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ACİL SORUN -NÜKLEER GÜVENLİK İLE RADYOAKTiF 

A TlK SAKLANMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ (*) 

Jeolojik atık depolannda ve ilgili alanlarda 
güvenlik önlemlerini uygulamak için uzmanlar 
gereksinimleri ve politikaları inceliyorlar. 

Özellikle; atık saklanması evresinde, 
radyoaktif atıklarda güvenlik önlemlerinin uy
gulanması ile ilgili pek çok sorun ortaya 
çıkmıştır. Tüketilen yakıt ve jeolojik depolardaki 
radyoaktif atıklarm uzun süreli güvenliginin 
sa~lanması için yapılan düzenlernelerin güvenlik 
önlemleri ile bozulması olgusu atık yönetimi 
açısından temel problemdir. Güvenlik önlemleri 
öngörülen belirli nükleer malzemeler, tüm 
nükleer yakıt çevrimleri vasıtasıyla, ekonomik 
açıdan atık olarak düşünülen malzemelerin 
oldu~ yere taşınmalıdır. Malzemeler hala barış 
dışı kullanım gibi kötü amaçlar için potansiyel 
tehlike ise güvenlik önlemleri devam ettirilmeli
dir. 

1992 de JNW AC (Uluslararası Atık İdaresi 
Danışma Komitesi) alt grubunda yapılan 
"Radyoaktif Atık Depolamanın Prensipleri ve 
Kriterleri" konulu toplantıda nükleer güvenlik ön-

(*) IAEA Bulletin, 2/1994 
(**) Fizik Yük. Müh. 

Teknik AraşUnna ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlıj!ı 

Yazan: Gordon LINSLEY-Abdul FATTAH 
Çeviren: Mesut SAYIN Fizik Y. Müh. (**) 

Iemleri ile radyoaktif atık yönetimi arasındaki 
ilişki ve diger ilgili konular tartışılmıştır. Top
lantıdaki tartışmalar; nükleer güvenlik 
önlemlerini uygulamak için gerekli olan olgu
ların Radyoaktif Atık İdaresince iyi anlaşılmadı
gını ortaya koymuştur. Alt grup, radyoaktif yakıt 
idaresi bakış açısından, yakıt tüketimi ve radyo
aktif atık ile ilgili olarak bugünkü güvenli~in ne 
durumda oldu~unu anlamak için bir çalışma ra
porunun hazırlanmasının zorunlulugunu vurgu
lamıştır. Bu makale, Nükleer Güvenlik Kornile
leri ve Radyoaktif Atık İdaresi arasındaki 
diyaloga veri girişi olarak düşünülen çalışma ra
porunu esas almaktadır. 

Radyoaktif Atıklar ve Harcanacak Yakıt 
(Spent Fuel) Politikası 

Son yıllarda, IAEA'nın Güvenlik Bölümü, 
tüketilen yakıt ve radyoaktif atıklar üzerinde 
güvenlik politikalarını tanımlamaya yönelik 
çalışmalar yapmaktadır. Tüketilen yakıt ve radyoak
tif atıklarla ilgili temel mesele, güvenlik 
önlemlerinin ortadan kaldırılması için gerekli 
koşulların karşılanıp karşılanamıyacagı veya 
güvenligin sınırsız bir süre devam ettirilip ettiril
meyecegidir. Ajans dökümanları "INFCIRC/66/ 
Rev. 2 ve INFCIRC /153", malzeme tüketildi~i 
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veya herhangi bir nükleer aktivite için atık kul
lanılamaz veya pratik olarak geri dönüşümü ol
mayacak şekilde seyreltildigi IAEA'ca belirlendigi 
zaman, güvenlik önlemlerinin ortadan 
kaldınlabilecegini söyler (Bazı bölgesel güvenlik 
yetkiWerinin, örnegin Euroatom'un, güvenligin 
hiçbir şekilde kaldırılmasına izin vermedigi bi
linmelidir). Nükleer atık çevrimi ile ilgili 
tüketilmeyi, seyreltilmeyi veya pratik olarak geri 
kazandınamayı temel alan daha kesin kriterlerin 
olması gerekliligi önerilmiştir. 

Tüketilen yakıt ve atıktaki nükleer malze
melerin nihai depolanması ile ilgili güvenlik ko
nusu düşünülerek, Danışma Kurulu 1988're toplantıya 
çagnldı. IAEA'run, üye devletlere danışarak: yakıt 
tüketimi hariç, atık üzerindeki güvenliğin orta
dan kaldinlması için kesin, spesifik kriterlerin 
tanımlanması konusunu üsttenınesi önerilmiştir. 
Pratik olarak geri kazanılmazlığın belirlenmesi 
için kriterler atık malzeme tipini, nükleer mal
zeme bileşimini, kimyasal ve fiziksel biçimini ve 
atık kalitesini (örneğin fızyon ürünlerinin varlıgı 
veya yokluğu gibi) içermelidir. Toplam miktar, 
olanaklar, spesifik teknik parametreler, 
düşünülen nihai depolama metodunda aynca 
gözönüne alınmalıdır. 

Tüketilen yakıtla ilgili olarak grup, kalıcı 

depolama olarak tanımlanan jeolojik formasyona 
yerleştirilmeden önceki veya sonraki herhangi 
bir noktada tüketilen yakıtın pratik olarak " geri 
kazamlmaz" olarak nitelenemiyeceği ve yakıt 

tüketimi ile ilgili güvenliğin ortadan kaldmiması 
romıçiarına varmıştır. Toplantıdan bu yana, atıklar 

üzerinde güvenligin kaldınlması için kriterlerin 
tanımlanması ve jeolojik depolardaki tüketilen 
yakıtlarda güvenliğin yerine getirilmesindeki 
yöntemlerin geliştirilmesi üzerindeki konulara 
yönelik çalışmalara güvenlik bölümünce devam 
edilmektedir. 

Radyoaktif Atık İdaresi llkeleri: 

Radyoaktif Atık İdaresindeki temel mesele; 
hem şimdi hem de gelecekte insanlığın korun
masını temin edecek, radyoaktif atıkların yoke
dilmesi, kullanılması ve işlenmesi ile ilgili sis
temlerin tasanmlanmasıdır. Geleceğe yönelik 
kuşkular, bazı tip atıklarda bulunan uzun ömürlü 
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radyoaktif bileşiklerden özellikle yüksek seviye
li atıklardan ve tüketilen nükleer yakıtlardan kay
naklanmaktadır. 

Bu kaygı uzun vadede IAEA'da aşagıda ve
rilen prensipierin ortaya konulmasına neden 
olmuştur. Radyoaktif atıklara öyle bir çare bu
lunmalıdır ki gelecek neslin sağlıgı üzerindeki 
olası etkiler, bugün kabul edilebilir olan düzeyi 
aşmamalıdır. Bu prensip gelecek neslin saglığı 
için etik bir kaygıdan ortaya çıkar. Bunu 
başarabilmek için atıklar uzun bir zaman dilimi 
için insan çevresinden izole edilmelidir. Aynca 
toplam kirlenmenin sınırsız bir şekilde 
önlenmesini sağlamak mümkün olmadığı için 
radyonüklidler çevreye girerken çok önemli et
kilerin olmaması amaçlanmalıdır. Derin jeolojik de
polarda izolasyon, atıkların etrafını kuşatan bariyer 
sistemlerle sağlanır. Bariyerlerin bazıları 
mühendislik ürünü, bazıları da doğaldır. Diğer 
bir ilave prensip radyoaktif atıkların gelecek 
nesiller üzerindeki yükü sınırlı olacak şekilde bir 
işleme tabi tutulmasıdır. Bunun için etik prensip, 
atığı üreten neslin bununla başa çıkabilecek so
rumluluga tahammül etmesi, dayanmasıdır. 
Radyoaktif atıklarla başa çıkmak için teknoloji 
geliştirmek, olanaklardan yararlanmak, parasal 
kaynaklar bulmak bugünkü neslin sorumlu
lugundadır. Gerekli güvenlik özelligi olarak, 
uzun süreli enstitüsel düzenlemeler güvenilir ol
masa dahi, radyoaktif atık depolanması organi
zasyonu olabildigince güvenli olmalıdır. 

Karşılıklı Etkileşim Sorunları 

Atık yönetimi açısında. 1 temel sorun; niyet 
edilen koruma önlemlerinin atık yönetimi sistem
inin güvenliğine zarar verip bozmamasıdır. Bura
da ele alınmayan ancak diğer gözönüne alınması 
gerekli konular, güvenlik önlemlerinin yerine 
getirilmesi için duyulan ihtiyacı ve beraberinde 
ilave maliyet sorunlarını kapsamalıdır. Aşağıdaki 
bölümlerde, nihai yokedim için çeşitli evrelerde 
radyoaktif atık ve yakıt tüketimlerinde güvenlik 
ve atık yönetimi ile ilgili kaygılar tartışılacaktır. 

Atıkların Korunmalarının Sona Erdirilmesi 

1988 yılındaki Danışma Grubunun 
önerilerini takiben 1989-90 arasındaki periyodda 
IAEA'da devam eden toplantılarla; atıkların ko
runmalarının sona erdirilmesi veya atıklar 
üzerindeki koruma önlemlerinin ortadan 
kaldınlması, değişik atık tipleri için güvenlik 
önlemlerinin sona erdirilmesi ile ilgili kriterlerin 
geliştirilmesi üzerindeki çalışmalara devam 



edildi. Sayısallimit dell;erler üzerinde birbirinden 
farklı görüşler olmasına ragmen bir seri teknik 
kriter geliştirildi. Nükleer yakıt çevrimi ile 
üretilen pekçok atık, bu kriterlerin içinde kal
ınakla beraber belirli atıklar bu kriteri karşılamaz. 
Süzülmeye tabi tutularak dayanıklılıgı artırma 

işlemine tabi tutulmuş bu tip atıklar için 
güvenligin sona erdirilmesi konusunda her adım 
kendi içinde düşünülmelidir. Atık tipine baglı 
olarak kullanılan işleme tabi tutma yöntemleri 
bütümlemeyi, (kondisyonlama) çimentolamayı 

ve vitrifiye (sırlama) işlemini kapsamalıdır. Bir 
görüşe göre, düşük dereceli atık malzeme, 
dönüşüm (diversion) maksatları için çok cazip 
olmayacak ve yukardaki yöntemlerden biri ile 
birkez işleme tabi tutuldumu nükleer malzemele
rin üretim amacı ile kullanımı çok güç olacaktır. 
Böyle işleme tabi tutulmuş atıklar, jeolojik depo
lara yerleştirildill;i ve yalıtıldıll;ı zaman, onun 
nükleer malzeme kaynall;ı olarak kullanılma 

olasılıll;ı daha da azaltılır. Atık İdaresi uzmanlan 
arasındaki yaygın görüş, güvenlik önlemlerinin 
bu noktada veya daha önce sona erdirilmesi 
yönündedir. Diger yandan, ell;er maliyet önemli 
dell;ilse nükleer malzemenin eski haline 
döndürülmeyecegi, fiziksel biçimlerinin olma

ması işaret edilmesi gereken bir noktadır. Tekno
lojik yenilikler malzemenin geri kazanılması için 
daha kolay ve daha ucuz olanaklan sall;layabilir 
ve bunlar daha önceki zamanlarda üzerindeki 
güvenlik önlemleri kaldırılmış malzemelere uy
gulanabilir. Şu anda, tartışılan konu üzerinde 
mevcut bir anlaşma yoktur ve Güvenlik Dairesi
nin resmi pozisyondaki yaklaşımı, "işleme tabi 
tutulup ve yok edildikten sonra bile belirli atık 
tipleri için güvenlik önlemleri devam ettirilmek 
zorundadır" şeklindedir. 

Tüketilen Yakıtın İşleme Tabii Tutulması 

Tüketilen yakıtın işleme tabii tutulması, ya 
fabrikaların yer aldıll;ı alanlarda yada başka yerde 
yakıt işleme tesislerinde işleme tabii tutulması 

veya hareketsiz hale getirilmesi ile olur. Bu 
işlemler genellikle kuru koşullar altında yapılır. 
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İşlem için gerekli imkanlar elde edildikten 
sonra tüketilen yakıt, aynlacall;ı yer olan sıcak 
hücrelere nakledilir. Sonra ayrılma bileşikleri ni
hai depolama için öngörülen nitelikleri taşıyan 
kapların içine konur. Bazı durumlarda bileşenleri 
parçalara ayırmak gerekebilir. Burada önemli bir 
kaygı, yakıt hatlarının sürekliligini ve 
bütünlüll;ünü muhafaza etmesini sall;layacak 
güvenceye olan ihtiyaçtır. Koruma önlemleri 
üzerindeki en büyük etki, envanter işleri için bir
biri ile ilişkisiz kalemler olarak yakıt hattında 
benzerlill;in kaybıdır. Böyle operasyonlarla 
tüketilen yakıtın bileşimini degiştiren malzeme 
işlem operasyonunu, nükleer malzeme içerill;ini 
doll;rulamak maksadı ile kullanılan ölçümler ta
kip etmelidir. 

Etkili koruma, kesin bir ortadan kaldırma 
işlemi için, yerleştirilen malzemenin kom
pozisyonunu ve içerill;ini doll;rulamak için kul
lanılan hesaplama pratigine baglıdır. 

