygun bir boyun noktasında yer 
alan ve rezervuar su seviyesi tehlikeli bir kota 
ulaşınca üzerinden suyun aşmasıyla sürüklenip 
götürülecek şekjlde inşa edilen seddeler olarak 
tanımlanabiilir, Şekjl 1. 

GEÇIRiMSiz TABAKA 

KUM FiLTRE Si 

KESiT 

Şekil 1 : Fuse plug tipi bir sedde üzerinden 
aşan akım 
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Ancak dünyanın çeşitli yörelerinde inşa edi
len birçok bu tip emniyet dolusavağının yeterince 
çabuk bir şekjlde yarılıp yıkılınadığı belirlenmiştir 
(6). Emniyet dolusavaklarının yıkılmalarını kont
rol etmek oldukça güç olduğundan bu konuda do
lusavağın zamana bağlı davranışı ve yarılmanın 
mansapta yaratacağı taşkın seviyesinin kabul edi
lebilir bir seviyenin üzerine çıkmaması açısından 
özel dikkat sarfedilmelidir. 

Bunun yanısıra alternatif çözümlerin karşı
laştırılması yapılır iken emniyet dolusavağının yı
kılması sonrasında rezervuardan kaybedilen suyun 
maliyeti de gözönüne alınması gereken diğer bir 
faktördür. 

3- LABİRENT DüLUSA V AKLAR 

3.1 - Genel Degerlendirme 

Dolusavakların deşarj kapasitelerinin artırıl
ması için çözüm alternatiflerinden birisi de sava
ğın kret uzunluğunu arttırmaktır. Bu da labirent 
veya çeşitli geometrik plan formlarına sahip sa
vakların pm jelendirilmesi ile gerçekleştirilebilir. 

Labirent tipindeki bir savak aynı bir trapez 
veya üçgen formda sürekliliğe sahip olan kırıklı 
bir savak planı olarak düşünülebilir. Böylece belir
li bir genişlik için labirent tipindekj savaklar doğ
rusal veya radyal olanlara nazaran daha uzun bir 
kret uzunluğuna sahip olurlar. Bu tip savaklar eşit 
bir toplam genişlik ve eşit su yükünde diğer sa
vaklara oranla daha büyük debileri deşarj ederler 
veya aynı toplam genişlikte daha düşük su yükün
de aynı debinin deşarjını sağlarlar. tkinci durumda 
barajın gövde yüksekliğinin azaltılması veya re
zervuarın normal su seviyesinin yükseltilmesi 
avantajı sağlanabilmektedir. Labirent ismi savağın 
geometrik formundan gelmektedir. 

Labirent savaklar genellikle dolusavağa ser
best akış olanağı tanıyacak şekilde bir ince duvar 
yapısı gözönüne alınarak projelendirilirler. Bu sa
vaklara planda çeşitli formlar verilebilir. Ancak en 
yaygın olarak kullanılan labirent savak plan formu 
simetrik trapezoidal formdur. 

Labirent tipi savaklar üzerinde USBR tara
fından yapılan ilk araştırma, New Meksiko'da Lo
gar yakınındaki Ute Barajı dolusavağı için 1982 
yılında yapılmıştır (7). Bu çalışmayı daha sonra 
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Hyrum Barajı (1983) (8) ve Rıtschard Barajı 
(1991) (9) labirent dolsavak çalışmaları izlemiştir, 
Şekil 2, Şekil 3. 

Labirent savaklar yardımcı dolusavak kavra
mına en uygun tipi oluşturmaktadır. Bu tip savak
lar, baraj yeri topoğrafyası dolusavak genişliğini 

kısıtladıgında özellikle önem kazanırlar ve genel 
likle küçük bir servis dolusavagı ile birlikte kulla
nılırlar. Bu yaklaşım ABD de Ritschard Barajı 
projesinde kullanılmıştır, Şekil 2. Labirentin kreti 
servis dolusavagı ogee kretinden 1 ,5 m yükselete 
projelendirilmiştir. Bu labirent savagın deşarj ka
rakteristikleri ise Şekil 4'te verilmiştir. 

Şekil2: Ritschard Barajı Ana Dolusavak ve Labirent Tipi Yardımcı Dolusava~ı 
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Şekil 3 : Ritschard Barajı Dolusavak Genel Yerleşim Planı [9] 



OEŞARJ KATSAYISI - C 
ı çnuıı Of.lıu~:U ıı...:r ?1.ıcı..i ıçi" ı 
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Şekil 4 : Ritschard Barajı Labirent 
Dolusava~ı için Deşarj Karakteristikleri, 

(C = Q/L.H0 3/2) [9] 

Kret seviyeleri arasındaki I ,5 m'lik fark 
yardımcı dolusavağın 100 yıllık taşkın debilerin
den daha küçük debi değerlerinde işletme dışı ol
ması amacı için seçilmiştir. Labirent tipi yardım
cı dolusavak, az olan işletme olasılığından dolayı 
kaplamasız bir kaya kanal içine inşa edilmiştir. 

Labirent savaklarda kırıklı bölümler sabit 
bir genişlikte savak uzunluğunun artırılabilmesi 
olanağını tanır. Labirent için herhangibir geomet
rik şekil kullanılabilmesine rağmen, inşaat kolay
lığı açısından üçgen veya trapezoidel şekiller 
tercih eclilmektedir. 

Labirent savakların geometrik şekilleri kı
rıkb kret uzunluğunun (4A+2B), bir gözün geniş
liğine (w) oranı ve savak gözü yan duvarlarının 
akım doğrultusuyla yaptığı açı ilc (a) tanımlanır
lar, Şekil 5. 

KESiTB-B 

PLAN 

Şekil 5 : Trapezoidal Formdaki Labirent 
Dolusava~ın Şematik Görünüşü 
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Labirent dolusavaklar üzerinde birim savak 
genişliğinden geçen dcbiyi artırmak için çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır. Labirent savak üzerinde
ki akım koşullan düz savaklcra nazaran daha dü
zensizdir. Herbir lavrımda birbirine yakınlaşan 
savak gcometrisi akımın büyük bir bölümünü sa
vak kreti üzerinden bir açı ile geçmek için zorlar. 
Bu durum aynı zamanda savak krcti boyunca su 
yükü farklılıkları yaratır. Akım savak kıvrımları 
arasından geçerek kret üzerinden kanala geçtiğin
de mansapta girişime başlar, Foto 1 . 

Foto 1 : DSİ T AKK Dairesi Haşkanlı~ı 
Hidrolik Laboratuvarında yapılan bir 
labirent dolusavak model çalışmasında 
savaktaki akım koşullarının görünüşü 

Küçük yüklerde labirent savaklar düz sa
vaklar gibi çalışarak uzun kretli savakların sağla
dığı avantajları sağlarlar. Savak üzerindeki su 
yükünün artışı, savak performansının düzenli 
olarak azalması sonucunu doğurur. Labirent do
lusavaklarda krctİn menbaında büzülmclcr vekret 
mansabında nap girişimleri oluşur. Bu koşulların 
savak performasma olan etikleri ise en sağlıklı 
şekilde laboratuvar çalışmaları ile belirlenebilir. 
Houston'un (8) üçgen şeklindeki bir labirent sa
vakta yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçlar 
Şekil 6'da verilmiştir. Bu şekildeki herbir eğri 
farklı L/W oranlarında HJp ye bağlı olarak La
birent savakla elde edilen debi artı ş ını vermekte
dir. Burada H0 , savak üzerindeki toplam yük, p 
ise savağın yüksekliğini göstermektedir. Şekil in
celendiğinde H0 /p nin küçük değerlerine büyük 
debi artışlannın karşılık geldiği ve HJp nin bü
yük değerleri için savak performansında genel 
olarak bir düşme olduğu görülmektedir. Ara de
ğerlerde performansta görülen küçük artışlar 
akım napının kısmi sıkışmasından oluşmaktadır. 
Bu konu Hidrolik Laboratuvarımızda yapılan ça
lışma ile incelcnınektedir. 
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Şekil 6 : Üçgen Plan Tipindeki Labirent Sava~ın Debi Artış E~risi [8] 

Labirent dolusavakların büyük debileri gö
rcceli olarak küçük su yükleri ilc gcç irmesi, bu 
savakların rezcrvuarda depolanan su hacminin 
arttırılması ve büyük debilerin daha düşük rezer
vuar su seviyelerinde deşarjı için oldukça uygun 
yapılar olduğunu ortaya koymaktadır. 

Labirent dolusavaklardaki çok düzenli ol
mayan akım koşulları ve projclendirmede oldu
kça geniş değişiklik yapılabilme olanağı tanıması 
bu konuda elde edilebilir proje kriterlerini sınır
lamaktadır. 

Hay ve Taylor, Houston ve diğer araştır
macılar üçgen ve trapez savak formları için proje 
kriterleri elde edebilmek amacıyla çalışmaar yap
mışlardır. Bu çalışmalar projccilcr için oldukça 
yararlı olmuş ancak bu projeler için hidrolik 
model çalışmas ı yapılması zorunluluğunu orta
dan kaldırmamıştır. Bu nedenle her bir labirent 
savak projesi için hidrolik model çalışmasına ih
tiyaç duyulmaktadır. 

GÖVDE ÜZERİNDEN SUYUN AŞTIGI 
ANİ TEHLİKE DüLUSA V AKLARI (Dam 
Overtopping Emergency Spillways) 

Büyük taşkın debilerinde gövde üzerinden 
suyun aşması durumunda baraj gövdesi mansap 
yüzünün hasara uğramayacak şekilde iyileştiril
mesi son zamanlarda maliyeti oldukça düşük 
olan bir alternatif olarak değcrlcndirilmektedir. 
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ABD'deki dolgu ve beton baraj gövdesini, 
üzerinden suyun aştığı (Overtopping) ani tehlike 
dolusavakları olarak projelendirmek amacı ile 
USBR'da oldukça geniş bir araştırma çalışması 
sürdürülmektcdir. Bu yaklaşım son yıllarda 

ABD'de bir ani tehlike dolusavak alternatifi ola
rak değerlendirilmektcdir. Gövde üzerinden 
suyun aşması durumunda toprak ve kaya dolgu 
barajların kretini ve mansap şevini erezyona kar
şı koruma metodları son yıllarda oldukça detaylı 
bir araştırma konusu olmaktadır (12) . 