Tüketilen yakıtın işleme tabi tutulması uy
gulamalarında çeşitli güvenlik teknikleri 
önerilmiştir. Bunlar genellikle halihazırda mev
cut tekniklerin geliştirilmesinden ibarettir. 
Önerilen tekniklerden hiçbiri güvenlik açısından 
önemli problemlere yol açmamalıdır. Tahribatlı 
onay teknikleri öngörülmemektedir. Tersine, et
kili koruma sistemi yakıtın bizzat kendisinin 
işleme tabi tutulmasında ve ortadan kaldırma 

işleminde- ki depolama evresinde özeni gerekti
rir. Mamafih belirli kaplar sözkonusu oldugunda 
güvenlik amaçları için yapılan işaretleme, malze
melerin uzun süreli korozyon dayanıklılıgı 

üzerinde olumsuz etkiye neden olmamalı ve bu 
durum için özel önlemler alınmalıdır. Beklenilen 
güvenlik önlemlerinin gerek tasanında gerekse 
işleme tabi tutulma evresindeki mevcut olanak
ların planlanmasında, belirli talepleri ortaya 
çıkaracak olması gözardı edilmeyecek bir du
rumdur. 

Bu sorunların, IAEA Güvenlik Bölümü ve 
ulusal otoriteler tarafından gözönünde bulundu
rulması gereklidir. 
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Depolama İşiemi Evresi 

Jeolojik depolar, maden ocaklarının ben
zeridir. Esas itibarı ile jeolojik formasyonun 
içine kadar kazılmış ulaşım (yaklaşım) koridor
ları ve depolama magaralarından ibarettir. 

Depo üstündeki yüzeye çeşitli destekleme 
araçları yerleştirilir. Şaftlar (kuyular) depolama 
magaralarına yaklaşımı saglar. En az üç ayrı tip 
kuyu optimum kullanımı temin amacı ile ta
sarımlanır. Bunlar; depo iletme kuyusu, personel 
ve havalandırma emiş kuyusu ve hava boşalum 
kuyusudur (kirli havayı dışarı atan sistem). 

Depodaki yeraltı imkanları tasarımlanırken 
yeni magaralar için daha ileri derecede kazı, 

tüketilen yakıtın alınması ve nakli, yerleştirme ve 
depo magaraların doldurolması gibi konular 
dikkate alınmalıdır. Madencilik işleri sürekli ola
rak yapLlabilir. Magaraların kazımını takiben, di
key ulaşım ve yerleştirme şaftı açılacaktır. 

Tüketilmiş yakıt depolara, işleme tabi tutuldugu 
tesislerden, yeryüzü olanaklan kullanılarak nihai 
aepolama için hazırlanmış kaplara konulmuş 
şekilde ulaştınlacaktır. Kaplar kuyu yardımı ile 
depolama seviyesine kadar alçaltılacak, depola
ma magaralanna iletilecek ve yerleştirme kuyu
larının içine yerleştirilecektir. Bütün işlemlerin 

uzaktan kontrol ile yapılması beklenilen bir olgu
dur. Kaplar yerleştirildikten sonra boş hacım, 
düşük geçirgenlige sahip malzeme ile doldurula
caktır. Depolar tasarımda öngörüldügü kapasi
tede dolduruldugu ve odalara dolgu işlemi 

yapıldıgında yeni işlem bütün koridorların ve 
maden seviyesi açıklıklarının dolgu malzemesi 
ile doldurulmasıyla başlayacaktır. Bütün kuyular 
formasyonun süreklili~ini yeniden saglamak 
amacıyla yalıulacaktır. 

Depo güvenligi için önemli kaygılar, depo
lanacak kapların tek tek tanımlanması ve 
magaralar kapatılıncaya ve depolar yalıtılıncaya 
kadar orada kaldıklarının teyid edilmesidir. 

Atık depolama sistemi ile saglanan uzun 
süreli güvenligin, dizayn edildigi gibi, atık veya 
tüketilen yakıtı çevreleyen çoklu bariyer siste
mine baglı olması nedeni ile tanımlama, 

işaretierne ve teyid mekanizması için alınan güvenlik 
önlemlerinin hiçbiri sisteme zarar vermemelidir. 

4 

Bu evre için güvenlik metodlarının geliştirilmesi 
üzerinde hala çalışılmaktadır. Öngörülen metod
lar, depolara giren kaplan ve deponun içine uza
nan bütün ulaşımlarda hareketlerin devamlı 

kontrolünün sürdürülmesi için belgelerne ve 
tanımlama işlerini önemle vurgular. Bu metodlar 
aynı vurgulamayı jeolojik depolardaki 
degişimlerin ve tasarım hakkındaki tüm bilgile
rin muhafaza edilmesi için de yapmaktadır. 

Depo içindeki kapların tam lokasyonlarını bil
mek önemli degildir. Ancak, yalnızca depolama 
kabının girdigi ve deponun sınırları içinde kal
masının sa11;landıgının dogrulanması yeterlidir. 

Depo içinde kapların yerleştirilmesi için 
jeofiziksel tekniklerin kullanılabilmesi konusun
da öneriler olmasına ragmen, önerilen güvenlik 
metodlarının pek çogu atık kaplar da ve bu kapları 
çevreleyen malzemelerdeki sürekliligi etkiıe

miyecektir. Bu metodlar radyonüklid göç için 
dogal jeolojik engelleri bozmamalı ve bu olguyu 
engellememelidir. 

Deponun Kapatma Sonu Evresi 

Jeolojik depolar, radyoaktif atıkların uzun 
süreli izalosyonunu saglamak amacı ile dizayn 
edilirler. Atık izalosyonu mühendislik ve dogal 
bariyerlerin kombinasyonu ile temin edilir. 
Tüketilmiş yakılı da içeren uzun ömürlü radyoaktif 
atıkların binlerce yıllık bir periyod için hemen he
men tam bir İzolasyonu gerekir. İnsanların yıl 

boyu depo alanlarının kontrolünü sürdürecegi 
konusunda istekli ve muktedir olacagını 

düşünmek makul bir düşünce degildir ve bu ne
denle izolasyon sistemleri dogada pasif olarak di
zayn edilir. Diger bir deyişle, sistemlerin 
güvenligi, gözetimin varlıgı ve bakım işlerine 

degil, izolasyon bariyerlerin yapısal özelliklerine 
baglıdır. 

Öte yandan belirsiz bir zaman diliminde 
depo alanlarında bazı kontrol biçimlerinin 
sürdürülmesi konusunda kamuoyu baskısı 

oldugu kabul edilmelidir. Böyle denetim 
programlarının amacı, önceden tahmin edi
lemeyen olayların vuku bulmayacağının temini 
ve sistemin güvenlik degeı-lendirmeleri içinde dav-



ranaca~ını sa~lamaktır. Böyle bir denetim prog
ramı İzolasyon bariyerlerin performansını potan
siyel olarak azaltmaya yönelik işlemleri 

içermemelidir. Derin numuneler almak veya ba
riyer formasyonu içinde aletlerin yerleştirilmesi 
amacı ile delme işlemi yapmak kabul edilemez 
işlemlere örnek oluşturur. Denetim işlemleri tek
nik nedenlerle de~il sosyal olguların sonucu ola
rak öngörüldü~ü için bunun ne kadar süre devam 
edece~ini tahmin etmek açıkça mümkün de~ldir. 
Gelecekte bir gün, maliyet yarar analizlerinin so
nucu olarak denetim programlarının istenerek ke
sintiye u~atılabilece~ini ve toplumda görülebile
cek olumsuz etkilerin bu görüşün hak:lılı~nı orta
dan kaldıraca~ını düşünebiliriz. Kısa ömürlü ra
dyoaktif atıkların sı~ arazilerde depolanması 
bağlamında güvenli İzolasyon için arazide ens
titüsel kontrolün sürdürülmesi gereklidir. Genel
likle, birkaç yıldan fazla devam edecek enstitüsel 
kontrolları uromak mantılclı bir yaklaşım 

de~ldir. 

1988 Güvenlik Danışma Grubu top
lantısında tüketilmiş yakıt ihtiva eden kapalı jeo
lojik depolarda güvenlik sorunu ele alındı ve de
poların kapauimasından sonra bile güvenlik 
önlemlerinin ortadan kaldınlamıyaca~ı yargısına 
varıldı. Bu durumda belirli bazı sorunlar 
gündeme geldi. Öme~in; atık yokedim sistemi
nin emniyeti üzerinde negatif etkiye sahip olma
yan etkin güvenlik işlemi nasıl tasarımlanacaktır, 
tüketilen yakıt yüzbinlerce yıl potansiyel nükleer 
malzeme kayna~ı olarak kalaca~ından kontrol 
işlemleri ne kadar devam edecektir?. 

Geçici nitelikteki yanıtlar şöyle verilebilir; 
Güvenli bir gelece~i tehlikeye sokmaksızın depo 
korunmalıdır. Yalıtılmış depolarda gerek kısa za
manda kazının yapılamaması, gerekse görülemi
yecek hale getirilmesi nedeni ile belirli yaklaşım, 
periyodik aralıklarla elde edilen uydu görüntüle
rinin analizi ile olacaktır. llave olarak, daha 
önceki deponun üstündeki alan uluslararası 

gözlemciler tarafından periyodik olarak 
gözlenmelidir. Depo içine insanlarca yanlışlıklar 
veya dikkatsizlikler sonucu olabilecek istenmey
en girişleri ortadan kaldıTaeağı veya azaltaca~ı 
düşünülerek, böyle kontrol gözetim mekanizma
larının güvenli~ artıracak olması gerekli bir ol
gudur. 
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Nükleer malzemenin güvenli~. toplum için 
bu gün önemli bir sorundur ve gelecekte de de
vam edecektir. Yine de koşullar tahmin edilemi
yecek şekilde de~işebilir. Toplumsal de~işimle
rin ve evrimierin güvenlik sorununu önemsiz 
kılabilece~i de düşünülmesi gereken bir konudur. 

Yakın llişkilere Dogru 

Bu analizlerdeki temel amaç, radyoaktif 
atılcların ve tüketilen yakıtın idaresinde güvenlik 
gereksinimlerinin işin içine sokulmasının bir 
de~erlendirmesini yapmaktır. Özellikle, güvenlik 
gereksinimleri ile atık yönetiminin temel 
amaçları arasında çatışmanın olması yani; 
atıktaki radyoaktif maddelerin radyolojik etkile
rini kabul edilebilir seviyelere indirmek için ge
rekti~nce uzun sürede biyosferden emniyetli 
izole etme endişesi vardı. 

Bazı koşullar karşılanmak kaydı ile radyo
aktif atık ve tüketilen yakıt idaresindeki güvenlik 
uygulamaları, güvenlik üzerinde negatif bir etki
ye sahip olmaksızın etkilenebilir. Birincil olarak, 
koruma prosedürleri, halihazırda yürürlükte 
oldu~undan veya kolayca başlatılacağından dola
yı yokolmadan önce yönetsel önlemlerin herhan
gi bir soruna yol açmayaca~ı düşünülebilir. De
polama ile ilgili olarak öncelikli koşul, İzolasyon 
sisteminin emniyetinin mutlak önceliği unutut
mayarak güvenlik prosedürlerinin dizayn edilme
sidir. Diğer bir ifade ile, ne depolama zonlarının 
yalıtımında, dolgu işleminde ve operasyon 
süresince gözetim ve kontrol önlemleri nedeniyle 
depo içindeki mühendislik bariyerlerinin 
süreklili~ tehlikeye atılmamalı, ne de depo ka
patıldıktan sonra gözetim ve kontrol nedeniyle 
doğal bariyerin sürekliliği tehdit altında kalma
malıdır. 

Kontrol altına alınmış atık malzemelerin 
konulduğu derin jeolojik depoların işlem evresi 
süresince korunma altında turulmasının zorunlu 
olduğu düşünülür. Atık yöntemi perspektifinden 
ve planlanmış deponun güvenlik sisteminin bo
zulmadan kalacağı varsayımından hareketle, de
poya yüzeysel girişlerdeki denetim ve kontrolü 
esas alan koruma işlemi herhangi bir güçlüğe yol 
açmayacaktır. Benzer şekilde, yeraltında gözlem 
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kabul edilebilecektir. Ancak, depo ıçme 
yerleştirilmiş atık paketleri için jeofiziksel tek
niklerin kullanımından ( ki güvenli bir bariyeri 
tehlikeye atacakur) kaçınılmalıdır. 

Şimdi, yalnızca mevcut atıkları içeren ka
palı depolar için açık bir koruma politikası yok
tur. Gerek radyoaktif atıkların çeşitli kategorile
rinde bulunan nispeten düşük konsantrasyonlu 
nükleer malzemeler, gerekse kapalı derin depo
lardan işleme tabi tutulmuş atıkların eski haline 
getirilmesi ve sonrasında nükleer malzemenin 
çekilip alınınasındaki güçlükler göz önüne 
alınarak depodaki aukların korunınası için gerek
li olan hususlar hesaba katılınal ıdır. 

Depolardaki tüketilen yakıt konusunda 
IAEA Güvenlik Bölümünün politikası, depo ka
pandıktan sonra da güvenlik önlemlerinin devam 
ettirilmesi yönündcdir. Kapatılına sonrası 
dönemde gözlemlerin ve uydu görüntülerinin 
birleşimi gibi önerilen kontrol teknikleri, de
ponun sürekliliğinin devamını sağlamalı ve 
güvenlik sistemine zararlı olmamalıdır. 
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Tüketilmiş nükleer yakıtın, derin jeolojik depo 
alanlannda koruma amaçlı gözlemlerinin süresi 
tanımlanamaz. Fakat tüketilen yakıt kompozisyo
nu bağlamında koruma amaçlı talepler binlerce 
yıl sürdürülmelidir. Tüketilen yakıt depo
lanndaki açılr.ıa ve sona erdirme (open-ended) 
kontrolünde taleplerin kabulü için iki sonuç 
çıkar. 