-3.2- Labirent Tipi Dolusavak Uygulamaları 

İşletmede olan bazı barajlarda proje hidrol
ojisinin yeniden gözden geçirilmesi sonucunda 
dolusavak dcşarj kapasitesinin arttırılması gere
kebilir. Bu durumda ya başka bir dolusavak inşa 
edilmesi ya da savak formunun değiştirilmesi 

düşünülebilir. Bu koşullarda labirent savak uy
gun bir tercih olabilir. Bazı koşullar için dolusa
vakların proje aşamasında labirent dolusavak al
ternatifi güvenli ve en ekonomik çözüm 
olabileceği dikkate alınarak analiz edilmelidir. 

Büyük debilerin deşarjı durumu dahil ol
mak üzere bazı koşullarda bu çözümün avantaj
larını açıklayan bazı uygulamalar aşağıda veril
mi ştir. 



ALIJO BARAJI (Portekiz) 

Alijo Barajı Portekiz'de Chci nehri üzerin
de 40 m yüksekliginde toprak dolgu tipinde inşa 
edilmiş bir barajdır. Barajın orijinal dolusavağı 
12 m uzunluğunda düz ve kapaksız olup "ogee" 
profili kullanılarak projelcndirilmiştir. Dolusa
vak ı20 m uzunluğunda dik eğimli bir deşarj ka
naima sahip olup bir sıçratma cşiği ilc son bul
maktadır. Yapılan hidrolik model çalışmalarında 
83 m3/s lik dolusavak proje debisinin kret üzerin
den 2,07 m'lik bir su yükü ile geçtiği belirlenmiş
tir. 

Daha sonra aynı model üzerinde değişik 
dolusavak alternatifleri için çalışmalar yapılmış
tır. Bu çalışmalarda krct üst kolu orijinal dolusa
vak kret üst koluna eşit olan, 2 ı ,05 m toplam 
uzunluğunda (L) ve 8,70 m genişliğinde (w) tck 
açıklıklı bir labirent savak denenmiştir. Labirent 
savağın hidrolik model çalışmaları sonunda proje 
debisinde kret üzerindeki su yükü, orijinal sevi
yeden 0,31 m düşük olarak 1,76 m bulunmuştur. 
Labirent savak alternatifinin orijinal projede kul
lanılan savaktan yaklaşık %20 oranında daha 
ucuz ve daha güvenli olduğu sonucuna varılmış
tır, (13). 

A VON BARAJI (Avustralya) 

Avon barajı Avustralya'da 1927 yılında ta
mamlanmıştır. 27 m yüksekliğinde kargir olarak 
inşa edilen baraj 146 m uzunluğunda fan şeklin
de bir dolusavağa (fan shape wcir1 sahiptir. Do
lusavağın maksimum debisi 756 m /s olup bu de
bide kret üzerindeki su yükü 2,80 m dir. 

Daha sonra yapılan hidrolojik çalışmalar 
olası taşkın debisinin projelendirilmede kulllanı
lan değerden çok yüksek oluduğunu ortaya çıkar
mıştır (14). Yapılan hidrolik model çalışmaları 
sonunda orijinal savağın yerine aynı genişlikte 
bir labirent savak yerleştirilmesine karar veril
miştir. 1970 yılında yapılan labirent savak 264 m 
toplam uzunluğa sahip olup 10 gözden oluşmuş
tur. Yapılan hidrolik model çalışmalarında bu sa
vağın 2,8 m lik su yükündel970 m3/s lik dcbiyi 
dcşarj ettiği belirlenmiştir. Bu değer aynı su yü
künde orijinal savaktan geçen debinin 2,3 katına 
karşılık gelmektedir. 

UTE BARAJI (ABD) 

37 m yüksekliğinde toprak dolgu tipindeki 
baraj ABD'nin New Mcxico eyaletinde 1962 yı
lında tamamlanmıştır. Barajın dolusavağı doğ
rusal ve "ogcc" profiline sahip olup 265 m uzun-
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luğundadır. Dolusavak daha sonra üzerine kapak 
yerleştinneye uygun olarak projclcndirilmiştir. 
Ancak birkaç sene sonra rezervuar depolama ka
pasitesinin arLLırılması için kapak yerleştirilmesi
ne ihtiyaç duyulduğunda kapak maliyetinin 30 
milyon US$ olduğu tespit edilmiş ve bu miktar 
kabul edilmeyecek oranda yüksek bulunmuştur. 
Yapılan araştırmalar sonunda baraj gövdesinin 
3,35 m yükseltilmesi ve mevcut dolusavağın ye
rine labirent tipi dolusavak inşa edilmesinin en 
ekonomik çözüm olacağı belirlenmiştir (15). Bu 
düzenlernelerin toplam maliyetinin yaklaşık 10 
milyon US$ olacağı hesaplanmıştır. Yapılan hid
rolik model çalışmaları sonunda mevcut dolusa
vağın 256 m'lik genişliğine, ı4 gözü bulunan ve 
toplam uzunluğu 1024 m olan bir labirent savak 
projetendirilmiş ve inşaatı da 1983 yılında ta
mamlanmıştır (16). Bu labirent dolusavağın 1557 
m3/s lik debiyi 5,79 m lik su yükü ilc geçirdiği 
tespit edilmiştir. 

HYRUM BARAJI (ABD) 

ABD'nin Utah eyaJetinin Littlc Bear nehri 
üzerinde bulunan Hyrum Barajı 1935 yılında ta
mamlanmıştır. Baraj dolusavağı 15 m genişliğin
de kapaklı bir dolusavaktır. Dolusavak proje de
bisi 160 m3/s, dipsavak deşarj kapasitesi ise 8,5 
m3/s dir. 

Rezcrvuara giren taşkın debisinin ı 981 yı
lında revize edilmesinden sonra mevcut yapının 
bu debiyi dcşarj cdemiyeceği anlaşılmıştır. Bazı 
alternatifler üzerine yapılan çalışmalar sonunda 
labirent tipi yardımcı dolusavağın en ekonomik 
alternatif olduğuna karar verilmiştir. Bu dolusa
vağın hidrolik model çalışmaları yapılarak sava
ğın iki açıklıklı ı8,30 m toplam genişlikte 91,40 
m toplam uzunlukta yapılması önerilmiştir. Söz
konusu savağın 256 m3/s lik debi yi 1,68 su yükü 
ilc dcşarj ettiği belirlenmiştir (17). 

BRUMA LAKE BARAJI (ABD) 

B ruma gölü, Jukskei nehrinin yukarı havza
sında oluşturulması planlanan yapay bir göldür. 
Göl çevresi işyeri, alışveriş ve yerleşim için dü
zenlcnmek üzere planlanmıştır. J ukskei nehri yu
karı havzası yaz mevsiminde ani taşkınların oluş
tuğu kış boyunca da düşük ve düzgün akımların 
geçtiği bir havza özelliğine sahiptir. Çalışmanın 
başlangıcında göl çevresine en fazla yarar sağla
yabilecek ve çevrenin taşkına uğrama riskini en 
aza indirecek dolusavak tipleri değerlendirilmiş
tir (18). Bu değerlendirme aşağıdaki alternatifler 
dikkate alınmıştır. 
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* Ogee profilinde beton düz dolusavak 
* Otomatik radyal kapaklar 
* Düşük yüklü hava-işletıneli sifon {low 

head air-regulating siphon) 
* Labirent d ol usavak 

Bu alternatiflerin değerlendirilmesi sonun
da ilk iki dolusavak tipi aşağıdaki nedenler ile 
reddedilmiştir. 

- Ogee profili beton düz dolusavak sınulı 
deşarj kapasitesi ile taşkın esnasında oldukça 
yüksek rezervuar seviyesi oluşturacaktu. Böyle
cc rezervuar su seviyesindeki değişimin azaltıla
rak sınulanduılması sözkonusu olmamaktadu. 

- Radyal kapak alternatifi çok yüksek mali
yeti ve mekanik ve elektrik anzaları ile işletme 
dışı kalabilme riski nedeni ile dikkate alınmamış
tu. 

Bu konuda nihai karann verilmesinden ön
ce diğer iki alternatifin hidrolik model üzerinde 
değerlendirilmesi kararlaştuılmıştır. Yapılan lite
ratür araştırmaları ve hidrolik model çalışmaları 
sonrasında labirent tipi dolusavağın aşağıda be
lirtilen nedenlerden dolayı alçak düşülü havalı si
fon (low head air regulating siphon) dan daha iyi 
bir alternatif olduğuna karar verilmiştir. 

a) Labirent tipi dolusavak daha ucuz ve es
tetik bir çözüm olacaktır. 

b) Labirent dolusavağın inşaatı çok dene
yimli bir müteahhit gerektirmemektedir. 

c) Labirent dolusavak, göle giren debinin 
artması halinde mansapta bir taşkma neden olma
yacaktır. 

d) Sifon dolusavaklar oldukça narin yapılar 
olup çan ağzındaki ızgaralar etrafında toplanan 
malzemeler ile tıkanabilir. 

e) Sifon dolusavaklar mansapta tehlikeler 
yaratabilecek ani taşkınlar oluşturabilir. 

3.3- Labirent Dolusavaklar Üzerine Ya
pılan Çalışmalar 

Diğer ülkelerdeki çalışmaların yanısıra Por
tekiz'deki National Laboratory of Civil Enginee
ring (LNEC) de Labirent dolusavaklar üzerine 
1980 yılından itibaren aşağıdaki hidrolik model 
çalışmalan yapılmıştır. Bu labirent dolusavakla
rın proje debileri ile tamamlanma yılları Tablo 
1 'de verilmiştir. 
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Tablo 1 : Labirent Dolusavaklar Üzerine 
Portekiz'de Yapılan Hidrolik Model Çalışma
ları, (21). 

Hidrolik Model Proje Debisi Tamamlanma Çalışınasııun 
Yapıldığı Yıl Baraj (Ülke) (nf/s) Yılı 

1980 Harrezza (Cezayir) 350 1983 

1981 Duııgo (Angola) 576 Pro}: 

1984 Keddara (Ce1.ayir) 250 1986 

1987 S. Domingos (Portekiz) 160 1991 

1987 Alijo (Portekiz) 83 1991 

1988 Gcma (Portekiz) 148 Pıo}: 

1989 A. Bıanca (Portekiz) 158 Pro}: 

1991 Rules Ospanya) 4500 Pro}: 

1992 Teja (Portekiz) 105 Pro}: 

3.4- Labirent Savakların Debi Deşarj 

Katsayıları. 

Labirent dolusavakların sağlıklı bir şekilde 
hidrolik dizaynı için savağın gerçek debi deşarj 
katsayılarının bilinmesi gereklidir. 