1) Radyoaktif atık amaçlarının biri ile zıtlık 
olmaması, yani gelecek nesillerin omuzlarına bir 
yük verilmemesi. 

2) Süresi bilinmeyen aktiviteler için ekono
mik yönden gerekli önlemlerin alınmasındaki 

güçlük ve bu nedenle güvenilir bir şekilde maliy
etin tahmin edilememesi. 

Radyoaktif atıkların uzun süreli İzolasyo
nunu gerektiren planlarla uyum içinde olacak 
şekilde geliştirilen koruma istemlerini temin ede
bilmek için, atık depolama ve korunma konusun
daki uzmanlar yakın bir işbirliğine girmelidir. 



YÜZEY ALTI BORULU DRENAJ SİSTEMLERİNİN 
HİDROLİK PROJELENMESi 

I : TEMEL BİLGİLER VE DENKLEMLER 

ÖZET 

Prof.Dr. Ersan GEMALMAZ(*) 

Zir. Yük. Müh. 

Yüzeyaltı drenaj sistemlerinde günümüzde kullanılan başlıca iki tip boru bulun
maktadır: Düz Çeperli Borular ve Kıvrık Çeperli Borular. Hangi tip boru olursa olsun 
bunların kullamlış amacım en iyi biçimde gerçekleştirebilmesi için uygun çapta 
seçilerek istenen güzergah boyunca gereken eğimde yerleştirilmesi esastır; işte dren 
borulan için bu "çap, eğim ve uzunluk" belirleme çalışmalan "hidrolik projeleme" diye 
adlandırılır. 

Hidrolik projelernede kullanılan eşiilikler esas itibariyle "Boru Hid.roliği"nde kul
lanılanlara benzemekle birlikte aradaki asıl fark. dren borulanndaki debinin sabit 
olmayıp, boru hattı boyunca giderek artmas ıdır. Bu hususun göz önünde bulundumL
masıyla geliştirilen. eşüliklerden ve diyagramlardan yararlanılarak dren borularının 
çapları. drene edilebilecek alan büyüklükleri ve 'artık basınç' değerleri belirlenir. 

1. GİRİŞ 

Tarımsal drenajın amacı nemli bölgelerde 
toprakta uygun bir su ve hava dengesi oluştur
maktır; bitki yetiştirmede sulama uygulamalarına 
baş vurolan kurak ve yarıkurak yörelerde ise asıl 
amaç "tuz dengesi"nin saglanmasıdır. Tarımsal 
açıdan tanımlanacak olursa "bitkisel üretimi 
artırmak, verimliligi sürekli kılmak veya üretim 
masraflarını azaltmak için, yani netkar miktarını 
arttırmak amacıyla toprak: fizigi ve hidrolik ilke
Ieri uyannca fazla suyun topraktan uzak
laştıTilması için çeşitli mühendislik yapılannın 
planlanması, projelenmesi ve inşası çalışmalarına 
drenaj denir. 

Uygun bir drenajla daha iyi bir toprak ha
valanması ve daha iyi bir kök gelişimi saglanu; 
bitki besin maddeleri kaybı önlcnllken çoraklaşma 
tehlikesinden de sakınılmış olur; topragın ilkba
harda erken tava gelmesi, dolayısıyla da erken 
ekim-dikim imkanı elde edilir; daha bol ve daha 
nitelikli ürün alınır. 

(*) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

Drenaj problemlerinin dogmasına neden 
olan 'fazla su'yun kaynakları arasında yagışlar, 
arazi yüzeyindeki karlann erimesi, su depolama 
ve iletim yapılarından oluşan sızıntılar, sulamalar 
sırasında meydana gelen yüzey kayıpları veya 
derine süzülme kayıpları, komşu yüksek alanlar
dan gelen yüzey akış suları veya sızmalar, tah
liye kanallarındaki taşmalar ve artezyenik 
yükselme sayılabilir. 

Diger yandan sulu tarımın sürekliliginin 
korunabilmesi için sulamayla topraga eklenen 
miktar kadar tuzun drenajla uzaklaştırılması, 
yani toprakta bir 'tuz dengesi'nin oluşturulması 
gerekir. Bu amaçla, sulama yapılan alanlarda bit
ki ihtiyacını karşılamak için yapılan sulamalara 
ek olarak bir miktar daha su verilmelidir; drenaj 
sistemleri projelenirken "yıkama ihtiyacı" diye 
adlandınlan bu fazla suyun da hesaba katılması 
gereklidir. 

Drenaj problemleri ya toprak yüzeyinde, ya 
da bitki kök bölgesinde görülen görülen 'fazla su' 
şekillerinde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birin
cisi "yüzey drenaj problemleri" diye adlandml-
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makta olup, nedenleri arasında arazi egiminin 
düşük oluşu, arazi yüzeyinde tümselderin ve 
çukurların bulunuşu, araziden geçen kapasitesi 
yetersiz tahliye Jcanallarındak:i yüksek su seviye
leri sayılabilir. üzeilikle üst toprak tabakalarının 
infılırasyon hızlarının ve hidrolik iletkenlikleri
nin düşük olması, ya da üst toprak tabakasının 
kalınlıgının az oluşu durumlarında yüzey drenaj 
problemleri daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır. 

"Yüzeyaltı drenaj problemleri"de toprak 
profilinde yer alan ve bitki kök gelişimini olum
suz yönde etkileyen yüksek sutablası şeklinde 
görülmektedir. 

Islak alanlarda bu iki tip probleme birlikte 
rastlanması sıkça karşılaşılan bir durumdur; bu 
gibi hallerde drenaj projelernesi her iki tip soru
nun karşılıklı ilişkileri göz önünde bulundurula
rak yapılmalıdır. Drenaj problemlerinin böyle iki 
gruba ayrılarak ele alınması bu problemierin 
tümüyle birbirinden bagımsız oldugu anlamına 
gelmez; bu ayrımın asıl nedeni problemin kar
ınaşı oldu~u durumlarda sorunların kaynak
larının teşhisini ve çözüm için gereken drenaj 
sisteminin tipinin seçimini kolaylaştırmak:tır. 

Yüzey drenaj çalışmaları iki kısımda ele 
alınabilir; 

a) Kuşaklama hendekleri, seddeler ve tah
liye ayakları inşasıyla suyun daha araziye 
yayılmadan toplanarak uzaklaştırılması; 

b) Arazi düzeltilmesi, arazi egimlendiril
mesi, yastık ve hendeklerle suyun araziden 
dogrudan dol1;ruya uzaklaştınlması. 

Yüzeyaltı drenajında ise taban suyu, toprak 
profili içerisinde yer alan dren hendekleri veya 
dren boruları ile toplanarak bir tahliye noktasına 
iletilir. Sürekli boşalım nedeniyle ortaya çıkan 
hidrolik yük farkı, suyun toprak içerisinden 
sızarak dren boru veya hendeklerine akmasını 
saglar. Diger yandan eger şartlar elverişli ise alt
ta bulunan aküferler içerisine açılacak kuyular
dan yapılacak pompajla da sutablasını kontrol 
altında tutma imkanı vardır; yine şartlara göre 
sutablasının kontrolünde "düşey drenler"den de 
yararlanılabilir. 

Uygulama bakımından yüzeyaltı drenajı da 
iki kısımda incelenebilir: 

a) Yatay dol1;rultuda hareket eden taban 
suyunun araziye girişinin "kuşaklama drenleri" 
ile önlenmesi; bu amaçla drenler genellikle taban 
suyunun hareket yönüne çapraz olarak 
yerleştirilir; 
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b) Arazi yüzeyının hemen hemen yatay, 
akış hızlarının düşük ve çevreden araziye su gi
rişinin etkili olarak önlenmesinin güç oldugu du
rumlarda toprak profilinde uygun derinlige uy
gun aralıklarla dren borularının döşenmesi veya 
hendelderin açılması; her zaman zorunlu olma
makla birlikte bu tip drenler genellikle taban 
suyunun akış dolı;rultusuna paralel olarak yer
leştirilir. 

Yüzey drenajı ile yüzeyaltı drenajı arasında 
her zaman için kesin bir ayrım yapma imkanı bu
lunmayabilir; ve zaten nemli alanların çogunda 
hem yüzey, hem de yüzeyaltı arenajına birlikte 
ihtiyaç duyulur. Nemli alanlarda yüzeyaltı dre
najı amacıyla tesis edilmiş olan açık hendekierin 
yüzey akış sularını toplaması söz konusu olabile
cegi gibi, kurak bir alanda sulama dolayısıyla or
taya çıkacak fazla yüzey sularını toplayacak açık 
hendelderin yüzeyaltı drenaj sistemini tamamla
yacak biçimde planlanması gerekir. Yüzey dre
naj sistemini tamamlayacak biçimde planlanması 
gerekir. Yüzey drenajı, yüzeyaltı drenaj sistemiy
le uzaklaştınlması gereken su miktarını azaltarak 
sutablasının daha iyi bir biçimde kontrolüne im
kan saglar. 

Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan yüksek su
tablasının uygun bir yüzeyaltı drenaj sisteminin 
tesisiyle kontrol altına alınması, daha açık bir an
latımla bitkiler için zararlı olmayacak bir seviye
nin aşal1;ısına düşürülmesi mümkündür. "Opti
mum sutablası derinligi" diye nitelendirilen bu 
seviye her alan için aynı olmayıp, toprak 
tekstürü, yetiştirilecek bitki çeşitleri ve tıızluluk 
durumu gibi faktörlere baglı olarak degişir. İnce 
bünyeli topraklarda kılcal saçaklanma yüksekligi 
de, özellikle tuzluluk sorunu görülüyorsa, bu ko
nuda önemli bir diger etken olabilmektedir. Kaba 
bünyeli topraklarda kılcallık önemsenmeyebilirse 
de, tuzluluk sorunu bulunan alanlarda sutab
lasının 1,8 m'den daha derinde tutulması istenir. 

Yüzeyaltı drenajında fazla suyun uzak
laştınlmasında tarla içi dreni olarak ya açık hen
deklerden, ya da dren borularından yararlanılır; 
agır bünyeli topraklarda ise "köstebek drenleri" 
bir seçenek oluşturabilir. Tarla içi drenlerin asıl 
fonksiyonları sutablası seviyesini kontrol etmek 
olup, genellikle hep aynı derinlige birbirine para
lel ve eşit aralıklı olmak üzere yerleştirilen bu 
drenler arasında sutablası egrisel bir biçime sa
hiptir (Şekil ı). 

Dren hatları arasındaki orta noktada sutab
lası en yüksek konumuna erişir. Sutablasının bu 
yüksekligine etkiyen faktörler şu şekilde sırala
nabilir: Besleme miktarı; Toprak özellikleri; 
Drenlerin yerleştirildigi derinlik; Dren hatları 
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Şekiii: Üniform ve kararlı beslenme durumunda sutablasının drenler arasındaki biçimi 

arasındaki uzaklık; Dren en kesit ·biçimi; Dren 
içerisindeki su seviyesi. Sıralanan bu faktörler 
arasındaki ilişkiler "drenaj eşitlikleri"yle ifade 
edilmekLe olup, yüzeyaltı drenaj sistemlerinin 
planlanmasında bu eşitliklerden yararlanıllf. Da
ha önce yapılmış etüLlerden saj:1;lanan verilerin 
söz konusu eşitliklerde yerlerine konulmasıyla 
proje alanının degişik kesimlerinde tarla içi dren
lerine verilccek aralıklar tesbit edilir; yine 
etütlerin sonuçlarına göre sistemin dij:1;er unsur
larının konuilan ve tahliyeler belirlenir. 

2. DRENLERİN TİPLERİ VE 
KONUMLANDIRMA llİÇİMLERİ 

Tarla içi drenler suyun toprak profilinden 
süzülerek içlerine aktıgı drenlerdir; toplayıcılar 

ise tarla içi drenlerden gelen sulan alarak ana 
drenlere aktarırlar; ana drenler de toplayıcılardan 

aldıkları suları uygun bir tahliye noktasına iletir
ler. Son zamanlara kadar yüzeyaltı drenajında su
tablası seviyesinin kontrolü için açık hendekler
den oluşan sistemler tesis edilmekteydi; yani 
hem tarla içi drenler, hem de toplayıcılar açık 

hendeklerden oluşmaktaydı. Günümüzde ise tarla 
içi drenlerin borulardan oluşturulmas ı genel bir 
uygulamadır. Toplayıcılar da hendek veya boru 
dren olabilir. Ana drenler ise her zaman için açık 
hendek şek! i nd ed ir. 

Tarla içi drenlerin, toplayıcıların ve ana 
drenlerin açık hendeklerden oluştuğu yüzeyaltı 
drenaj s i s tenıleri " bileş ik açık hendek sistemi" 
diye nitclendirilir; eğer tarla içi dreni olarak bo
rular kullanılıyorsa sistemin adı "tekli boru dre
naj sistemi" olur; toplayıcıların da borulardan 
oluşmas ı durumunda si stem "bileşik borulu dre
naj sistemi" diye adlandırılır (Şekil 2 A, B ve C). 

Şekil 2: Açık hendek ve boru drenlerin bazı düzenlcnme biçimleri; A: Bileşik açık hendek sistemi, 
ll :Tekli boru drenaj sistemi, C : Bileşik borulu drenaj sistemi 
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Açık hendekierin 

- Hem yüzey, hem de yüzeyalu sularının 
toplayabilmeleri, 

-Nispeten küçük eğimli olarak (%0,01 ka-
dar) inşa edilcbilmeleri, 

-Kontrollerin kolaylığı 

gibi bazı üstünlükleri bulunmaktaysa da 

- Şevlerin yatık olması durumunda büyük 
ölçüde arazi kaybına yol açmaları, 

- Yabani ot ve erozyon sorunlarına yatkın 
olmaları, 

- Hendek aralıklarının dar olması halinde 
mekanizasyonu engellemeleri 

gibi sakıncalarından ötürü yerlerini giderek 
boru drenler almaktadır. 

Günümüzde dren borusu kil künkler, beton 
büzlcr ve üzeri delikli plastik borular kul
lanılmaktadır; aşağıda bu konuya değinilecektir. 
Ayrıca bu dren borularının çevresine kaplama 
malzemesi veya filtre olarak kum, çakıl, cam el
yapı vs. yerleştirilmesi de yaygın olarak 
karşılaşılan bir uygulamadır. Toprak şartlarının 
elverişli olması durumunda tarla içi dreni olarak 
köstebek drenlerden de yararlanılabilir. 

Yukarıda sözü edilen drenaj sistemleri ara
zide karşılaşılan şartlara göre aşağıdaki Şekil 3'te 
görülen biçimlerde konumlandırılabilir; bu 
şartların başında arazinin topoğrafyası gelmekte
dir; bu konuda önemli olan ikinci etken ise su
tablasının konumu, akış yönü ve yıl içerisindeki 
dalgalanma durumudur. Yaygın olarak kul
lanılmakta olan bu konumtandırma biçimleri 
aşağıda kı saca açıklanmıştır. 

Paralel Kaburgolı lzgoro cr-
) 

Çitt toplayıcı 

sistemi 

Şekil 3 :Yüzeyaltı drenaj sistemlerinin konumlandırılma biçimleri 
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Paralel sistemde toplayıcı ile tarla içi dren
ler dik açıyla birleşir. Bu sistem düzgün şekilli, 
topo~afık bakımdan bir engebesi bulunmayan 
ve toprakların nispeten üniform bir geçirgenliğe 
sahip olduğu araziler için çok uygundur; tarla içi 
drcnlere verilecek aralıklar da gereği gibi ayarla
nabilir. 

Kaburgalı sistemde toplayıemın bir (veya 
her iki) yanında yer alan tarla içi drenlcrle topla
yıcı arasındaki açı dar olup, bu sistem genellikle 
toplayıcı drenin bir çöküntüyü izlemesi duru
munda kullanılır. Ayrıca eğimin nispeten fazla 
olduğu alanlarda toplayıemın hakim eğim 
doğrultusunda yerleştirilmesi halinde bu konum
landırma biçimi tarla içi drenlerin istenen bir 
eğimle döşenmesine imkan sağlamaktadır. To
poğrafik şartların gerekli veya uygun kıldığı du
rumlarda aynı amaçla ızgara sistemi de uygula
nabilir. 

Çift toplayıcı sistemi ise kaburgalı siste
min, genellikle drene edilecek arazinin doğal bir 
su yoluyla ikiye ayrılmış olduğu durumlarda kul
lanılan bir uyarlamasıdır. Çoğu kez bu su yolu
nun çevresi daha yüksek alanlardan gelen 
sızıntıların etkisi nedeniyle ıslaktır. Böylece bu 
su yolunun iki tarafına yerleştirilecek toplayıcı 
drenler iki amaca hizmet etmiş olacaktır; yani 
yüksek alanlardan gelen sızıntılar için bir 
önleyici dren, ve tarla içi drenleri için toplayıcı 
dren görevi. 

Tesadüfi sistem topoğrafyanın dalgalı ve 
engebeli durumlarda, drene edilecek arazide 
dağınık ıslak izole kesimlerin yer aldığı şanlarda 
kullanılır. Bu uygulamada toplayıcı drenler arazi
nin alçak konumlu noktalarını izler. Eğer sözü 
edilen ıslak kesimler nispeten büyük ise buralar
da tarla içi drenler paralel veya kaburgalı 
biçimde döşcnirler. Topoğrafik şartların ve arazi 
biçiminin gerekli kıldığı durumlarda grup sistemi 
konumlandırma uygulanır. 

3. YÜZEYALTI DRENAJINDA 
KULLANILAN BORULAR 
VE ÇEŞİTLERİ 

Hidrolik projelemenin daha iyi kavranması 
açısından yüzeyaltı dcrnajında kullanılan boru
ları kısaca gözden geçirmek yararlı olacaktır. 

3.1- Dren Boruları 

Yüzeyaltı drcnajı amacıyla açılmış hendek
Ierin tabanında su akışı için nispeten stabil bir 
yol oluşturmada günümüze gelinceye h .Jar 
çeşitli malzemeler kullanılmıştır. Bunların en 
basitleri çalı demetlerinin ve odun kütüklerinin 
kullanılmasıyla yapılmış olanlardır. Üzerlerine 
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uygun aralıklarla delikierin açılmış olduğu lata
lalarla yapılan ahşap kutu drenler de bunlar 
arasındadır. Bazan da yassı taşiann elikdörtgen 
kesilli bir su yolu oluşturacak biçimde bir araya 
getirilmesiyle yüzeyalu dren boruları oluşturulmuştur. 

Bugün bu drenler yerlerini kil künklere, be
ton büzlcre ve plastik borulam bırakmışlardır. 
Aslında bugünkü aşamaya kolayca ulaşılmamış
tır; örneğin ilk kil künkler at nalı biçiminde olup, 
daha sonra bunun altına yine kilden yapılmış bir 
taban levhasının yerleştirilmesiyle suyun ak
masına daha elverişli ve farklı oturmaların da 
önlenmesiyle daha düzgün bir dren hattı elde edi
lebileceği gerçeğinden günümüzdeki boru 
biçimli kil künklcre kadar gelinmiştir. Köstebek 
drenlerin içierinin kaplanarak takviye edilmesi 
yolunda yapılan çalışınalar "hcndcksiz borulu 
drenaj" diye adlandırılan tekniğin gelişmesine ve 
bu arada plastik dren borularına olan eğilimin 
yaygılaşmasına neden olmuştur. Bundan başka 
borulu drenaj uygulamalarından kazanılan dene
yimler dren borularının çevresine "kaplama mal
zcıneleri"nin yerleştirilmesinin drenlerin etkin
liğini artırdığını göstermiştir; böylece bu amaçla 
kullanılabilecek malzemeler araştırı lmış, filtrele
rio projelenme esasları ortaya konmuştur. 

Borulu drenaj sistemlerinde kullanılacak 
malzemelerin seçiminde her şeyden önce bun
ların arazideki şartlar altında bozulmaya 
uğramaksızın yıllarca fonksiyon yapacak nitelik
tc olması göz önünde tutulmalıdır. Drenaj sis
tcmlerinin ortalama yüz yıllık bir faydalı ömre 
sahip oldukları unutulmamalıdır. Bu bakımdan 
hem fiziksel etkilerin, hem de kimyasal etkilerin 
birlikte düşünülmesi gerekir; örneğin bir beton 
büzün hem üzerine gelecek yüklerc mukavemet 
etmesi, hem de topraktaki olumsuz kimyasal 
şartlara (söz gelimi asit veya sülfat gibi) karşı da
yanıklı olması istenir. 

3.2- Boru Çeşitleri 

Yüzeyaltı drenajında kullanılan başlıca bo
ru çeşitleri şunlardır : Kil künklcr, beton büzler, 
Bitümlü fiber borular, Madeni borular ve plastik 
borular. Bu dren borularına su ya ek yerlerinden 
(örneğin kil künklerde ve beton büzlcrde olduğu 
gibi), ya da boru üzerine açılmış yartk veya dc
liklcrdcn (örneğin düz çeperli veya kıvrtk çeperli 
plastik borularda olduğu üzere) girmektedir. Bo
rular üzerine açılacak yarık ve delilderin boyut
ları ve toplam alanlarına ilişkin birtakım esaslar 
belirlenmiştir. Kil künklcre ve beton büzlcre su 
girişi için gerekli açıklığı, bu boruların uçlarının 
tam anlamıyla düzgün olmayışı ve ağız ağıza 
yerlcştirilınclcri sırasında meydana gelen 
düzensizi ik ler sağlamaktadır. 

ll 
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a) Kil Künkler : Killi topragın su katılıp 
yogrularak şekillendirilmesinden sonra kurotulup 
pişirilmesiyle dış etkilere son derece dayanıklı 
kap-kacak yapımının geçmişi binlerce yıl 
öncesine kadar uzanmaktadır. Killi ve tınlı top
rak malzemenin dren künkü imalinde kul
lanılmasının başlangıcı 160 yıl kadar öneeye 
gider. Başlangıçta yalnız el işçiligi ile ilkel 
şartlar altında yapılan bu künkler, günümüzde 
modem fabrika ve imalathanelerde uygun nite
likte ham maddenin (killi topragın) makinalar 
aracılıgıyla ögütülmesi, uygun su katılıp 
karılması, preslerde vakum altında kalıptan 
geçirilmesi, kontrollü bir biçimde kurotulduktan 
sonra fırınlanması suretiyle imal edilmektedir. 
Aynca belirlenmiş olan standartıara göre de, 
üretilen borular sürekli olarak kalite denetimine 
tabi tutulmaktadır. 

Don derinliginin aşamasına döşenmemiş 
kil küııkler donma-çözünmeden ciddi olarak et
kilenirler. Çeperlerinden içlerine işleyen suyun 
donması sonucunda yüzeylerde ufalanmalar, 
dökülmeler oluşur. Kış boyunca dışarda, toprak 
üzerinde de polanmış kil künkler için de aynı 
durum geçerlidir. Kil künklerin en iyi asit ve 
sülfatlardan etkilenmemeleridir; yani topraktaki 
kimyasal şartlar altında bozulmalar. 

Künk yapımına elverişli maddelerin hemen 
her yerde kolayca bulunabilmesine karşılık üstün 
nitelikli künk yapımı beceri, deneyim ve iyi do
natılmış bir imalathane gerektirir. Kil künk ima
latında başlangıçta 2,S cm'yi geçmeyen küçük 
çaplı dren boruları üretilmişse de siltlenme soru
nu nedeniyle bunların kısa bir sürede dolarak et
kinliklerini yitirmelerinden ötürü bugün artık S 
cm'den daha küçük çapta (iç çap) dren künkü 
yapılmamaktadır. Genellikle en büyük çap lS cm 
olup, boru boyları ise 30 cm'dir. Bununla birlikte 
standartlarda SO cm çapa kadar kil künklere yer 
verilmiş olup, bunların boyları ise SO cm veya 
100 cm'dir. 

b) lleton llüzler : Kil künklcrin kolayca 
saglanamadığı alanlarda beton büzler kullanılır. 
Kil künklcre bakışla beton büzlcrin yapımı daha 
basit, döşenmeleri daha kolaydır. 

Yoğunluğu yüksek olan beton büzler don
ma-çözülmeden etkilcnmezlcr. Bununla birlikte 
betonun asit ve sülfat etkisine karşı çok duyarlı 
olduğu akıldan çıkarılmamalıdu. Asit veya peat 
topraklarda sülfat tuzları çimemoya etki ederek 
büzün dağılmasına neden olur. Bu sakınca sülfat 
tuzlarına dayanıklı çimento kullanılması ve 
yüksek yoğunlukta büz yapımıyla bir ölçüde 
azaltılabilirse de aşırı asit veya sülfat şartlarına 
sahip topraklarda beton büzlcrin kullanılmasından 
kaçınılmalıdır. 
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Beton büz yapımında uygun oranlarda 
karıştınlan agrega (kum+çakıl), çimento ve su, 
kalıplara dökülerek sıkıştınldıktan sonra kont
rollü nem ve sıcaklık şartlarında priz yapmaya 
bırakılır. Prizini almış borular başka bir işleme 
gerek kalmaksızın kullanıma hazır demektir. 

c) Bitümlü Fiber Borular : Bitüm cmdi
riimiş fiberin, basınç altında yogrulmasıyla 
oluşturulan bu borular kil künklere ve beton 
büzlere göre çok daha hafıftirler. Yapıldıkları 
malzeme drenleri ezilme dayanırnma kötü bir 
etki yapmaksızın boroya esneklik saglayan ken
dine özgü bir niteliğe sahiptir; böylece fiber 
borular düşey yüklere karşı dayanımlarının veya 
taşıma kuvvetlerinin çogunu çevrelerine yerleştirilen 
kaplama malzemelerine ileterek bu yolla destck 
kazanmaktadırlar. 