HAY VE TAYLOR (19) ile DARVAS (20) 
labirent savaklann debi deşarj katsayıları üzerine 
çalışmalar yapmışlar ve bazı grafikler yayınla
mışlardır. 1989 yılında ise MAGALHAES ve 
LORENA (21) aynı konuda yaptıkları çalışma 
sonucunda Şekil ?'deki grafiği elde etmişlerdir. 
Burada boyutsuz deşarj katsayısı Jl, L/W ile HJ 
p parametrelerinin fonksiyonu olarak verilmiştir. 
Labirent savağın dcşarj kapasitesi aşağıdaki eşit
lik ile tanımlanmıştır. 

Q = Jl.WT 2g Ho 1,5 

Burada; 

g = Yerçekimi ivmesi 
H0 =Memba toplam yükü 
L = Savağın bir gözünün uzunluğu 
n = Savağın göz sayısı 
p = Krct yüksekliği 
Q = Toplam debi 
w =Bir gözün genişliği 
WT = Savağın toplam genişliği W-r=n.w 
Jl = Deşarj katsayısı 



Şekil 7 de trapezoidal fonndaki bir labirent 
savağın debi deşarj katsayısının değişimini veren 
bu grafık Şekil 8 de plan ve kesitleri verilen bir la
birent savakta aşağıdaki sınırlar arasında geçerli
dir. 

2.0 +----+----+----+----: 

0.0 -1-- --1------l-----+---,1---;-L/w 

Şekil 7 : Trapezoidal Plan Formundaki 
Labirent Sava~ın Debi Deşarj Katsayısının 

De~işimi [21]. 

PLAN 

p 

KESiT ı- ı 

ı 
__ .t 

Şekil 8 : Bir Labirent Savak Plan ve Kesiti 
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* Yatay bir taban üzerinde trapezoidal plana 
sahip bir labirent savak 

* 2< L/w <3 
* 0,1 < Ho/p < 1,0 

* a/amax>0,8 
* w/p> 2,5 

Burada ; a = savak yan duvarının ana akım 
doğrultusu ile olan açısıdır 

a max= aresin (w/L) 

Portekiz National Laboratory of Civil Engi
neering'te 1980 yılından beri yapılan 9 adet labi
rent savak hidrolik model çalışması, Şekil 7 deki 
grafikten elde edilecek deşarj katsayılannın diğer 
grafiklerden bulunacak olanlara nazaran daha gü
venilir sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. 

Foto 2 : DSİ T AKK Dairesi Başkanlığı 
Hidrolik Laboratuvarında yapılan bir 
Labirent Dolusavak model çalışması 

4- SONUÇ 

Baz ı mevcut barajların proje hidrolojileri
nin tekrar incelenmesi ile ortaya çıkan olası mak
simum taşkın debiterindeki artışlar, mevcut dolu
savakların deşarj kapasitelerinin arttırılınası 
gereğini ortaya koyabilınektedir. 

Bu çalışınada inşa edilmiş veya proje duru
mundaki dolusavakların deşarj kapasitelerinin 
arttırılınası için uygulanabilecek alternatifler üze
rinde durulmuştur. Bu alternatifler arasından la-
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bircnt tipi dolusavaklann projclcndirilmesi ve 
mevcut uygulamaları daha Jetaylı olarak ele alın
mıştır. Labirent tipi savaklann uygulanması ilc 
~tan kret uzunluğu, proje debisinin daha düşük 
rezervuar su seviyesinde geçmesini sağlamakta 
veya eşit bir su yükünde diğer savaklara oranla 
daha büyük debiler deşarj edebilmcktedir. Çeşitli 
ülkelerde uygulamaları olan Labirent dolusavak
lar maliyet ve işletme açısından avantajiara sahip 
bulunmaktadır. Labirent savakların proje kriter
lerinin ve performanslarının geliştirilm ::s i için 
hidrolik modeller üzerinde yapılan araştırmalar 
sürmektedir. 

DSİ T AKK Dairesi Başkanlıgı Hidrolik 
Laboratuvarı Şube Müdürlügü'nde de bu konuda 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, labirent 
savakların alternatif savak tipi olarak uygulana
bilecegi bazı barajlarda bu savak tipinin saglaya
cagı avantajların hidrolik model üzerinde ince
lenmesi ve proje kriterlerinin geliştirilmesine 
yöneliktir. Bu konuda yapılan çalışmaların so
nuçlan ile labirent tipi dolusavaklann projelendi
rilmesi ve inşaasının açıklandı~ı bir rapor hazır
lanmıştır. (22) Proje krıterlerİnın geliştırilmesine 
yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
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DİSPERSİF KİLLER VE TOPRAK DOLGU BARAJLAR 

AÇlSINDAN ÖNEMİ 

Yazan : Dr. Hasan TOSUN* 

ÖZET 

Bazı dogal killer, su içinde dagılma egilimi göste:-irler. Bu tip k iller, erozyon ve borulanma 

açısından şüpheli killer olarak bilinirler ve zemin mekanigi biliminde "Dispersif kil veya ze

min" olarak adlandırılırlar. Bu tür kil veya zemirıler; yapısal olarak stabil degillerdir, kolayca 

dagılabilirler ve yüksek derecede erozyona ugrayabilirler. Dispersif kil zeminlerirı su yapıla

rında, dolgu barajlarda ve yol dolgulannda kullanunı, eger bu zemirıler yeterirıce tanunlan

mamış ve uygun kullanılmamışsa, ciddi mühendislik problemleri yaratmaktadır. 

1. GİRİŞ 

Geçmişte kil zeminierin akan su ile oluşa
cak erozyona karşı oldukça yüksek dirence sahip 
oldukları düşünülürdü. Ancak son yıllarda açık 
olarak belirlenmiştir ki; tabiatta yüksek derecede 
erozyona uğrayabilen kil zeminler de bulunmak
tadır. Bazı tabii kil zeminler, nispi olarak saf su 
içinde dağılma ve ayrışma işlemine maruz kalır
lar. Bu tip zeminlerde dispersiyon erozyonu, ki
lin minerolojisi ve kimyasal yapısı ilc zemin boş
luklarındaki ve erozyona neden olan suyun 
içindeki çözünmüş tuz muhtevasının niteliğine 
ve miktarına bağlıdır. 

Dispersif killer, yavaş hareket eden su ile 
kolayca erozyona uğrayabilir. Dispersif kil ze
min su içerisine batınidığı zaman zemin içindeki 
kil fraksiyonu tek taneli partikül gibi davranır. 
Kil partikülleri en düşük elektrokimyasal çekim 
kuvvetiere sahip olduğundan, zeminin diğer per
Likülleri ile olan bağları zayıflar. Sonuç itibariyle 
dispersif kil zeminler bağımsız kil plakalarına 
ayrıldığı ve bu plakalar uzağa taşındığı zaman, 
akan suyun varlığı halinde erozyona uğrarlar. 

*Dr. Müh., TAKK Dairesi Başkan Yardımcısı 
Esenboğa, ANKARA 

Bu erozyon kuruma çatlaklarında, oturma çatlak
larında ve hidrolik çatlaklarda veya zemin kütlesi 
içinde nispi olarak yüksek permeabilitenin oluş
tuğu bölgelerde oluşabilir. 

Dispersif kil olayı, ilk defa bundan yüz yıl 
öncesinde ortaya atılmış ve elli yıl öncesine ka
dar zemin araştırmacıları ve ziraat mühendisleri 
tarafından bu killerin temel yapısı yeterince anla
şılamamıştır. Ancak bu konunun inşaat mühen
disliği pratiğinde tanımlanması, 1960 lı yılların 
ilk bölümünde gerçekleştirilmiştir. Avustural
ya'da, killerin dispersif özelliğinden kaynakla
nan toprak barajlardaki borulanma yenilmelerin
de yapılan araştırmalar sonucunda, konu açı k 
olarak ortaya konulmuştur [1). Sonraki yıllarda 
konu, toprak barajlar açısından daha detaylı ince
lenmiş ve konu ilc ilgili olarak kilin bu özelliği
nin belirlenmesi doğrultusunda nitel ve nice! so
nuçlar veren deneysel yöntemler geliştirilmiştir 
[2] , [3] . 

Konu ile ilgili ilk çalışmalar sonucunda, 
dispersif killerin yalnızca kuru veya yarı kuru ik
limlerde oluşan zeminler ile alkali zeminlerde 
görüldüğü ifade edilmiştir. Yalan zamanda, aynı 
zeminierin ve erozyon problemlerinin değişik 
coğrafi bölgelerdeki yağışlı iklimlerde de görül
düğü belirlenmiştir. A vusturalya,Meksika, Trinand, 

sı 
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Vietnam, Güney Afrika, Taylanda, İsrail, Gana, 
Brezilya, Venezuella ve Güney ABD'nin büyük 
bir bölümünde inşa edilen su projelerinde disper
sif killerle ilgili problemler yaşanmıştır. Disper
sif killer, bir Güney Afrika ülkesi olan Zimbab
we'nin %60 ını kapsamaktadır. Kenya da 
dispersif killerden dolayı barajlarda temel yenil
melerinin olduğu rapor edilmiştir [1]. Türkiye'de 
ise konu, ilk defa DSİ tarafından düzenlenen 
"Dolgu Barajlar Yönünden Zemin Mekaniği" 
adlı sempozyumda dile getirilmiştir [4]. 

2. KİLİN Y APlSI VE DİSPERSİF YE
NİLMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Dispersiyon, zeminierin yavaş hareket eden 
su içinde hızla erozyona uğradığı bir olay olarak 
bilinir. Bu durumda koloidal kil mineralleri, di
ğer normal killerden farklı olarak, su içinde so
lüsyona dönüşür. Su içinde bulunan kil parçacık
ları arasındaki elektriksel yüzey kuvvetleri çekim 
kuvvetlerini aşıyorsa, bağımsız kil parçacıkları 
zemin yüzeyinden ayrılır ve su içinde süspansi
yon haline geçer. Eğer su akış halinde ise, kil 
parçacıkları uzaklara taşınarak kil kütlesinin ay
rışmasına ve dağılmasına neden olur. 

Literatürde rapor edilen çoğu çalışma gös
termiştir ki; dispcrsif kil zeminden inşa edilen 
yapıların yenilmesi ilk ısianına esnasında meyda
na gelmektedir. Zemin boşluklarından gelen su 
mansap kısmında önemli ölçüde kaçak suya ne
den olduğu zaman, toprak dolgu barajlarda boru
lanma yenilmesi meydana gelir. Erozyon, önce 
yüzey sızım ve erozyon kuvvetlerinin neden olu
ctuğu kaçak suyunun boşalım noktasında başlar 
ve sonra su kaynağına ulaşıncaya kadar boru ve
ya tünel şekilli pasajın oluşumu ile membaya ka
dar ulaşır ki; bu durumda ani bir yenilme oluşur. 
Bu tip erozyon esas olarak kohezyonsuz zemin
ler veya çok az kohezyona sahip zeminlerde gö
rülür. Çünkü çok düşük bir dirence sahiptirler. 