Bu boruların toınık ve toprak çözeltisindeki 
kimyasal maddelere ve su emmedikleri için de 
dona karşı dayanıklı olmaları diger borulara 
bakışla önemli bir üstünlükleri sayılırsa da 
sıcaklık etkisiyle kolayca yumuşayıp bükülmele
ri kullanımlarını etkileyen olumsuz bir husustur. 
Vaktiyle 20 cm çapa ve 3 m uzunluga kadar imal 
edilen bu boruların yerini bugün plastik borular 
almıştır. 

d) Madeni Borular : Drenaj 
çalışmalarında madeni borular başlıca aşagıdaki 
amaçlarla kullanılmaktadır: 

- Kil künkler ve plastik borular için tahliye 
ağzı olarak; 

- Aşırı yük durumlarında; 

- Yardımcı yapılarda, 

- Kazı ve dolgu yaparak geçirmenin 
mümkün olmadığı durumlarda (örneğin demir 
yollarının veya kara yollarının altından 
gcçişlerde) sürekli bir borunun iteklcnerek 
geçirilmesinin gerektiği hallerde. 

e) Plastik Borular : Yaklaşık olarak 
1960'da yüzeyaltı drenajında kullanılmaya 
başlanan bu borular bugün dünyada çok yaygın 
bir duruma gelmiş olup, günümüzün "hendeksiz 
borulu drenaj" tekniği bu borular sayesinde or
taya çıkabilmiştir. Plastik boruların yapımında 
başlıca iki tip reçine kullanılmaktadır: polietilen 
(p.e.) ve polivinil klorid (p.v.c.). Her ikisi de pet
rol kaynaklı olan bu malzemelerin son yıllarda 
p.v.c. yönüne doğru artan bir eğilim görülmek
tedir. P.v.c. borular düşük sıcaklıklarda (O °C ci
varında) kırılgan bir özellik göstermekteyseler de 
eşdeğer ağırlık başına dış yüklere dayanımlar 
p.c. borularınkinden biraz daha yüksektir. Bu 



plastikler asitler ve bazlar dahil olmak üzere he
men hemen tüm kimyasal maddelere karşı day
anıklı olup, drene edilecek topraklarda 
karşılaşılabilecek kimyasal şartlardan herhangi 
bir şekilde etkilenmclcri söz konusu degildir; su 
emmedikleri için de donma-çözülme olayından 
zarar görmezler. Ultraviyole ışınlarına uzun za
man maruz kaldıkları takdirde kırılgan bir hal 
alan bu borulann, bu bakımdan siyah renkli ola
rak imal edilmeleri istenir. 

Başlangıçta düz çepcrli olarak yapılan bu 
borular bugün artık kıvrık çepcrli olarak imal 
edilmektedir. Kıvrık çepcrli boruların düz çeperli 
borulara göre üstünlükleri şöyle sıralanabilir: 

-Birim agırlık başına daha çok yük taşırlar; 

- Bu nedenle birim uzunlukları daha ucuza 
gelir ve 

-Aynı zamanda daha hafif olurlar; 

- Esnek oluşları kangal biçiminde sanlarak 
taşınmalarını kolaylaştırmakta (düz çepcrli boru
ların boyları 5 m'yi geçmezken, kıvrık çcperli bo
rular 100 m, hatta 200 m boyunda ve yaktaşı 1 ın 
iç çapında kangallar şeklinde kullanılacakları ye
re kadar taşınabilir); 
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Kıvrık çepcrli boruların kıvrımlan ya hal
kalı (gırtlak boru), ya da helczoni (sarmal boru) 
olabilmektcdir (Şekil 4). Plastik dren borularına 
suyun girişi üzerlerine açılan yarık ve delikler 
aracılığıyla olur. Düz borulara genellikle uzunla
masına yarıldar, kıvnk çepcrlilere ise delikler 
açılmaktadır. Bu delikierin borunun çıkintılı 
kısımlarına açılmasının dayanımı önemli ölçüde 
azaltugı tespit edilmiş oldugundan delikierin 
kıvnınların girintilerine açılması yeglenmektedir. 
Delikler genellikle altı sıralı açılmakla olup, pi
yasada dört veya sekiz sıralı delik taşıyan borula
ra da rastlanabilınektedir. 

Bu boruların T, redüksiyon, 90° dirsek, kör 
tapa, ınanşan ve klape gibi ek parçaları da imal 
edilmektedir. 

3.3- Boru Seçimi ve Dren Borularının 
Diğer Kullanım Alanları 

Bu anlaulanlardan sonra dren borusu 
seçimine gelince, drene etme işlevini yerine ge
tirme bakımından değişik tipteki borular arasında 
önemli bir fark bulunmamaktadır; bu nedenle 
scçimde asıl faktör 'ekonoıni'dir. Diger yandan 
uygulamada karşılaşılan şartlar (derinlik, profilde 
taş bulunup bulunmaması, sülfat durumu, nakli
ye imkanları vs.) ilc, drenlerin döşenmesinde 
kullanılan teknikler de (cl ile döşcmeden, hen-

Şekil 4 : Toprak içerisindeki plastik dren borularına su girişi : 
A) Halkalı; B) Düz ve C) Sarmal tip 

- Ve yine bu esnekliklerinden ötürü 'hen
deksiz borulu drenaj' tekniğine uygun tek boru ti
pini oluşturmaktadırlar. 

Kıvrık çepcrli boruların düz borulara 
bakışla bir sakıncası, hidrolik dirençlerinin ol
dukça yüksek oluşu nedeniyle aynı cğimde aynı 
miktar suyu akıtabilınck için düz borulara göre 
%25 kadar daha büyük bir dış çapa ihtiyaç 
gösterıneleridiL 

deksiz borulu drenaja kadar) boru seçiminde göz 
önünde bulundurulınalıdır. Kil dren künklerinin 
drene edilecek alanın yakınlarındaki imalathane
lerden ve ucuza sağlanabildiği yerlerde, eger cl 
işçiliği veya eski tip makinalarla döşeme 
yapılıyorsa, plastik boru kullanınaya gerek yok
tur; bununla birlikte plastik borular kil künklere 
veya beton büzlcrc göre biraz daha pahalıya gclsi 
bile bunların taşınınalarının ve döşenmelerinin 
daha kolay olması nedeniyle sağlanacak tasarruf 
gözden ırak tutulmalıdır. 

13 
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Konunun bu kısmının kapaLılmasından 
önce tarımsal drenaj amacıyla imal edilen dren 
borulannın diger kullanım alınlarına değinmek 
yararlı olactıkLır. Bu kullanım alanları arasında 
şunlar sıralanabilir: Degişik tipteki binaların te
mel drenajı; Septik tankların dalı;ıtıın halları; top
rak dolgu barajiann Lopuk drenleri; Sulaına sis
tcmlerinde tarla alt başında oluşan yüzey akış 
sularının toplanmasında; Pompajla drenaj sistem
lerinin biriktirme çukurlarında; Terasların Lahli
yelcri; Otoyolların ve demiryollarının temel dre
najı; Yerleşim alanlarının drenajı; Hava 
alanlarının drenajı; Spor sahalarının ve kabristan
ların drenajı; Parkların ve tcnezzüh alanlarının 
drcnajı ve havalandırma ve ısıuna sistemlerinde 
ilctim borusu olarak. 

YüzeyalLı drenajında kullanılan boruların 
gelişimi, çeşillcri ve bunlarda aranan nitelikler 
konusunda daha ayrınulı bilgi edinmek için şu 
sıralanan kaynaklara bakılabilir: Manson(1957); 
Alpers ve Short(1965); Bcrkman(l965); Edc ve 
Smithaın(l965); Edminster(l965); Fouss(1965); 
Manson(l965); ASEA(1967); Davis ve Giesel
man'l971); Drablos ve Schwab(l971); Fouss 
(1971); Manson(1971); Negi ve Broughton 
(1971); FA0(1972); ASTM(l974 a); ASTM 
(1974 b); Fouss(1974); USBR(1974); ASTM 
(1976 a); ASTM(l976 b); Drablos ct al.(1976); 
Easton et al.(l976); Fouss ve Wingcr(1976); 
Montsinger(l976); TSE( 1976); Eggclsman 
(1978); USBR(1978); Gcmalmaz(1980); DIN 
(1982); Gemalmaz(1983); Özdcn(1985). 

4. HİDROLİK PROJELEME I<::SASLARI 

Fazla suyun araziden zamanında uzak
laştırabilmesi için drenaj sisteminde yer alan bo
ru drenlerin, yani tarla içi drenlcrlc toplayıcı 
drenlerin bu hususun göz önünde tutulmasıyla 
planlanmış olması, bir diger aniaLım la dren boru
larının kapasitelerinin uzaklaşurılması gereken 
debiye göre hesaplanmış olması gerekir. "Hidro
lik projeleme" diye de adlandırılan bu hesapla
ınalarla drenlerin çapları ve eğimleri belirlenir. 

4.1 Eğim 

Borulu l)ir drenaj sisteminin projelemesin
de başlıca şu iki tıp problemle karşılaşılır: 

- Belli bir eğimdc döşenecck ve verilen bir 
çaptaki dren borusu ne kadar bir alanı drene ede
bilir? 

- Büyüklüğü bilinen bir alanı drene etmek 
için belli bir cğimlc döşenccek dren borusunun 
çapı ne olmalıdır? 
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Bilindigi üzere drenaj problemi görülen 
araziler genellikle taban araziler olup, bu tip 
alanlarda cgim de çok düşüktür. Bu nedenle dre
naj uygulamalarında gerek tarla içi drcnlcre, ge
rek toplayıcılara arazi egimindcn çok farklı egim 
verme imkanı yoktur. Zaten ilerde de görülecegi 
üzere dren boruları içerisindeki su akışını 
salı;layan faktör göz önüne alınanboru kesimleri 
arasındaki "poıansiyometrik yük"* farkı olup, 
cgim değildir. Dren boruları sıfır egimle 
döşenmiş olsalar bile, yine içlerinden su akar; da
ha açık bir anlatımla aynı çaplaki boru hattı, aynı 
potansiyomctrik egimde, boru hallının egimi ne 
olursa olsun, aynı dcbiyi iletir. Eger dren boru
larının tam dolu akınası söz konusu degilse, 
örncgin yarı dolu bir akış söz konusu ise, bunun 
boru akışından ziyade daire kesiLli bir kanaldaki 
akış gibi düşünülmesi uygun olur. 

Uygulamada drenlerin bir miktar egimli 
olarak yerleştirilmesinin nedenleri arasında 

a) Drenaj ihtiyacının minimum oldugu 
dönemlerde içierinin boşalarak kolay kontrole 
imkan vermesi; 

b) Bir miktar havalanma sağlaması ve 

c) Yan dolu akış durumlarında da belli bir 
akış hızına erişilmesi sıralanabilir. 

Daha önce de dcginilıniş oldugu gibi tarla 
içi drenler genellikle taban suyunun akış yönüne 
paralel olarak yerleştirilir; ki sutablasının egimi 
de aşağı yukarı arazi egimine uygun düşer. Tarla 
içi drenlerin yatay konumlu yerleştirilmesi halin
de tarla üst başına doğru dren derinligi giderek 
artarak, eldeki makina ve ckipmanın ulaşma de
rinlilı;inin aluna da inebilir. Diger yandan dren 
hallarına verilccek eğimi n %1 'den fazla olması 
durumları pek cnderdir. 

Yeri gelmişken burada şu hususun da belir
Lilmesi gerekir : Drenlerin döşcneceği derinlik, 
dren hatlarına verilccek egim ve bu hatların 

uzunlukları göz önüne alındılı;ında, bileşik borulu 
bir drenaj sistemi için yer çekimi ile tahliyeye el
verişli olacak bir tahliye noktasındaki ortalaına 
su seviyesinin, drene edilmesi düşünülen arazi
den ortalama şartlarda 3 m kadar aşağıda bulun
ması icab eder; aksi takdirde pompajla tahliye bir 
seçenek olarak düşünülmelidir. 

* Dren borusu i~·crisine yerleştirilen bir piezoınetrede 

güzlcııılcncn su seviyesinin belli bir referans düzlemine 

olan uzaklığı 



4.2 Akış Durumu ve Çap Seçimi 

Dren borularının içerisinde zamanla bir 
miktar siltlenme olmasını tabii karşılamak gere
kir; her ne kadar tarla içi drenlerin çevresine yer
leştirilecek uygun bir fi!Lre malzemesinin drenle
re silt girişini önemli ölçüde azaltaca~ı bir gerçek 
ise de, uygulamada yine de silt birikimi sorunu 
ile karşılaşılmaktadır. lyi projelcnıniş ve ilinayla 
tesis edilmiş drenaj sistemlerinde siltlenme prob
lemi giderek azalır. Bununla birlikte projeleme 
yapılırken zemin topra~ının da niteliklerine baglı 
olarak borular için bir sedimentasyon payı 
bırakılmalıdır; yani dren boruları içeresindeki 
akışın tüm en kesit alanı boyunca gerçeklcşe
meyecegi öngörülmclidir. Bu amaçla tarla içi 
drenlerin teorik kapasi telerinin %60'ından , topla
yıcılarda ise teorik kapasitenin %75'indcn yarar
lanılabileceğini düşünmek uygundur. Böylece 
bakım ihtiyacı hafiOetilıniş olur. Stabilitesi 
yüksek zeminlerde kil künklcrin ve beton 
büzlerin filtre veya kaplama malzemesi kul
lanılmaksızın döşenmes i de mümkündür; bir sil
tasyon problemi görülmcyebilir. Plastik boru
ların ise, ister tarla içi dren ister koliektör olsun, 
kendilerine gelen yükleri emniyctle taşıyabilmc
leri için çevrelerinde kaplama malzemesi (veya 
fiiLre) olacak biçimde döşenmeleri şarttır. 

Di~cr taraftan dren boru hatları tam dolu 
veya yarı dolu akabilirler; bu bir tercih meselesi
dir. Hatta çapın ve yerleştirme eğiminin bir sonu
cu olarak alt başta dolu akan bir dren hauı üst 
başta yarı dolu akabilir. Dren çaplarının ge
reğinden büyük seçilmesi halinde yarı dolu akış 
söz konusu olur. Büyük çap seçiminin başlıca iki 
avantajı vardır: 

a) Bakım ihtiyacı azalır; yani bakım 
dönemleri arasındaki süre artar; 

b) Bakım çalışmaları daha kolay 
gerçek leş tir i 1 ir 

Büyük çap seçiminin sakınca ları ise şöyle 
sıralana bilir: 

a) Daha pahalı bir boru kullanılmış olur; 
çap büyüdükçe, et kalınlıgının da artması sonucu 
boru maliyeti artar. Şöyleki 50 mm, 100 ının ve 
200 mm anma çapındaki p.v.c. boruların 100 
m'sinin ağırlığı sırasıyla 15,5 kg, 48 kg ve 135 
kg'dır. Benzer hususlar kil künk.ler ve beton 
büzler için de geçerlidir. 

b) Daha büyük çaplı bir boruyu yer
leştirmek için daha geniş bir hendek açmak gere
kir; bu da ister Lrençer kullanılsın ister hendeksiz 
boru döşemesi tekniği, daha fazla işgücü ve mas
raf demektir; 
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c) Daha fazla miktarda kaplama malzemesi 
(veya filtre) gerekir. 

ABD'de daha büyük çap ağırlık taşırken, 
Avrupa ülkelerinde yeterli çap eğilimi bulun
maktadır. Yani Avrupa'daki hidrolik projelernede 
dren borularının tam dolu ve bir miktar da "artık 
basınç "lı* akması öngörülmektedir. 

4.3 Borularda Akış 

Borulardaki akış, hidroligin üzerinde çok 
çalışma yapılmış konularından birisidir. Boru 
akışının esaslarına ili şkin bilgiler için hidrolikle 
ilgili temel eseriere bakılabilir; öme~in Çeçen 
(1967) veya Topkaya(1974) gibi. 

Burada anlatılacak olanlar ise esas olarak 
Cavelaars (1974)'ten yararlanılarak hazırlanmış
ur. Konunun ele alınınasında şöyle bir sıra izle
nccektir: 

- Önce değişik tipteki dren boruları için (kil 
künk veya kıvrık çeperli borular), "üniform 
akış"a ilişkin temel eşitlikler çıkarılacaktır; 

- Daha sonra da drenajda boru hatları bo
yunca debinin giderek artaca~ı gerçe~indcn hare
ketle bu eşitlikler "su alan" borular için ge
li ştirilccek tir. 

Buraya kad<ır olanlar bu makalenin kap
samına dahildir; bunu devamı olan ikinci maka
lede ise 

- Uygulamada karşılaşılan projeleme prob
lemleri; 

- Çözümlerde izlenecek yollar ve yardımcı 
diyagramlar; ile 

- Daha seri çözümler yapmayı mümkün 
kılan bilgisay<ır prograrnları takdim edilecektir. 

4.3.1 Üniform Akış 

Tam dolu akan borularla ilgili genel Darcy
Weisbach cşitligi 

2 

i = ~ = ~ y__ ........................................ (!) 
X d 2g 

şeklinde olup, burada i, hidrolik eğim (bo
yutsuz); z, hidrolik yük kaybı (m); A., sürtünme 
katsayısı (boyutsuz); d, boru iç çapı (ın); v, akış 
hızı (m/sn); g de yerçekimi ivmesidir (9,81 m/ 
sn2). 

• Putansiytınıctrik SC\ iyenin dren borusunun h ir miklar 

üzerine yüksclııı cs i durumu 

ıs 
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Sürtünme katsayısı akışın tıpıne (laminar 
veya türbülanslı) ve boru iç çeperinin pürüzlü
Iügüne bağlıdır; genellikle denemelerle tespit 
edilen bu katsayı degerieri Reynolds Sayısı'yla 
(Re) ilişkili olarak grafikler halinde verilmekte
dir. Reynolds Sayısı da 

Re= vd ................................................ (2) 
V 

şeklinde ifade edilir ki burada u kinematik 
viskoziteyi simgelemektedir; 10 °C'taki su için u' 
n ün degeri 1,3103.10-6 m2/sn'dir. Drenajda kul
lanılan kil kün.kler ve düz plastik borular için lı. 
ile Re arasında aşağıdaki gibi bir ilişki vardır: 

-0,25 
lı.= aRe ............................................... (3) 

Burada a ek yerleri, boru üzerindeki 
yarıklar, delikler vs. gibi düzensizlikleri hesaba 
katmaya yarayan bir katsayıdır; a'nın değeri de
Iiksiz ve düzgün konumlandırılmış borular için 
0,32'den, kötü delinmiş borularda 0,41'e, ve kötü 
konumlandırılmış borularda da 0,45'e kadar 
değişmektedir; tarla koşullannda temiz borular 
için a=0,40 alınabilir (Raadsma, 1974). 

Dolu akan daire kesitti borular için 
Süreklilik Denklemi de 

1t 2 
Q =4 V d .............................................. (4) 

şeklinde yazılabilir. Böylece sıralanan bu 
son üç eşitliğin Eşitlik 1 'de yerlerine konul
masıyla 

. z -4 ı ,75 -4.75 
ı=-= 26,32.10 a Q d ................ (5) 

X 

veya 
-0,5714 2,7ı4 0,5714 

Q=29,80a d i ...................... (6) 

elde edilir. Bu son iki eşitlik düzgün iç ci
dara sahip borular, yani kil künkler, beton büzlcr 
ve düz çeperli plastik borular içindir. 

Diğer yandan çeperi kıvrımlı plastik bura
lardaki akışın kanallardaki akışı karakterize et
mede kullanılan Marnıning Denklemi ile iyi bir 
biçimde ifade edilebileceği bulunmuştur: 

2/3 ırı 
v=KmR i ........................................... (7) 
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Burada Km= 70 (= 1/n: n, Manning katsa
yısı olmak üzere) alınabilmektedir *; R ise hidro
lik yarıçapı simgelernekte olup, tam dolu akan 
borularda d/4'e eşittir. 

Eşitlik 7'nin aşagıdaki biçimlerde de 
yazılması mümkündür. 

-2 2 -5,33~ 

i= 10,29K m Q d ................................ (8) 
2,667 0,5 

Q=0,3117Km d i ........................... :(9) 

Buraya kadar sıralanmış eşitlikler üniform 
akış, yani boru boyunca sabit bir debinin iletil
mesi durumu içindir. 

4.3.2 Üniform Olmayan Akış 

Bilindiği üzere dren boruları üzerilerine 
açılmış delik ve yanklar (veya kil künklerin uç 
uca yerleştirilmeleri sırasında arada kalan 
açıklıklar) aracılığıyla tüm uzunlukları boyunca 
su almakta ve içlerindeki debi yukarı başta Q = 
O'dan aşağı uçta Q =q B L'ye kadar artmaktadır; 
burada q özgül boşalım veya drenaj katsayısı 
olup (m/sn), B ile dren borusu ile drene edilen 
alanın genişliği (bir kural olarak tarla içi denler 
için dren aralığına eşit alınmaktadır; m), L ile de 
dren hattının boyu (m) gösterilmektedir. Bu du
rumda kullanılacak eşitlikler Şekil 5 göz önünde 
bulundurulmak suretiyle aşağıdaki gibi çıkarıla
bilir. 

Boru içerisindeki debi, akış doğrultusunda 
giderek arttığından hidrolik eğim de artar (Şekil 
SA). Kolaylık olsun diye önce boru hattının ya
tay konumlu olduğu düşünülecektir; daha sonra 
eğimli konumlandırma durumu da irdelenecektir. 
Hidrolik eğim kendiliğinden bir 'artık basınç' 
(yani atmosferik basınçtan büyük basınç) şeklin
de oluşacaktır; ki bu durumun Şekil SB'deki gibi 
piezometrclcr yardımıyla izlenmesi mümkündür. 
Böyle bir durumda boru !çerisinde- ki akışı ifade 
etmede kuJianılacak denklemler . eşitlik 6 ve 
eşitlik 9'un, debinin boru hattı boyunca 

................................ (10) 

ilişkisi uyarıncı artacağı gerçeğinden hare
ketle entegral alınmak suretiyle çıkarılabilir; bu
rada Qx, boru üst başından x(m) uzaklıktaki debi
yi (m3/sn) göstermektedir. 

* Kıvrık çeperli plastik dren borularındaki n değirinin belir
lenmesi için çeşitli araştırmacılar taraf ın dan yapıJan 
çalışmalarda, değişik faktörlere bağlı olarak 0,0139 ilc 
0.022 arasında değişen değerler bulunmuştur. 
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y 

H 

Şekil 5 : Su alan ve tam dolu akan borulardaki akış; A : Yük kaybının x'in bir fonksiyonu olarak 
degişimi; B : Yatay konumlu dren borusunda artık basınçlar nedeniyle oluşan potansiyo
metrik egri 

a) Düzgün Cidarlı Borulardaki Akış 

Eşitlik 6'nin, a = 0,40 alınarak aşagıdaki gi
bi yazılması mümkündür: 

Q =50,30 d 2,714i 0,5714 

Şekil SA göz önüne alınarak boru üst 
başından x uzaklıktaki Q debisi için 

2,714 0,5714 
q Bx =S0,30d (-dy/dx) 

yazılabilir; i'nin, yani dy/dx'in bu durumda 
negatif işaret taşıyacagına dikkat edilmelidir. Da
ha sonra bu ifadeden 

0,5714 so 30d
2
·
714 

0,5714 
xdx = ' (-dy) 

9B 
yazılarak her iki tarafın 0,5714. dereceden 

kökü alınırsa 
1,75 1,75 4,75 

x dx=(50,30/qB) d (-dy) 
elde edilir ki bunun entegrali de 

2,75 1,75 
_x- =<so.3o) d4.7C-y)+C 
2,7S q B 

ifadesinin verir; burada C entegral sabiti 

olup, x = L için y =O olacagından C=L2'7/ı,75 
olur; C'nin bu degerinin yukardaki eşillikte yeri
ne konulmasından sonra y için çözüme gidilerek 

2,75 2,75 
L -X qB 1,75 -4,75 

y=( ) (--) d ........... (11) 
2,75 50,30 

ifadesi elde edilir. Bu ifadede x = O için 
y = H olacagı düşünülerek ve L2.75 = L.0.75 
yazılarak aşagıdaki ilişki elde edilir : 

1,75 
H=L (qBL) d-4,75 

1,75 
2,7S50,30 

Ve buradan da i ortalama hidrolik egimi için 

1,75 
: H QL d-4,75 
ı=-= 

L 2,7S 50,30ı.75 

yaz1labilir; burada QL = q B L'dir. Bu ifade 
de 

: H -4 -4,75 1,75 
ı= L = 3,828.10 d QL ........... (12) 

şeklinde sadeleştirilebilir; ya da QL için 
2.714 - 0,571 

QL=qBL=89,66d i .......... (13) 
yazılabilir. 

b) Kıvrık Cidarlı Borulardaki Akış 

Eşitlik 9'un ~ = 70 alınarak aşagıdaki gi
bi yazılması mümkündür; 

Q = 21,82 d2,67 i 0,5 

Yine Şekil SA göz önüne alınarak boru üst 
başından x uzaklıktaki debi için 

q B x = 21,82 d2·67 (-dy/dx) 1f2 yazıldıktan 
sonra 

x dx 1(2 = (21 ,82) d2.6( -dy) 1f2 
qB 

ifadesinin her iki yanının karesi alınırsa 

2 21 82 2 5,333 
x dx =(-' -) d (-dy) 

qB 
Ve bu ifadenin entegrali de 

3 
2 5,333 

~ =(21,82) d (-y)+C 
3 qB 

olup, x = L için y = O olacagı düşünülerek 
elde edilecek olan C = L3/3 degeri yerine konu-

17 
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larak y için çözüme gidilirse aşa~ıdaki ilişki elde 
edilir : 

3 3 
L -X q B 2 -5,333 

y=(-3-)(21,82) d ......................... (1 4) 

Bu son eşitlikte x = O y = H konarak ve L3 
= L.L2 şeklinde düşünülerek 

H=!:_ ( L q B ) 2 d -5,333 

3 21,82
2 

-
yazıldıktan sonra i ortalama hidrolik egim 

için (i=HJL; 

i=!21,82-
2 d-5 ,333Q~ 

3 
veya 
: H -4 -5,333 2 
ı= L =7,002.10 d QL ................... (l5) 

Buradan da QL için aşagıdaki ilişki 
yazılabil ir: 

2 667-0,5 
QL=qBL=37,79 d, i ...... .. ........... (16) 

Kullanılan boruların cidar özelliklerine 
baglı olarak Eşitlik 12 ve 13'ten, veya Eşitlik 15 
ve 16'dan yararlanılarak hidrolik projeleme 
gerçeklcştirilcbilir. İlgili çözüm örnekleri bir 
sonraki makalede verilecektir. 