Dispcrsif killerdeki erozyon yukarıda özet
lcncn kohezyonsuz zeminlerdeki erozyona bcn
zemez ve kil kütlesi boşluklarından geçen sızım 
sonucunda oluşmaz. Bu tip killerde borulanma, 
çatlak gibi kaçak kanallardan geçen suyun ayrış
Iırma etkisinden kaynaklanır. Kaçak su kanalı 
duvarlarındaki erozyon, kanalın tüm uzunluğu 
boyunca oluşur. Dolgu içinde oluşan su kanalı, 
çok küçük olmasına rağmen erozyonun başlama
sı için gereklidir. Dispersif killerle inşa edilen 
dolgulardaki erozyon hasarı genellikle menfcz 
yapısı gibi yüksek çatlama potansiyelinin olduğu 
bölgelerde, temel malzemesinin kompressibilitc
sinde büyük farkların bulunduğu alanlarda ve ku
ruma sahalarında meydana gelir [1]. 
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Dispersiyon borulanmasını kontrol eden 
özelliklerden biri, kil partikülleri içindeki adsorb 
edilen sodyum katyonlarının polivalent katyonla
ra (kalsiyum, magnezyum ve potasyum) oranıdır. 
Sodyum, kil parçacıklarını sararak çift tabaka ka
lınlığını arttırır. Dolayısı ile kil parçacıkları ara
sındaki çekim kuvvetleri azalır. Bu durumda par
çacıklar daha kolay hareket ederler. Kil 
kütlelerinin dispersiyon borulanmasını kontrol 
eden ikinci faktör ise, rezervuar veya kanal su
yundaki çözünmüş tuzların toplam muhtevasıdır. 
Rezervuar veya kanal suyundaki çözünmüş tuz
ların düşük olması, dispersiyon oluşumu için ki
lin sodyum doygunluğunu artırır. 

Dispersif killerden inşa edilen bir dolgu 
içinde kaçak su olduğu zaman, iki ayrı aksiyon 
meydana gelir: (1) Eğer sızım hızı düşük ise, akış 
kanalını çevreleyen kil şişebilir ve zamanla ka
çak önlenir. (2) Eğer suyun başlangıçtaki hızı ye
terince yüksek ise, ayrışan kil parçacıkları uzak
lara taşınır. Kilin şişıne hızından daha yüksek bir 
hızdaki akım, kanalı genişletir ve sonuç olarak 
borulanma yenilmesine neden olur. Herhangi bir 
sismik aktiviteye maruz kalmış dolguda meydana 
gelen çatlakların davranışı için de bu iki aksiyon 
geçerlidir. 

Dispersif 81an ve olmayan zemin yamaçla
rının yağış erozyonu potansiyelinde önemli bir
kaç fark bulunmaktadır. Kohczyonlu zemin küt
lelerinde yağışın yol açtığı tabaka veya yüzey 
erozyonu, sıksık yüzey erozyonu ilc birlikte gö
rülebilmektedir. Zemin tanelerinin dağılması, ze
min kütlelerinin tabaka erozyonuna yardım eder. 
Zemin kütlesi içinde su ile temas halinde kuru 
yüzey var ise, bu durum dispersif kil zemin için
de meydana gelen içsel erozyona etki eden 
önemli bir faktör olabilir. 

Zemin yüzeyinin su ile reaksiyonu, esas 
olarak zemin zerreciklerinin erimesine neden 
olur. Bu erime olayına, hava habbcciklerinin su 
ilc yer değiştirmesi ve şişmenin neden olduğu iç
sel kayma gerilmcleri neden olur. 

Arazi ve laboratuvarda yapılan deneysel 
çalışmaların sonuçları göstermiştir ki; kaolinit ti
pi kil, yüzeyinden başlayarak yavaşca ısiatıldığı 
zaman, erime oluşmamaktadır. Ancak aynı ze
min aşırı bir yağmur ile hızlıca ısianınaya maruz 
bırakılırsa, hissedilir derinliğe kadar erime gözlen
miştir. İlk durumda buhar safhasındaki su zemin 
içine girmektedir. Hızlıca konulan su ise, zemini 
likit safhaya getirmekte ve bu durumda erime hız
lanmaktadır. 



Dispersif olmayan killerin tabii yamaçları 
genellikle az erozyona uğrarlar. Dispersif kıller 
genellikle tabii yamaçların örtü zemini içinde bu
lunmazlar. Missisippi eyaletinde bulunan dispersif 
killer üzerinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki; 
çoğu küçük barajda yağıştan dolayı ciddi erozyon 
kanalları gelişmış olmasına rağmen, bu barajiara 
yakın (komşu) örselenmemiş tabii zeminlerde hiç
bir hasar görülmemiştir [1]. 

Yağış erozyonunun hasar yarattığı dolgu ba
rajlardan alınmış zemin numuneleri üzerinde yapı
lan çalışmalar sonucunda, zemin boşluk suyunda
ki sodyum yüzdesi ile toplam iyonik 
konsantrasyon arasında bir ilişki geliştiriidi ve ya
ğış erozyonunun etkili olduğu tüm dolguların ya
maçlarının bütünü ilc otla kaplı olduğu gözlendi. 
Başlangıçta 15 meq/L den daha az toplam çözün
müş tuz ihtiva eden· dolgulann, yağış erozyonu 
için şüpheli olduğu belirtildi [5]. Ancak sonradan 
50-150 meq/L aralığındaki toplam çözünmüş tuza 
sahip zeminierin kullanıldığı sıkış~lmış toprak 
dolgularda da yağış erozyonunun meydana geldiği 
belırtiidi. 

Sonuç olarak ifade edilmelidir ki; laboratu
var deneyleri ile dispersif olarak sınıflandırılan ba
ıı zeminlerin, bitki örtüsü kaplı şevlerinde ve yar
ma yamaçlarında yağış erozyonu görülmeyebilir. 
Dispersif killerin davranışındaki bu fark; çatlak 
potansiyeli, şişmc hızı, iklım koşulları veya koloi
dal parçacıklarının süspansiyon haline dönüşme 
hızı gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. 

3. DİSPERSİF KİLLERİN T ANIMLAN
MASI 

Yapılan gözlemsel veya deneysel çalışmala
rın sonuçlarından ortaya çıkmıştır ki; dispcrsif kil
lerin özelliklerinin ortaya çıkarılması için gözlem
sel sınıflamalar, tane dağılımı, özgül ağırlık veya 
kıvam limitleri gibi klasik laboratuvar deneyleri 
yeterli değildir. Aynı malzeme sahasında birkaç 
metre ara ile alınan numuneler üzerinde yapılan 
deneysel yalışmalar, aynı gözlemsel yapı ve indis 
özelliklerıne sahip bu malzemelerin, erozyona uğ
rayabilirlik açısından büyük farklılıklar gösterdiği
ni ortaya koymuştur [1]. Killerin dispersif özellik
lerinin belirlenmesi doğrultusunda yapılacak çalış
malar, arazide yapılan gözlemler ve laboratuvarda 
yapılacak deneysel çalışmalar olmak üzere iki ayrı 
başlık altında incelenebilir. 

3.1. Arazi Gözlemleri 

Dispersif killcr, herhangi bir jeolojik orijinle 
açık olarak tanımlanamaz. Ancak çoğu dispersif 
kıller; yamaç molozu, göl çökeli, lös ve plato de
pozitlerinde oluşan alüvyon killer şeklinde bulu
nur. Bazı sahalarda deniz çökeileri şeklinde oluşan 
kiltaşı ve şeyller, dispcrsif killer gibi aynı boşluk 
suyu tuzlarına sahiptir ve bunların kalıntı zeminle
ri dispersiftirler. Zimbabwe'de dispersif killer, gm
nit ve kumtaşı ile ilişkilidir [1]. 
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Dispersif killerin olduğu eğimli topografya
ya sahip sahalarda yüzey erozyonunun yırtık, do
lambaçlı sırt ve derin kanal ve tünel gibi tipik ka
rak~eristik şekilleri bulunmaktadır. Y !ilık ~.ltin:ıe 
sahıp veya düz sahalarda çoğunlukla dıspersif kil
lerin yüzey kanıtı yoktur. Çünkü bu durumdaki 
dispersif killerin üzerinde bulunan siltli kum ve 
örtü zemini koruyucu vazifesi görürler. Dispersif 
kil zeminler; kırmızı, kahverengi, gri, sarı veya bu 
renklerin karışımı bir renge sahip olabilmektedir. 
Yüksek organik madde ihtiva eden koyu killerin 
açık olarak dispersif olmadıkları belirtilmiştir [1]. 
Magmatik ve metamorfik kayayların yerinde ay
rışma ile oluştuğu bilinen tüm ınce taneli zemin
ler, kll-eçtaşından oluşan zeminlerde olduğu gibi 
dispersif değillerdir. 

Dis~rsif killerin tanınmasına, arazide yapı
lacak keşıf araştırınaları ilc başlamal ıdır. Arazide
ki kil zemin kütleleri içinde normal olmayan eroz
yond~ kayn~!iOaı:ı yüz~y şekilleri bc!irlenmiş 
ıse, kil kütlesının dıspersıyon açısından ılk tanısı 
elde edilıniş olur. Sahada zayıf ve bodur bitki ör
tüsünün etkili olması, bu sahanın yüksek oranda 
tuzlu zeminden oluştuğunu göstermektedir ve bu 
tip zeminierin çoğu dıspersıftir. Ancak dispcrsif 
zeminlcr, nötür veya asidik zeminler içinde de 
meydana gelebilir ve bu koşullarda oluşan zemin
lerde taze çim veya ot gelişebilir. 

Disper~if killerde gelişen yüzey şekilleri 
önemli bir ipucudur. Bu ipuclarının olmaması de
rin seviyelerde dispcrsif killerin olmayacağını gös
termez. Bu nedenle araştırmalar bu seviyede de 
yapılmalıdır. Dispcrsif killer; gözlemsel sınıflama, 
tane dağılım analizi, özgül ağırlık ve kıvam limit
leri gibi standart indis deneyleri ilc belirlencmeye
bilir. Bu amaç için özel laboratuvar deneyleri 
önerilmiştir. Hidrolik yapıların tasarım çalışma
ları esnasında kil zeminler; potansiyel erozyon 
ve borulanmaya sahip olabilecek sahalarda, dis
persif karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla 
rutin olarak deneye tabi tutulmalıdırlar. 

3.2. Laboratuvar Deneyleri 

Dispersif killerin belirlenmesi için beş ayrı 
laboratuvar deneyi önerilmiştir: (1) dağılma de
neyi, (2) çifte hidrometri deneyi, (3) iğne dcliği 
deneyi, (4) boşluk suyundaki çözünmüş tuzların 
deneyi, (5) değişebilir sodyum yüzdesi (ESP) de
neyi. lik dört deney, ABD'de çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Son deney ısc, Avustralya'da 
ç_ok etkili bir deney olarak kullanılmaktadır. 
Oncmle belirtilmelidir ki, tüm zemin numuneleri 
kendi tabii su muhtevasında hazırlanmalı ve de
neye tabii tutulmalıdır. Çünkü kurutına, özellikle 
etüv kurutma zeminierin dispersif karakteristikle
rini bozmaktadır [2], [3], [5]. Farklı deneyler ço
ğu zeminler için aynı sonuçları verirken, bazı is
tisnai durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Netice 
olarak her zemin numunesinde tüm dispersibilite 
deneylerini yapmak suretiyle itiyatlı olma gerçe
ği gözardı cdi:memelidir. 
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3.2.1. Da~ılma Deneyi 

Dağılma deneyi, Emerson tarafından dis
persif killerin arazideki davranışını belirlemek 
amacıyla geliştiriidi [6]. Sonradan bu deney la
boratuvarda da kullanılır hale geldi. Deney için 
ya tabii su muhtevasında 15 mm kenar uzunluk
larına küp numuneler hazırlanır veya eşit hacime 
sahip tabii su muhtevasındaki zemin parçası seçi
lir. Numune dikkatli olarak 250 mL hacmindeki 
porselen kroze içinde bulunan saf suya yerleşti
rilir. Zeminin su ile reaksiyona girmesi ile kolo
dial boyutundaki parçacıklar ayrılmaya başlar ve 
su içinde süspansiyona döner. Gözlemler belli 
zaman aralıklarında yapılır. Zeminin su içindeki 
reaksiyonu dört ayrı şekilde yorumlanabilir: (1) 
reaksiyon yok, (2) çok az reaksiyon, (3) orta de
recede reaksiyon, (4) kuvveı.Ii reaksiyon (porse
len krozenin tabanı kolodial bulutu ile kaplıdır). 

Dispersif potansiyeli belirlemek amacıyla 
aşağıda verilen yorum rehberi kullanılabilir: 

Reaksiyon yok - Zemin numunesi eriyebilir ve 
deney kabının tabanına doğru 
hareket eder. Ancak süspansi
yon içindeki koloidlerin neden 
olduğu bulanıklık görülmez. 

Az-orta derecede reaksiyon - Süspansiyon için
deki koloidlerin bulunması ile 
ilgili belirgin bir ipucu vardır. 
Koloidler, numunenin tam yü
zeyinde olabilir veya deney ka
bının tabanında çok ince bir iz 
şeklinde bulunabilir. 

Kuvvetli reaksiyon - Koloidal bulut, deney kabı
nın tabanını, genellikle ince bir 
tabaka halinde kaplar. Aşırı du
rumlarda deney kabındaki su 
bütünüyle bulanık hale gelir. 

Dağılma deneyi, killi zeminierin potansiyel 
erozyona uğrayabilme özelliğinin belirlenmesi 
amacıyla nitel sonuçlara dayalı iyi sonuçlar ver
mektedir. Bazen bir dispersif zemin, bu deney 
sonuçlarına göre "dispersif olmayan zemin" ola
rak sınıllanabilmektedir. Ancak eğer bir zemin 
nl!munesi üzerinde yapılan dağılma deneyi so
nuçları, zemini dispersif olarak belirtmişse, ze
min büyük bir olasılıkla dispersifdir. 

3.2.2. Çifte Hidrometri Deneyi 

ses laboratuvar dispersiyon deneyi veya 
sık kullanılan şekli ile çifte hidrometri deneyi, kil 
zeminierin dispersiyonunu belirlemek amacıyla 
gelişlirilmiş ilk yöntemlerden biri idi. Günümüz
de kullanılan deney yöntemi, 1937 yılında V o lk 
tarafından önerilen bir yöntemden geliştirilmiştir 
[6]. Numune, laboratuvara su muhtevasındaki 
kayıbı önlemek amacıyla izole edilmiş bir kap 
içinde getirilmelidir. 
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Tane büyüklüğü dağılımı, başlangıçta stan
dart hidrometri deneyi kullanılarak belirlenir. 
Bunun için kuvvetli bir mekanik karıştıncı ile bir 
kimyasal ayrıştırıcı kullanılmalıdır. Aynı zemin
den hazırlanmış bir başka numune üzerinde de 
mekanik karıştıncı olmaksızın ve kimyasal ayrış
tıncı kullanmaksızın aynı deney yeniden yapılır. 
Şekil ı de olduğu gibi her iki numunenin de tane 
dağılım eğrileri çizilerek deney tamamlanır. Bu 
deney sonuçlarına bağlı olarak "dispersiyon yüz
desi" tanımı getirilmiştir. Bu yüzde, ikinci deney
de 0.005 mm den küçük tanelerin kuru ağırlığı
nın, birinci deneyde bulunan aynı değere oranı 
olarak tanımlanmıştır [7]. Çifte hidrometri de
ney sonuçlarının kullanımı ile dispersiyon dere
cesinin yorumuna ait kriterler aşağıdaki Tablo ı 
de verilmektedir. 

Tablo ı. Dispersiyon yüzdesine ba~lı nitel sı
nıflama [1] 

Dispersiyon Yüzdesi 
Dispersiyon Derecesi (%) 

<30 Dispersif değil 
30-50 Geçi~ zemini (orta) 
> 50 Dispersif 

Zeminierin dispersif özelliği; bir kanal gü
zergahı boyunca ve ödünç malzeme sahasında 
çok kısa aralıklarla değişmektctlir. Bu sonuca 
çok sayıda yapılan deneyle ulaşılmıştır. Deney 
sonuçları göstermiştir ki; dispersif zeminierin bü
yük bir bölümü, bu deney yöntemi kullanıldığı 
zaman %30 dan daha büyük dispersiyon yüzdesi 
vermektedir. 

3.2.3. İ~ne Deli~i Deneyi 

lğne deliği deneyi, ince taneli sıkıştırılmış 
zeminierin dispersibilite özelliğini direkt ölçmek 
için geliştirilmiş bir deneydir. Deneyde, numune 
içinde açılan küçük delik, bir baraj veya diğer su 
yapılarının geçirimsiz çekirdek malzemesinde 
oluşabilecek bir çatiağı veya su kaçak kanalını 
temsil etmektedir. 1.0 mm çapındaki delik, 25 
mm uzunluğa sahip ve 35 mm çapındaki silindir
sel zemin numunesi içine açılır (Şekil 2). Saf su; 
50, 180 ve 380 mm (Hidrolik eğimleri yaklaşık 
2, 7 ve 15) yük altında bu delikten geçirilir. Su
yun akış hızı ve bulanıklılık derecesi kaydedilir. 
50, 180 ve 380 mm lik yükler, 30- 160 cm/s ara
sında değişen akış hızlarını sağlar. Deney, She
rard ve arkadaşları [2] tarafından geliştirilmiştir 
ve bu yıllardan itibaren başarılı bir şekilde kuLla
nılmıştır. Belirtilmelidir ki; deney zeminin tabii 
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So bı t seviyeli 
tankton gelen 

so f su 

P lastik nipel 
(1.5mm çap, 
12 .5 mm uzunluk) 

(o) 

(b) 

E 
E 

Şekil 2 : 1gne deligi deneyi (a) Deney cihazının şematik görünümü 
(b) Deney numunesinin detayı [8] 



su muhtevasında yapılmalıdır. Çünkü, bazı ze
minlerde kuruma, sonuçlan etkilemektedir. Eğer 
malzeme iri kum veya kum parçacıkları ihtiva 
ediyorsa, bu parçalar önceden aynimalı ve numu
ne 2 mm lik elekten (US elek no : 10) geçen mal
zemeden alınarak hazırlanmalıdır. Tabü su muhte
vası belirlenmeli ve arzu edilen su muhtevasına 
ulaşmak için ya su ilave edilmeli veya havada ku
rutmak sureti ile su muhtevası düşürülmelidir. De
ney numunesine ilave edilen su bütünüyle saf su 
olmalıdır [8] . 

50 
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Yoğun laboratuvar araştınnalannndan ve 
ı 982 de tamamlanan araştırma programlan sonuç
lanna göre, Amerika Su İ şleri (USBR) orijinal de
ney yöntemi ve cihazını modife etmiştir. Dönüştü
rülmüş iğne deliği deneyi , orijinal deney 
yönteminde olduğu gibi aynı sonuçlan vermekte
dir. Ancak numume hazırlanmasında , kontrolünde 
ve deney kıvamında yenilikler getirilmiştir. Dis
persibilitenin değişik derecesinin tanımlanması 
amacıyla şekil 3 de verildiği gibi bir nice) yöntem 
önerilmiştir [3]. 

4.0 t;--------Y,_,ü_:_k .:..:'5:oo0_::m.::.:m:..._ ___ ____,+ ,__Y.:..:ü.::_k =--' _,18""-0"-'m,_m_ -t-o----'y;.::::.;k'-'-'"'38"'0-'"m'"'m- -i 

DlŞARlYA AKAN SU iÇiN 
SULANlKLillK REHBERi 

~ KOYU VEYA BULUTLU 

~ BULUTLU VEYA AZ BULUTLU 

c=J AZ BULUTLU VEYA SERRAK 

c::==ı BERRAK 

5 10 15 20 

Zaman ( dokıka ) 

Şekil 3 : İğne deliği deney sonuçlarına bağlı nicel dispersiyon etkisi değerlendirme yöntemi. 
(AJpaslan II Barajı HÇ - 30, 1.60- 1.75 m arası) 

Dağılma deneyi, çifte hidrometri deneyi, ze
min boşluk suyu katyonu ve zeta potansiyel ana
lizleri gibi diğer direkt olmayan deneyler, disper
sif killerin tanımlanmasında yardımcı olmaktadır. 
Ancak sıksık deney sonuçları birbirini doğrula
maz. Bu nedenle iğne deliği deneyi sonuçlanna di
rekt fiziksel bir deney olması itibari ile güvenilme
lidir. Önemle vurgulanmalıdır ki; dispcrsibilite 
deneyierin hepsi, daha doğru bilgi edinebilmek ve 
daha güvenilir tanımlama yapabilmek için temsili 
her numune üzerinde yapılmalıdır. 