Bu konuyu burada baglamadan önce dre
najda kullanılan borulardaki akışla ilgili olarak 
bakılabilecek bazı litctatürleri sıralamak uygun 
olacaktır : Bunlar arasında Schwab (1957), Her
mesmeir ve Willardson (1970), Dinc et al. 
(1971), Johnson(1971), Herınesmeier ve Wil
lardson (1972), Donnan ve Schwab (1974), Dvo
rak: (1976), Zeigler(1978), lrwin ve Notycka 
(1979), Wahid El-din ct al.(1978) sayılabilir. 

18 

4.3.3 Drenlerin Ewmli Konumlandırılması 

Yukarıda verilen eşitlikler tam dolu akan 

boru hatlarının yatay konumlu olması durumu 

içindir; Şekil 5B'de görülen potansiyometrik egri 

kcndiliginden oluşur. Eger dren hattı egimli ise, 

bu egimin ortalama hidrolik egimden az olması 

halinde durumda bir degişiklik olmaz. Sınır du

rumda dren hattı yukarı başta bir artık basınç ol

maksızın tam dolu akar; üst ve alt uçlar arasında 

kalan kesimde bir miktar artık basınç görülür. 

Eger e~im ortalama egimden fazla ise yukarı 

başta tam dolu bir akış oluşmaz. Boru alt başında 

eğimin hidrolik eğime denk olması halindeyse 

teorik olarak alt başta tam dolu bir akış 

gerçckleşirken, diğer kesimlerde boru hattı tam 

dolu akınayacaktır. 

Şekil 6 : Dren hattının farklı egim durum· 
larının hidrolik egim ile ilişkisi 
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ÖN YÜZÜ BETON KAPLAMALI 
KA YA DOLGU BARAJLARININ 

İNŞAASI 
Yazanlar: Alan VARTY1, Rick J. BOYLE2, 

Edward D. PRITCHARD3 ve Roger E. GİLL 4 
Çeviren : Cemalettin SEZER * 

ÖZET 

Avustralya, Hidro-Elektrik Kurulu Tasmania 1968'den bu yana beton kaplamalı kaya dolgu ba
raj/ar inşa etmektedir. Yükseklikleri 110 m'ye varan 26 barajdan 6 tanesi tamamlanmış ve 122 m ile 
en yüksek baraj da 1986 yılında tamamlanacaktır. Ayrıca beş barajdaproje aşamasındadır. Bu ba
raj/ar, kurulun mühendislerince proje/endirilmiş ve inşa edilmiştir. Ozel inşaat ekipmanları kurulca 
dizayn edilerek imal edilmiştir. Bu yolla bir barajdan digerine uzman elemanlar yetiştirmek, inşaat 
metodlarını ve ekipmanlarını geliştirmek mümkün olmaktadır. Bildiri; radye inşaatının gelişimini, 
kaya dolgunun yerleştirilmesini, memba yüzeyinin kontrol ve sıkıştırılmasını, su tutucular ve do
natının yerleştirilmesini ve kayar kalıp/ayapılan beton kaplama inşaatını tanımlamaktadır. Kurulun 
tüm bu işletmelerdeki deneyimi bildiride sunulmuştur. Metod ve ekipmanlardaki degişimler, insan 
gücünün kullanımında azaimalara ve üretim oranlarında artışlara yol açmıştır. 

TERİMLERİN TANIMI 

Kenar Şerit (Başlama Bölmesi) 

Beton kaplamanın radye ile birleşim yerin
de meydana gelen üçgen şeklindeki kısım. Bu 
kısım, 12 m genişliginde kayar kalıbın kul
lanılmasına imkan sa~lamak ve yatay inşaat der
zi oluşturmak amacıyla ana kaplama öncesi be
tonlanır. 

Çelik Sepetler (Kaya Sepetleri) 

Izgara şeklinde yüksek gerilmeli çelik 
çubuklardan yapılan, genellikle 0,9 m çapında ve 
2.4 m uzunlu~unda yaklaşık 2 ton a~ırlığında iri 
taşlarla doldurulan kaya sepetler. 

Radye (Topuk Kaplaması) 

Bewn kaplamanın başlama ve kaya ile bir
leşim noktasını şekillendiren ve barajın memba 
topugu boyunca devam eden beton blok. Aynı 
zamanda kapak ve perde enjeksiyonlarını da 
şek:illendirmektedir. 

1 Yapı Mühendisi. Hidro-Elektrik Kurulu Tasmania, 
Avustralya 

2 Proje Müdürü, Enerji Projeleri 
3 Sorumlu Mühendis. 
4 Mühendis 
• DSİ 15. Şube Müdürü 

TIG Kaynak (Tungsten Agır Gaz) 

Agır gazla korunan arkı, tungsten elektrodu 
ile kullanılan ve arkı denge halinde tutmak için 
yüksek akımdan yararlanan elektrik kaynagı. 

Taşıma Treyleri 

Kret üzerine döşenen raylar üzerinde hare
ket eden ve üzerine kayarkalıp vinci kuruln trey
ler. Kayar kalıp, bu vinç yardımıyla kret boyunca 
bölmeden bölmeye aktarılmaktadır. 

Rampalı Treyler 

Baraj krcLine döşenen raylar üzerinde hare
ket eden ve üzerine vinçlcr kurulan treyler. Ser
vis arabaları, bu vinçler yardımıyla baraj 
yüzeyinde yukarı ve aşağı doğru hareket etmek
tedir. Treylcr, araç geçişine izin verecek şekilde 
dizayn edilmiştir . 

GiRiŞ 

Hidro-Elektrik Kurulu, Avustralya'nın Tas
mania Eyaletinde elektrik enerjisi üretim ve te
minindcn sorumlu yarı resmi bir devlet kuru
luşudur. Bu sorumluluk, hidroelektrik projelerin 
yapımı, 26 enerji santralının işletmesini ve ener
jinin tükelim merkezlerine iletim ve dagıtımını 
kapsamaktadır. Kurul, toplam 5200 kiş i 
çalıştırmakta ve 200.000 tüketiciye yılda 8 
milyar kw-saat elektrik enerjisi saglamaktadır. 
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Kurulun inşaat şubesi: Baraj, enerji sant
ralı, tünel, dolusavak, su alma yapıları, ulaşım 
yolları, kanallar ve ilgili işlerde uzmanlaşmıştır. 
Şubenin tüm işlerinin yapımını gerçekleştiren 
yürüten ve sayısı günlük olarak 2000'nin 
üzerinde değişen işçisi ve 200'de sözleşmeli ele
manı bulunmaktadır. 200 sözleşmeli personel, 
pik dönemlerde bazı özel servis ve ekipman ihti
yacını karşılamak için çalıştırılan operatörlerden 
meydana gelmektedir. 

Kurulca, projelendirilerek inşa edilen ilk 
beton kaplamalı kaya dolgu baraj 1970 yılında 
tamamlanan 35 m yüksekligindeki Wilmot ba
rajıdır. Wilmot, 110 m yüksekligindeki Cethana 
barajının yapımı için yeni ekipman ve inşaat 
düşüncelerinin test edildiği bir yer olmuştur. Cet
hana barajı bu dönemde yapılan dünyanın en 
yüksek beton kaplamalı kaya dolgu barajlarından 
biridir. Bu barajın, planlama proje ve inşaatında 
dış deneyimlerden yararlanılmıştır. 

di yıllık deneyim sonunda önemli bir bilgi biriki
mi salı;lamış ve uzmanlaşmıştır. Bu bildiri baraj 
inşaauarında kazanılan deneyimleri sunmaktadır. 

Dokuz barajın ana inşaat özelliklerinin kısa 
bir özeti tablo.1 'de verilmiştir. 

GENEL 

Şantiye Şartları 

Bar~jların büyük bir bölümü, oldukça 
soğuk, yagışlı, uzak bölgelerde dik yamaçlı vadi
lere inşa edilmiştir. Baraj alanlarının büyük 
kısmında yıllık yağış yaz ve kış mevsimleri 
arasında çok az degişmekte ve 1900 ile 2500 mm 
arasında yer almaktadır. Sıcaklıkların kış ay
larında bazen donma noktasının altına düşmesine 
rağmen, kar pek seyrek olarak yaıtmakta ve so
run yaratmamaktadır. Yazın sıcaklik ortalamaları 
16 C0 civarındadır ve bazen 30 C0 ye 
yükselmektedir. Bu faktörlerin, barajın tipi ve 
kullanılan inşaat metodları üzerinde önemli bir 
etkisi vardır. 

Tablo 1 : Kurulca yapılan beton kaplamalı kaya dolgu barajların detayları 

r--------r-----,r------r------~------~-----r------~----~------~----~ 
M aks. K ret Kaya Kaya Dolgu Kaya Kaplama Kaplama Normal Bitiş 

Baraj ın Yükseki k Uzunlujp Dolgu Hacmi Dolgu Alanı İnşaatı Kaplama Tarihi 
Adı Tipi Süresi Süresi Kalınlığı 

m m3 ay m2 ay mm 

Grovak 
Wilmot 35 138 Kuvarsit 171.000 6 7.500 9 250 1970 

Cethana lll 215 Ku varsil 1.610.000 14 30.000 9 300-500 1971 

Çakmak 184.000 12 9.000 6 250 1971 
Paloona 38 159 Taşı 

Serpenline 39 127 Ku varsit 132.000 9 7.900 4 250 1972 

Mackintosh 75 465 Grovak 980.000 12 27.000 15 250 1981 

Tu Ilabardin e 26 200 Grovak 120.000 3 5.500 7 250 1982 

Murchison 94 200 Riyolit 906.000 lO 15.000 9 300 1982 

Bostyan 75 430 Riyolit 580.000 8 23.200 8 250 1983 

Picman 122 360 Dolcrit 2.720.000 18 38.000 12 300-425 1986 

Cethana'dan bu yana, Wilınot ve Cethana Baraj alanlarının yerletın merkezlerine 
barajlarında kazanılan bilgi birikimi ve ekipman uzak olması nedeniyle boralar a çalışanlar ve ai-
kullanılarak yedi beton kaplamalı kaya dolgu ba- Jeleri için lojmanlar ve kamplar inşa edilmiştir. 
raj daha inşa edilmi1tir. Her barajdan sonra Bunlar inşaatın maliyelini önemli ölçüde 
önemli gelişmeler sağ anmıştır. Beş baraj daha arurmaktadır. Baraj inşaallnda makinalaşma, in-
planlama aşamasında bulunmaktadır. san gücün~ . olan ihtiyacı azaltmak için ana amaç 

Kurul: Sekizi tamamlanan, dokuzuncusu ve 
olmuştur. Omeğin, Cethana barajında dolgunun 
memba yüzünü elle hazırlamak için 30'un 

en büyüğü tamamlanma aşamasında bulunan be- üzerinde eleman çalışmıştır. Lower Pieman ile 
ton kaplamalı kaya dolgu barajlar üzerinde onye- kıyaslandığında, burada aynı iş lazer kirişlerle 
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kontrol edilen iki ekskavatörle yapılmıştır. Su tu
tucuların, ilk beş barajda yenne konulması 
tümüyle elle yapılmışur. Daha sonra çelik su tu
tucular, makinalarla yerine konulmuştur. 

Barajlarda yaşanılan sert hava koşullarında, 
mümkün oldu~ kadar insan gü;:ü kullanılmamalıdır. 
Baraj yüzeyınde kullanılan vinçler dahil tüm 
ekipmanların, operatörler için hazırlanmış 
ısıımalı kabinleri vardır._ Çalışanlar soğuktan i yı 
korunduğu sürece, baraj inşaaunın, ocaktan kaya 
çıkarılması, yerleştirilmesı ve yüzeyin betona 
hazırlanması gibi evreleri bu koşullardan az etki
lenecektir. 

Belkide inşaat metodlarında ileriye doğru 
aulan en büyük adım hidrolik ekskavatörlecin 
kullanılmasıdır. Çünkü bu gelişme beton kapla
ma inşaatında büyük bir reform niteliğindedir. 
Bu makinaların kullanılması, insan gücüne duyu
lan ihtiyacı, inşaat süre ve maliyetini önemli 
ölçüde azaltmıştır. 

Taşkın Koruma 

Tüm baraj işaatlaında ani taşkınlar önemli 
bir sorıın olmuştur ve bu durum kapsamlı taşkın 
koruma .. çalışmalarının yapılmasını gerelctir
miştir. Ustden aşmaya karşı değişik koruma 
yapıları denenmiş ve ıçi taş doldurulmuş silindi
cik tel kafesleri kullanan ayrıntılı bir sistem ge
liştirilmiştir. Bu sistemde kaya dolgu basketler 
demir çubuklacia kaya dolguya ankre edilmektedir. 

Her barajda tesbit edilen emniyet seviyesi
ne kadar, gövdeden aşınalara karşı inşa edilen 
koruma yapıları barajın ilk aşamalannda kaya 
dolgu ilerleme hızını etkilemektedir. 

Cethana barajında inşaat esnasında taşkın 
gövde üzerinden a§mış, taşkın korfma yapılarına 
kısmen zarar vermış ve 15.000 m dolgu malze
mesini mansaha taşımıştır. Bu olaydan sonra 
taşkın konıma yapıları geliştirilmiş ve hiçbir 
kötü durum meydana gelmemıştir. 

Sonradan Cethana barajında, kaplama 
öncesi toplam derinliğin 2/3'ne ulaşan önemli bir 
taşkın meydana gelmış, ancak zarar vermemiştir. 