3.2.4. Kimyasal Deneyler 

ı960 lı yıllarda Avustralya'lı araştırmacılar, 
dispersif killerin davranışana etki eden temel kim
yasal faktör olarak değişebilir sodyum'un varlığını 
gösterdiler. Bu etkiyi nicel olarak tanımlamak için 
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) parametresini 
tanımladılar (eşitlik 1). 

Değişebilir Sodyum 
ESP= .. .... ... ı 

Katyon Değişme Kapasitesi (CEC) 

10 veya daha yukan ESP değerine sahip olan ze
minler ki; sızım ve nispi olarak saf su ile yıkanan 
serbest tuzlara sahiptir, dispcrsif zeminler olarak 
sınıflandınlır. ESP değerinin değişik aralıklan için 
dispersif killerin sınıflanması tablo 2 de verilmek
tedir. 

Tablo 2 : Değişebilir sodyum yüzdesine bağlı 
nitel sınınama [1]. 

ESP Dispersiyon Oranı(%) 

< 7 Dispcrsif değ il 

7-10 Geçiş zemini 
>10 Dispersif 
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Dispersiyona bağlı olarak sodyum katyonu 
etkisini nice! olarak tanımlamak için diğer bir pa
rametre, boşluk suyunda bulunan sodyum'un nis
pi büyüklüğüdür ve aşağıdaki gibi tanımlanır. 

Na 
SAR= ------- (meq/L) ......... 2 

0.5 (Ca+ Mg) 

SAR yöntemi, eğer zemin içinde serbest tuz 
yok ise, uygulanabilir değildir. SAR'ın kullanımı, 
tabii haldeki zeminierin kendi çevreleri ile denge 
durumunda olduğu gerçeğine dayanmaktadır. 
Özellikle zemin boşluk suyunun eloktrolit kon
santrasyonu ve kil adsorb tabakasının değişebilir 
iyonları arasında bir ilişki vardır. 

Avustralya' lı araştırmacılar, eğer SAR değe
ri iki'yi aşıyorsa (SAR>2), zeminin dispersif ola
cağını söylemişlerdir. Bu, TDS (toplam çözün
müş tuz) değerinin 0.5-3.0 meq/L arasında olduğu 
zeminler için uyumludur (Şekil4). 

100 

80 

•tn 
:;lGO 
'" ,.. 
" :::> 

40 ,.. 
§ 

20 

TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ TUZLAR 
1 meg/L 1 

""" 

Şekil4: Soydum yüzdesi ve toplam çözünmüş 
tuz miktarı arasındaki ilişki. 

Çözünmüş toplam tuz miktarına bağlı olarak 
sodyum yüzdesi eşitlik 3 deki gibi hesaplanır. 

Na 
Sodyum Yüzdesi= ---- 100 .......... .. ..... 3 

TDS 

TDS = Na+ Ca+ Mg+ K 

Bu eşitlikte kullanılan tüm değerler, doygun çö
zelı.iye ait olup meq/L büyüklüğündedir. Doygun 
çözeltiyi hazırlamak için zemin, kıvam tirnitine 
yakın bir su muhtevasında doygun zemin hamuru 
haline gelinceye kadar saf su ile karıştınlır. Bu ha
mur, boşluk suyundaki tuzlar ilc katyon değişebi
lir kompleksinde bulunan tuzlar arasında denge 
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sağlanıncaya kadar (birkaç saat) beklerneye bıra
kılır. Sonunda boşluk suyunun küçük bir miktarı, 
vakum yapmak sureti ile zemin suyundan filitre 
edilir. Bu ayrılan boşluk suyu; kalsiyum, mag
nezyum, sodyum ve potasyum gibi temel metalik 
katyonları , meq/L büyüklüğünde belirlemek için 
rutin kimyasal yöntemler kullanılarak analiz edi
lir. Sonuç olarak sodyum yüzdesi ve TDS (dört 
metalik katyonun toplamı) belirlenir. 

ABD'de de şekil 4 de verilen kriter zaman 
zaman başarı ile uygulanıyor olsa bile, bu verile
rin istatistiki analizleri göstermiştir ki sonuçlar, 
iğne deliği deney sonuçları ilc büyük oranda bü
tünlük taşımamaktadır. Boşluk suyu verileri ile 
fiziksel deneyler arasında bir uyumsuzluk oldu
ğunda aynı sahadan alınan numuneler üzerinde 
yeni kimyasal deneyler yapılmalıdır. Boşluk su
yu değişkenlerinin her saha için ayrı ayrı olarak 
değerlendirilmesi tavsiye edilmektcdir [1]. 

Şekil 4, Güney Afrika ve Zimbabwe'de de
neye tabi tutulan zeminler için güvenilir sonuçlar 
vermemektedir. Bu nedenle, dispersif potansiyel 
ve boşluk suyundaki çözünmüş tuzların etkisini 
değerlendirmek için yeni bir analiz yöntemi öne
rilmiştir [1]. Bu güne kadar bu yöntem ABD'de 
yaygın olarak kullanılmamıştır ve korelasyona 
yönelik çalışmalar yapılmamıştır. Dispersif de
ney yöntemlerinin herhangi biri için numunelerin 
araziden toplanmasının birinci koşulu, numune
lerin su kaybına maruz kalmadan alınması ve uy
gun bir koruyucu kap içinde laboratuvara ulaştı
rılmasıdır. 

4. MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ 

Toprak dolgulardaki yenilmclerin çoğunun 
bulunduğu sahalarda dispersif killerin varlığı 

gözlenmiştir. Bu durumlar, dispersif kil zeminie
rin hassasiyetle tanımlanması ve belirlenmesinin 
önemini vurgulamaktadır. Ortaya çıkan problem
ler; ani, dönüşü olmayan ve felaketli yenilmeler 
şeklinde görülmektedir. Sonradan oluşacak ciddi 
problemleri önlemek amacıyla ve toprak dolgu 
barajlarda uygun malzemeyi kullanabilmek için 
dispersif killerin muhtemel varlığı daha ilk araş
tırma safhasında tahmin edilmeli veya belirlen
melidir. Bu durum, daha önce anlatılan jeolojik 
ve yüzey ipuçlarının olduğu halde geçerlidir. 
Eğer dispcrsif killer malzeme araştırma safhasın
da belirlenmiş ise, bu malzerneye alternatif olan 
malzemeler araştınimalı veya bu dispersif kilin 
kullanılması durumunda ne gibi mühendislik ön
lemlerinin alınabileceği düşünülmelidir. 



Dispersif zemin ler; toprak dolgu barajlarda 
kullaruldıgı zaman özel önlemler istemesine rag
men, bu malzemelerin kullanımı bir özel durum 
için en ekonomik çözüm olabilir. Yukarıda getiri
len sınırlamalar, bu tip malzemelerin maliyeti da
ha yüksek normal malzemelere alternatif olarak 
düşünütmesine engel olmamalıdır. 

Dispersif killerden dolayı meydana gelen 
yenilmelerin önemli bir bölümü, filitre olmaksızın 
inşa edilen homojen toprak dolgu barajlarda mey
dana gelmiştir ve tüm borulanma yenilmelerine 
dolgu için&n geçen başlangıçtaki sızım suyu ne
den olmuştur. Dolgu içinden geçen sızım yolları
na; kuruma, farklı oturma, doygunluk oturması ve
ya hidrolik çatıarnaya baglı olarak meydana gelen 
çatlaklar neden olur. 

Bu etkiye ilave olarak dolgu içinde bulunan 
menfez yapıları etrafındaki yüksek geçirimliligine 
sahip alanlar ile temel kontaklarında özel işlem 
gerekmektedir. Eger aynşmadan kaynaklanan bo
rulanma hertaraf edilebilecek ise, permeabilite 
katsayısı ıo-5 cm/s dan küçük olmalıdır. Yani in
şaat esnasında sılaşmanın ve su muhtevasının dik
katli kontrolu yukarıda ifade edilen eksiklikleri 
enaza indirmek için gereklidir. 

Kum filitreler, dolgu geçirimsiz zonu disper
sif killerden inşa edilsin veya edilmesin dolgudaki 
kaçakları etkili ve emniyetli olarak kontrol eder. 
Dispersif kildeki bir kaçagın filitre edilmesi dolgu 
içinden geçen süspansiyondaki koloidal parçacık
ların taşınmasının durdurulmasını saglamayabilir. 
Ancak akım ile taşınan silt büyüklügündeki parça
cıklar, kum filtre içine giremezler ve filitrenin 
membasındaki kaçak su kanalında kalırlar ve ya
vaş yavaş bu kaçak su yollarını tıkarlar. Dispersif 
zeminlerde kullanılan filitre, koruma zon malze
mesindeki tüm ince taneli parçacıkların korunması 
için projelendirilir. 

Yukarıdaki ifadeye göre Sherard ve arkadaş
ları [2], kum veya çakıllı kum filtreleri (D15 = 0.5 
mm veya daha küçük) çogu dispersif killerde (d85 
>0.03 mm) oluşan kaçak suları emniyetli şekilde 
kontrol eder ve sonra dakaçak su yolunu tıkar.ln
ce kum filtre (D15< 0.2 mm) çok ince dispersif 
killer için, tutucudur. Benzer tane dağılımına sa
hip killer için kil, dispersif olsun veya olmasın ge
rekecek filitre aynıdır. (D 15= filitre malzemesinin 
kuru ağırlığına göre %15 ınin küçük olduğu tane 
çapı, ~85 = korunacak kilin kuru ağırlığa göre 
%85'nın küçük olduğu tane çapı) . 

Çatlak olduğu zaman etkili olabilecek filitre 
kohezyonlu olmamalıdır. Eğer filtre kohezyonlu 
ise, filitre bir açık çatlak gibi davranır ve çatlamış 
çekirdek malzemeyi koruyamaz. Filitre için jeo
teksil kullanılıyorsa, berızer tasarım kriteri kullanı
labilir. 
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Dispersif kil çekirdekle kayaç temeller üze
rine inşa edilen barajlarda küçük kaya çatlaklan
nın kil içine nufuz etmesini önlemek için özel 
dikkat sarfedilmelidir. Bu ti!J çatlaklar sahip ol
dukları genişliğinin enaz üç katı derinliğe kadar 
temizlenıneli ve kaya-çekirdek kontagı kaplama 
öncesi çimento harcı ile doldurulmaladır. Aynı 
zamanda sönmüş kireç ile işleme tutulmuş dis
persif kil veya orta - yüksek plastisiteye sahip 
dispersif olmayan kil, bu önemli dolgu temel ke
sişimi için kullanılabilir [1]. 

Menfez yapısı gibi rijit yapıları çevreleyen 
killerin sıkıştırumasına büyük önem verilmelidir. 
Bazı durumlarda kireç katkılı dispersif kil, bu ke
sişim bölgeleri için kullanılmış bulunmaktadır. 
Dispersif killerin kireç ile iyileştirme işlemi, ya
maç korunması için de gerekli olabilir. 

Dispersif kil zeminierin bulundugu yerler
de, inşaat sonrasında her iki kalıcı yamaçta veya 
inşaat esnasında geçici yamaçlarda meydana ge
lebilecek aşın erozyon tehlikesi daima vardır. 
Kalıcı egimlerde oluşan bu tip erozyon, işletme 
ve bakım masraflarını artırır ve zorlaştırır. İnşaat 
esnasında topuk hendegi duvarlarında oluşacak 
ciddi erozyonlar, proje değişikliklerine neden 
olabilecek ve muhtemelen maliyeti artıncı talep
lerin doğmasına neden olacaktır. Bu nedenle, 
tüm bu koşullar, olumsuz etkileri enaza indirebil
mek için tasarım esnasında dikkate alınmalı ve 
analiz edilmelidir. 

Dünyada çok sayıda dispersif killerden ya
pılmış dolgu ve homojen toprak dolgu baraj var
dır. Bir rezervuarın dayanma yapısını oluşturan 
bir dolgu veya baraj, genellikle çok küçük oran
da da olsa kaçak suya maruz kalacaktır. Dispersif 
killerin kullanıldığı barajlarda (özellikle filitre 
kullanılarak projelendirilmiş) yapılan araştırma 
sonuçları göstermiştir ki; bu barajları, özellikle 
yıllardan beri önemli ölçüdekaçak oluşmamışsa, 
başarısız olarak dikkate almak doğru degildir. 
Borulanma nedeniyle yenilmeye veya hasara ma
ruz kalmış barajlarda, kireç kalkılı zemin hasar 
bölgelerinde kullanılmış bulunmaktadır [1] . 

4.SONUÇ 

Dispersif kil zeminler, normal koşullar al
tında ayrışma özelliğine sahiptirler, hızlıca eroz
yona uğrarlar ve su tarafından uzaklara taşınabi
lir ler. Bu özellikler, dispersif kil zeminlerde inşa 
edilen toprak dolgu barajlar veya diğer su yapıla
rı için felaket getiren sonuçlar yaratabilir. Ancak 
bu özelliklerinin belirlenmesi ve toprak dolgu ba
rajlarda, toprak dolgularda, diğer su taşıma veya 
dayanma yapılarında kullanımı için deneyler ge
liştirilmiştir. 
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Dispersif killerin bilinen bu gerçegi ışığın

da toprak dolgu barajlar veya diğer önemli su ya
pılarının inşaası ve tasarımı için uygulamada bir 
değişikliğin yapılmasına gerek olmadıgına ina
nılmaktadır. Bir proje için dispersif killerin ta
nımlanması, yapının projelendirilmesi ile görevli 
mühendis için önemlidir. Yakın zamanda yapılan 
filitre araşurrnası göstermiştir ki; eğer filtre ye
terli malzemeden oluşmuş ve filtre kriterlerine 
uygun projelendirilmiş ise, dispersif killer emni
yetli ve eticil i olarak kullanılabilir. 

Özet olarak barajlar ve diğer su yapıları, 
belirli ön tedbirler alınarak dispersif kil malze-

meler ile emniyetli şekilde inşa edilebilir. Ön 
tedbirler; nem ve yogunluk kontrolü, filitre ve fi
litre drenlerinin kullanımı, malzeme yerlerinin 
uygun seçimi, kum-çakıl blanketleri veya kireç
dönüştürülmüş zemin uygulamalanndan oluş

maktadır. Dispersif killer, zeminin kuru agırlıgı
nın % 1-4 oranında kireç (CaOH)2 ilave etmek 
suretiyle dispersif olmayan lG Ilere dönüştürülebi
lir. Bir yapının özel bölümleri için yukanda ifade 
edilen yöntem veya uygulamalann tamamı veya 
birkaçı birlikte uygulanabilir. Burada belirleyici 
olan işin ekonomisi, yapının göçme riski gibi 
faktörlerdir. 
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DÜZELTME 

DSi Teknik Dergisir:ıin . ??·. sayısında yayınlanan "UNiFORM AKIMLI AÇIK 
KANALLARDA SU DERINLIGININ HESABI", "UNiFORM AKIMLI OLMlYAN 
KANALLARDA SU DERiNLiGiNiN HESABI" ve DSi Teknik . Dergisinin 79. sayısında 
yayınlanan "YAPlLARA GELEN ZEMiN iTKiLERiNiN BiLGiSAYAR iLE HESABI" isimli 
programlarda bazı yazılım hataları bulunmaktadır. 

Belirtilen her üç programa ait düzeltilmiş yazımlar aşağıda sunulmuştur. 

ÖZAY AKTAN 
osi 14. Şube Müdürlüğü 

ÇAMLICA/iST. 
4/3/1994 

UNiFORM AKIMLI AÇIK KANALLARDA SU DERiNLiGiNiN 
HESABI iÇiN BiLGiSAYAR PROGRAMI 

PROGRAM DiLi : BASIC 
STEP SAYISI : 638 

10 PRINT "ACIK KANAL UNIFORM AKl." 
20 CLEAR 
30 H=2:Z=2 
40 INPUT "8-Q-J-N-M-P",B,Q,J,N,M,P 
50 0=0+1 
60 F=(B+M*H)*H 
70 L=B+2*H*(1+M"2)".5 
80 R=ABS(F/L) 
90 K=R"(2/3)*J".5/N 
100 V=Q/F 
120 T=V-K:X=ABS(T) 
130 IF X<(Q*P/(F*1000)) THEN 200 
140 IF (G*T)<0 THEN H=Z:GOTO 50 
150 Z=H:G=T 
160 H=H+T*.51/(X*2"(D-1)) 
170 IF H>0 THEN 190 
180 H=Z: GOTO 50 
190 GOTO 60 
200 PRINT "H=";H,"V=";V 
210 INPUT "He ISTENIYORMU?<E/H>",O$ 
2201F 0$="H" THEN 20 
2301F M=0 THEN 320 
240 GOTO 270 
250 S=S+1 
260W=I 
270 1=1+.4/2"(8-1) 
280 C=(Q"2*(8+2*1*M)/(9.81 *(B+I*M)"3))"(1 /3) 
290 IF ABS(C-I}<P/1000 THEN 330 
3001F (C-1)<0 THEN I=W :GOTO 250 
310 GOTO 260 
320 C=((Q/8)"2/9.81)"(1/3) 
330 PRINT "Hc="; C 
340 GOTO 20 
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UNİFORM AKIMLJ OLMAYAN KANALLARDA SU 
DERİNLiGİNİN HESABI İÇİNBİLGİSAY AR PROGRAMI 

PROGRAM DİLİ : BASIC 
HAFIZA SAYISI : 28 
STEP SAYISI : 2600 

ı0 PRfNT "SU YUZU HESABI " 
20 CLEAR 
30 INPUT "B,Q,N,M GIRINIZ=", B, Q, N, M 
40 INPUT "H,Y GIRINIZ=", H, Y 
501NPUT "X,J,D,P GLRINIZ=", X, J, D, P 
60 R = (H* (B + M* H) 1 (B + 2 *H* ( ı + M 1\ 2) 1\ .5)) 1\ (2 1 3) 
70 V = Q 1 (H * (B + H * M)): S =(V * N 1 R) 1\ 2 
80 IF M = 0THEN 170 
90 GOTO ı 30 

ı00 0 = 0 + ı 

ıı0Z = T 

ı20 T = T + .4 1 2 1\ (O - ı ) 

I 30 C = (Q 1\ 2 *(B + 2 * T * M) 1 (9 8ı * (B + T *M) 1\ 3)) 1\ (1 1 3) 
ı40 IF ABS( C- n < P THEN I 80 
150IF (C-n < 0THENT = Z: GOTO 100 
ı60GOTO 110 
ı70 C = ((Q 1 B) 1\ 2 1 9.81 ) 1\ ( ı 1 3) 
I 80 U = Q 1 (C * (B + M * C)) 
190 IF F = -5 THEN F = 0 : O = 0 : GOTO 420 
200 IF F <> 0 THEN O = 0 : GOTO 580 
210 IF C < H THEN 270 
220 IF ABS(J) < S THEN 250 
230 PRINT "SEL HIZ.HE.MEN->MAN.Y AP. J=-AL" 
240 K = -1: A26 = 1: GOTO 320 : REM (KUCUK MAK . A26=A(26) DIR.) 
250 PRTNT "SEL Y A.HE.MEM->MAN.Y AP. J=-AL" 
260 K = ı : A26 = -ı : GOTO 320 
270 IF ABS(J) > S THE 300 
280 PRINT "NE.HLZ.HE.MAN->MEM .YAP. J=+AL" 
290 K = 1: A26 = ı : GOTO 320 
300 PRINT "NE. Y A.HE.MAN->MEM. Y AP.J=+AL" 
3 ı0 K = -1 : A26 = -ı 
320 PRINT "GIR. VE J. NIN IS . KONT. ET" 
330 INPUT "DOG=0,YAN=- ı ,O=", O 
340 IF O = - 1 THEN 50 
350 0 = 0 
360 V = Q 1 (H * (B + M * H)) 
370 S = (V* N 1 R) " 2 
380 E = Y + H + V " 2 1 I 9.62 
390 Y = Y + J * X: L = L + X: B = B + D * X 
400 IF D = 0 THEN 460 
410F = -5 : T = 0 : GOT080 
420 IF A26 = I THEN H = C: GOTO 460 
430 H = H* (B- D* X* .5 * ( I + K* D 1 ABS(D))) * ( I - .3 * (1 + K* D 1 ABS(D)) *D 1 ABS(D)) 
440 H = H 1 (B- D* X* .5 * ( I -K* D 1 ABS(D))) * ( I + .3 * (1- K* D 1 ABS(D)) *D 1 ABS(D)) 
450 IF (H 1 C) " K > ı THEN H = C 
460 0 = 0 + ı 

470 T = H: 
480 H = H + .2 * K 1 2 " (O - ı ) 

490 IF ABS(H- n > l/10" 10 THEN 510 
500 PRINT "PR.DONGVYE GID. VERILERI KONT. ET": GOTO 30 
5 I 0 LF K * A26 * (H - C) < 0 THEN H = T: GOTO 460 



5 1 5 If H < 0 THEN H = T: GOTO 460 
520 U = Q 1 (H * (B + M * H)) 
530 A =(U* N) " 2 1 (H* (B + M* H) 1 (B+ 2 *H* ( 1 + M " 2) " .5)) " (4 1 3) 
540 G = Y + H + U " 2 1 19.62- K * A26 * (A + S) * X 1 2 
550 IF ABS(E - G) < P THEN 750 
560 IF K* A26 *(H- C) >= P 1 100 THEN 730 
570 O = 1: I = X 
580 A = (N * Q) " 2 * (B + 2 *C* ( 1 + M " 2) " .5) " (4 1 3) 1 ((B + M* C) * C) " (10 1 3) 
590 IF F <> 0 THEN 610 
600 B = B - D * X: Y = Y - J * X: L = L - X: R = 0: F = B 
610 X = (E- C- U " 2 1 19.62- Y) 1 (J- A26 *K * (S+ A) 1 2) 
620IF D = 0 THEN B = B + D* X: Y = Y + J *X: L = L +X: GOTO 700 
630 IF ABS(R - X) <= .1 THEN Y = Y + J * X: L = L + X: GOTO 700 
640 IF A26 = -1 THEN 670 
650 IF R > X THEN W = R: GOTO 690 
660 GOTO 680 
670 lF R < X THEN W = R: GOTO 690 
680 R = W: A27 = A27 + 1 
690 R = R + I 1 2 " A27: B = F + D * R: O= 0 : Z = 0 
695 GOTO 80 
700 PRINT "SICRAMA OLDU" 
710 PRINT "LC=", L, "E=", E + X* (1 + K* A26) * (A +S) 14, "HC=", C, "Y= ", Y 
720 GOTO 880 
730 IF A26 *(E- G) < 0 THEN H = T: GOTO 460 
740 GOT0470 
750 IF (ABS(J)- S) * (ABS(J)- A) > 0 THEN 830 
760 IF D = 0 THEN 800 
770 PRINT "HIZLANMA YONU DEGISTI" 
780 PRINT "H=", H, "V=", U, "E=", E+ X* (1 + K* A26) * (A + S) 14, ''Y= '' , Y 
790 GOTO 50 
800 PRINT "KES. ARASI UNI. V OLUSTU" 
810 PRINT" YAK.H_Iim=", H, "YAK.V_Iim=", V 
820 GOTO 880 
830 PRINT "H=", H, "V=", U, "E=", E + X* (1 +K* A26) * (A +S) 14, "Y=", Y 
840 PRINT "KAN. KAR. DEGISIYOR MU?" 
850 rNPUT "EV- 2,HA=0,0=", O 
860 IF O = -2 THEN 50 
870 0=0:V=U:S= A: GOTO 380 
880 END 
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ZEMİN iTKİL~RiNİN tmSABI PROGRAMININ DÖKÜMÜ 
10 CLEAR 
201NPUT "H ,1, Z,C, V .. =",H,I,Z,C,V 
25 INPUT "q= A S=:",J,A,S 
30 U=1 :M=1 :PI=3.141593/180:1P=180/3.14593 
401F S=0 THEN GOTO 70 
501NPUT "L=X=",L,X 
60 E=L:A26=X 
701NPUT "ITCIAK=1 ;PA=-1 ",M 
801NPUT "KAMA.TIP 1,2,3",U 
90 U=U-1 
1001F U=0 THEN 130 
110 IF U=2 THENINPUT "SEV YUK.T? ",T: GOTO 130 
120 INPUT "DU.MES.B ?",B 
130 K=C/4*(1+M)+.0001 :R=K 
140 K=K+(4+M*2*N)/10"N 
150 O=P 
160 REM INPUT "K=,K,TAN(a/g)=?",K,D:D=ATN(D)*IP:K=K+.001 
170 L=E:X=A26 
180 Y=(H-A* TAN(I*PI))/(1-TAN(I*PI)/( TAN(K*PI)+.00001)) 
190 IF A>Y/ TAN(K*PI) THEN Y=H 
200 IF E>Y/ TAN(K*PI)THEN L=Y/ TAN(K*PI) 
210 IF U=0 THEN 620 
2201F U=2 THEN 430 
230 IF E>B THEN L=B:E=B 
240 IF E>Y/ TAN(K*PI)THEN L=Y/ TAN(K*PI) 
250 IF (H-A* TAN(K*PI))*(H+(B-A)* TAN(I*PI)-8* TAN(K*PI))>0 THEN 380 
260 IF I>K THEN 280 
270 G=.5*(Y-H)*(H/ TAN(K*PI)-A): GOTO 650 
280 REM IF E>Y/ TAN(K*PI) THEN L=Y/ TAN(K*PI) : GOTO 300 
290 L=E 
300 IF E<H/ TAN(K*PI)THEN 370 
310 IF E>Y/ TAN(K*PI)THEN 340 
320 IF A26<H/ TAN(K*PI) THEN L=H/ TAN(K*PI) : GOTO 340 
330 L=X: GOTO 340 
3401F A26>Y/TAN(K*PI) THEN 370 
350 IF A26>H/ TAN(K*PI) THEN X=Y/ TAN(K*PI) : GOTO 370 
360 L=E-(Y-H)/ TAN(K*PI) 
370 G=.5*(H+(B-A)* TAN(I*PI)-8* TAN(K*PI))*(B-Y/ TAN(K*PI)) : GOTO 650 
3801F H/TAN(K*PI)>A THEN L=E: GOTO 410 
390 IF E>H/ TAN(K*PI) THEN L=H/ TAN(K*PI) 
400 G=0: GOTO 650 
4101F E>=B THEN L=B 
420 G=.5*(8-A)"2* TAN(I*PI)-.5*(H/ TAN(K*PI)-B)*(H-8* TAN(K*PI)): GOTO 650 
4301F (H/ TAN(K*PI)-A)*((H+T)/ TAN(K*PI)-A-T/ TAN(I*PI))>0 THEN 560 
440 IF I>K THEN 460 
450 G=.5*(Y-H)* (H/ TAN(K*PI)-A): GOTO 650 
460 IF E>(H+ T)/TAN(K*PI) THEN L=(H+ T)/TAN(K*PI): GOTO 480 
470 L=E 
480 IF E<H/ TAN(K*PI) THEN 550 
4901F E>Y/ TAN(K*PI) THEN 520 
500 IF A26<H/ TAN(K*PI) THEN L=H/ TAN(K*PI): GOTO 550 
510 X=L: GOTO 550 
520 IF A26>Y/ TAN(K*PI) THEN 550 
530 IF A26>H/ TAN(K*PI) THEN X=Y/ TAN(K*PI): GOTO 550 
540 L=L-(Y-H)/ TAN(K*PI) 
550 G=.5*(H+T-Y)*((H+T)/ TAN(K*PI)-A-T/ TAN(I*PI)): GOTO 650 
560 IF H/TAN(K*PI)>A THEN 590 
570 IF E>H/ TAN(K*PI) THEN L=H/ TAN(K*PI) 
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580 G=0: GOTO 650 
5901F E<(H+T)/TAN(K*PI) THEN L=E: GOTO 610 
600 L=(H+ T)/ TAN(K*PI) 
610 G=T*((H+ T/2)/ TAN(K*PI)-A-.5*T/ TAN(I*PI)) : GOTO 650 
620 IF I>K THEN K=l+ .0001 :R=K:0=0:P=0: GOTO 150 
6301F H/TAN(K*PI)<A THEN G=0: GOTO 650 
640 G=.5*(Y-H)*(H/ TAN(K*PI)-A) 
650 Q=.5*H"2*( TAN(Z*PI)+1/ TAN(K*PI)) 
660 F=S*(L-X) 
670 IF F<0 THEN F=0 
680 W=(Q+G)*J+F 
690 P=W* SIN((K+M*(D-C))*PI)/ SIN((90+M*(C+V)-K+Z)*PI)/COS(D*PI) 
700 REM PRINT P,K:L=E:X=A26: GOTO 160 
710 IF P<0 THEN 140 
7201F 0=0 THEN O=P:L=E:X=A26: GOTO 140 
730 1 F M*(P-0)>=0 THEN 140 
740 IF N=1 THEN 760 
750 K=K-8/10"N :P=0:N=N+1 :L=E:X=A26: GOTO 140 
760 IF (K-R)>(4+2*M)/5 THEN 780 
770 PRINT "CIKTILARI KONTROL ET EKS. NOKTASIINCELEME ALANI ALTINDA 
OLABILIR" 
7801F U=0 GOTO 850 
790 1 F U=2 GOTO 820 
800 1 F (H-A *T AN(K*PI))*(H+(B-A)*T AN(I*PI))-B*T AN(K*PI)>0 THEN 850 
810 GOTO 830 
820 IF ((H/TAN(K*PI)-A)*((H+ T)/TAN(K*PI)-A-T/TAN(I*PI)))>0 THEN 850 
830 IF I<K THEN 850 
840 PRINT "EKST. NOKTA BELIRSIZ BOLGEDE NETICE GECERSIZ" 
850 PRINT "P=";O,"K=";(K-(2+M)/5) 
860 IF D<>0 THEN 10 
870 INPUT "DEP IV TAN(a/g)",D:D= ATN(D)*IP 
8801F D=0 THEN 0=0: GOTO 10 
890 0=0:N=0:L=E:X=A26:P=0:R=0: GOTO 130 

NOT: 1 DERECEYE GÖRE ÇALIŞAN BiLGiSAYARLARDA IP VE Pl ÇEViRME 
KATSAYILARI 1 KABUL EDiLECEK VE YAZlLMAYACAKTlR 

2 PASiF iTKiYE GÖRE ÇALIŞACAGI ZAMAN 70. SATlRDAKi "REM" KOMUTU 
KALDIRI LACAKTl R 

3 iKiNCi VE ÜÇÜNCÜ TiP KAYMAKAMALARININ HESABI iÇIN 80. SATlRDAKI 
''REM" KOMUTU KALDIRILACAKTlR 

4 SEÇiLEN HERHANGiBiR KAYMA DÜZLEMiNDE YAPlYA GELECEK ITKINiN 
HESABI iÇiN 160 VE 700. SATlRLARDAKi "REM" KOMUTU KALDIRilACAKTlR 
(K açısının keyfi seçilme hali) 
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