Paloona barajında 1000 yıl tekerrürlü 
taşkın zarar vermeksizin gövde üzerinden 
aşmıştır. Benzer durumda, Murchison ve Mac
kintosh barajlannda da taşkın önemli bir derin
liğe ulaşarak zarar vermeksizin göy_deden 
aşmıştır. Bırnlar şunu göstermektedir. Ustden 
aşmaya karşı yeterli korumalann sağlanması du
rumunda lciya dolgu barajlar beton kaplama 
öncesi ve sonrası emniyettedirler. 

Servis ve Ocak Yolları 

Radye kazısının yapılması ve yamaçlarda 
uygun olmayan malzemenin alınması ıçin her ya
kada baraj tepe noktasına bağlanan ön servis yol-
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lannın yapılması gerekmektedir. Memba ta
rafında, Bucyrus Erie 61 B krenlerinin tüm radye 
uzunluğu boyunca çalışmasına imkan sağlamak 
için küçük servis yollarına ihtiyaç vardır. Kazı ve 
ön dolgu yapılması için dere yatağına ana yollar 
yapılması gerekir. Dik yamaçlarda ve kayalık va
dilerde yol inşaatı yapmak işin en zor yanıdır. 
Membadan yaklaşıldığı zaman kaya dolgıınun 
taşındığı yollar radye hatunı kesmektedir. Pratik
de şu uygulama gelişmiştir. Radye geçişleri yol 
banketi yanında bir hendek içinde devam eden 
topuk kaplamasının yatay kesimlerinde yapılmaktadır. 
Banketin üst kısmına bitişik kesimde aynı za
manda inşa edilmekte ve yatay bölüm yol for
masyonu alunda kalmaktadır. 

İNŞAAT PROGRAMI 

Program üç ana evreden meydana gelmek
tedir. 

a) Radye ve temelin, enjeksiyonu kapsaya-
cak şekilde hazırlanması, 

b) Kaya dolgunun yerleştirilmesi, 
c) Yüzey inşaatı 

Programın (a) ve (b) bendierini etkileyen 
bazı ana faktörler şunlardır. 

1. Radyenin kaya dolgudan önce tamam
lanması için her türlü çaba harcanmalıdır. Murc
hison barajında, bazı temel problemleri ve gecik
meler redeniyle bu tümüyle mümkün olmamıştır. 
Kaya dol~u yapılacak alanın yetersiz olması ve 
bazı emnıyet tedbirlerinin getirdiği sınırlamalar 
nedeniyle daha büyük gecikmeler birbirini izle
miştir. 

2. Kaya ocaklan normal olarak baraj mem
baında ve çevreyle ilgili nedenlerle göl seviyesi 
altındadır. Bu nedenle, taşıma yollan genellikle 
memba tarafından gövdeye yaklaşırlar. 

3. Servis yollarına ek olarak, radye ve ke
nar şerit inşaatlan için memba tarafında özel yol
lar yapılmaktadır. Tüm bu işler 12 ton kapasıteli 
ve 40 metre vinç kolu olan Bucyrus Erie 61 B 
krenlerinin ulaşım alanı içerisindedir. Günümüzde 
bunıın gibi 4 makina bu amaca yönelik olarak ve 
yüzey sıkıştırtlması için kullanılmaktadır. 

4. Temel enjeksiyonu biraz uzayan ve za
manla sıkıcı olan bir iştir. Enjeksiyon radye 
inşaau ile başlar, dolgu süresince devam eder ve 
kaplama süresine sarkar. Yüksek bir iş tempo
sunda diğer çalışmalarla birlikte yürütülmesi em
niyet problemleri yaratmakta ve bu durum 
işletme dönemine sarkmaktadır. 

Kaplama işinin programlanmasında dikkate 
alınan ana faktörler şunlardır : Kaplama yapımını 
gerçekleştiren potansıyel güciliı ve insan güvenli~ 
sağlanması amacıyla yüzeydeki çalışmaların 
bölünmesi. 
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Kaplama İnşaatı ve Aşamaları 

Cooke tarafından da tanımlandığı gibi be
ton kaplamanın, gövde yarı yüksekliginden itiba
ren dolgu inşaatı ile bırlikte yürütülmesi duru
munda proje süresinde bir azalma sağlanabilir. 

Kademelİ inşaat barajın büyüklügüne 
bağlıdır. Dolgu hacminin büyük, vadilerin geniş, 
memba ve mansap topukları arasındaki mesafe
nin uzun olduğu yerlerde ilk aşama dolgu 
yapılabilir. Beton kaplama daha sonra kaya dol
gu başka yerde devam ederken tümüyle veya 
kısmen tamamlanabilir. Böyle bir yapım ka
rarının projenin başında verilmesi gerekir. Çünkü 
bu durum dolgu taşıma yollarını, kaplama ve dol
gu yapım aşamalarını etkilemektedir. 

Kurulca inşa edilen kaya dolgu barajlar ha
cim olarak 3.000.000 m3 den küçüktür ve dar va
dilcre inşa edilmektedir. Bu durum ve kademelİ 
kaplama inşaatı nedeniyle, yüzeyde büyük hare
ketlerin meydana geleceği kaygısı bu tekniklerin 
sınırlı olarak kullanılması sonucunu doğurmuştur. 

Kaya dolgu oturma alanlarının gövdenin 
ilk 1/3 seviyesinde geniş olduğu Mackıntosh ve 
Lower Pieman barajlarında 6. I m genişliginde 
üçgen başlama şeritleri öncelikle hemen inşa 
edılmiştir. Lower Pieman barajında dolgu, proje 
yüksekliğinin 1/4 seviyesine ulaştığı zaman 
memba yüzeyi boyunca 20 m genişliğinde bir 

iŞiN ADI 

BATARDOLAR 

hanket yapılmıştır. Yüzey de 6.1 m genişliginde 
üçgen şeritler inşa edilirken kaya dolgu mansapta 
devam etmiştir. Eastyan barajında vadinin geo
metrisi, sağ yamaçtakret seviyesine kadar dolgu
nun tamamlanmasına ve denge dolgusundan 
önce beton kaplamaya başlanılmasına ızin ver
miştir. 

Personelin Güvenliği 

Kaplama inşaatının detayları belirlenirken 
özellikle dar vadılcrde en büyük sıkıntı insan 
güvenligidir. Yukarıda açıklandığı gibi alt sevi
yelerde çalışanların tehlıkeye atılmaması • için 
çalışmaların ayrılması gerekir. Yüzey inşaatı 
programının bu kabuller eırafında yapılandırıl
ması ortak görüştür. 

Lower Pieman llarajı Programı 

Şekil 1 Lower Pieman barajı birleşik iş 
progrnınını göstermektedir. 

i) Beton radye ana bölümlerinin kaya dol
gunun başlamasından önce tamamlanması. 

ii) Radye enjeksiyonunun (dere yatağı 
içinde) kaya dolgu işinden önce başlaması 

iii) Barajın mansap yarıkesiminde kaya 
dolgu yapılırken, dere yatağının bazı kesimlerin
de kenar şeritlerin inşaası 

iv) Su tutma dönemi içerisinde, kret du
varının üst kesiminin tamamlanması ve kaya yer
leştirilmesi. 

1982 1983 1984 191!5 1986 

il'ŞAA T TAŞIMA 

1 • 
SOL YAKA SIY. KAZ. (RADYE DAH.) SS. ALTI 17 DERE YA TACI -SOL Y AKA RADYE VE SAC YAMAÇ KAZISI 

DERE YA TAClNDA RADYE KAZISI 1 

SOLYAKARA DYE B ETONUVEYAMAÇ KAZISI 

HER IKIYAKADA SS-5 KOTUNA KADAR KRADYE BETONU • 
SOL RADYEDE ENIEKSIYON VE DERE YATAcJl VE SAcJ YA.KAZ. 

KAYA DOLGU DERE YATAcJl SS-14 VET.YOLU l(SS-5) ARASI -TAŞIMA YOLU 1 VE TAŞ. YOLU 2 (SS-39) ARASI • -TAŞIMA YOLU 2 VET. YOLU 3 (SS-74) ARASI -TAŞIMA YOLU 3 VE KRET DUV. (SS- 102) ARASI ll • KRET DUVARI TABANINDAN K. YOL. SEV. KADAR • DERE YA TACI UÇ BAŞLAMA ŞERIT. KAP. l3 ET. ı8 DEN 26 

UÇ ŞERITLER. ı DEN 17 YE VE 27 DEN 37 YE -YÜZEY KAPLAMA 6 M . LIK KENAR ŞERITLER -12 M. LIK KENAR ŞERITLER liiiiiiill 
KRET DUV ARI TEMELLERI • KRET DUV ARI GÖVDESI ~ 
BARAJ KRET YOLUNUN T AMAMLANMASI (SS- I OS) • DERIVASYON KAPAMA KIRIŞLERININ YER.I l'.'E KONMASI 1 
ENERJI ÜRETIMI MART 1986 1 

S. S. = STANDART SEVIYE (m) 

Şekil!: Lower Pieman (Reece) llarajı Gerçekleşmiş İş Programı 
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Şekil 2 : Cethana Barajı Topuk Radyesi 

RA DYE İNŞ AA Tl 

Genel 

Esasen, Kurulca radyeye ait iki ayrı geo
metrik şekil kullanılmıştır. 

i) Radye ve döşeme birlcşim çizgisine dik 
yönde, yatay olarak yapılan topuk radyesi. 

ü) Baraj eksenine dik yönde yatay olarak 
yapılan topuk radyesi. 

Ceıhana'dan sonra, özellikle dik arazilerde 
kazıyı en aza indirgeyen ikinci tip topuk kapla
ması benimsenmiştir. Ancak elde edilen ka
zanımların yanısıra bazı kayıplar da olmuştur. 
Sonuçta uygun olmayan kaplama yüzeyleri mey
dana gelmiş ve bu durumda betonlama, delme ve 
enjeksiyon işlerinde makinalı çalışma imkanı 
zorlaşmıştır. Bu güçlükler onların çekiciliğini 
azaltmış ve orjinal projeye geri dönülmüştür. 

Ceıhana'da, topuk kaplaması baraj yükselirken 
inşa edilmiştir. Sonradan bu yöntem terkedil
mıştir. Çalışma alanı sınırlı olan vadilerde, iklim 
koşullarının ilerleme oranını ve beklenmeyen te
mel problemlerinin de programı etkilediği yerler
de, ulaşırnın memba tarafından sağlanmasının 
uygun olacağı düşünülmüştür. 

Radye Kazısı 

Servis yollarının bulunmadıgı veya ya
maçların yaklaşık 30dcreccden daha az dik olduğu 
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R AOVE KALINLIC.t 

2 m 
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Şekil 3 : Pieman Barajı Uygulama Radye Kesiti 

yerlerde, kazı makinalarla özellikle hidrolik 
kazıcılada yapılır. Dclıne ve patiatmanın gerekli 
olduğu yerlerde, havalı veya hidrolik olan darbeli 
matkaplı paletli deliciler kullanılmaktadır. Eğer 
radye temeline zarar verilmek istenmiyorsa pal
layıcıların iyi kontrol edilmesi gerekir. 

Daha dik kesim lerde, bu metodlar, elle kul
lanılan kaya delgi tabancaları, kürek, kazma ve 
küçük 5 tonluk hidrolik ekskavatörlerle sınırlıdır. 

Radye altına gelen zemin yüzeyinde bulu
nan kirli ve gevşek malzeme tümüyle alınarak 
son temizlik yapılır. Radyenin mansabına gelen 
yaklaşık 3 ın lik kesimde makina ile düz bir 
şekilde sıyırma yapılır. Faylar ve dcrzler ge
nişliklcrinc eşit bir derinlikte kazılarak tekrar be
tonla doldurulur. Dcrt:lerin radyc boyunca 
uzandığı yerlerde, bu uygulama dcrzin kapandığı 
yere kadar devam eder. Bu yerler daha sonra ka
ya dolgu sırasında filtre malzeme ilc örtülür. Ze
minin temizlenmesinden sonra jeolojik harita 
alınır ve kapak enjcksiyonu deliklerinde bir ayar
lamaya veya artışa gidilir. 

Bazı durumlarda basınçlı su kullanımının 
bir avantaj olmasına rağmen, bir miktar su ilc 
birlikte basınçlı hava kullanılması temizlik 
açısından daha çok tercih edilmektedir. 

Radye Betonu 

!kinci tip radyclcrin normal eğime ek ola
rak bazı balık sırtı bombe yüzeyler meydana ge
tirıncsi nedeniyle, vinçlc kontrol edilen ekipman
ların burada kullanılması pratik olarak mümkün 
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olmamaktadır. Bu nedenle incan gucune veya 
kren kullanımına dayalı teknikler tck ve hakim 
çözüm şekli olmaktadır. 

Paletli delicilerin erişeınedigi yerlerde, bu
lon ve ankraj yuvaları kaya delgi tabaneılan ile 
açılır. Kalıplar ahşaptan yapılır ve yerlerine 
vinçler vasıtasıyla konur. Su tutucular radye uc~
na gelecek şekilde ayarlanırlar. Donatıların yerı
ne konulmasından sonra, beton kreyn ve kovalar
la yerine taşınır. 

Bakır su tutucular ilk yapılan barajlarda 
özellikle tercih edilen ve dcrzler için kullanılan 
malzeme olmuştur. Ikinci su tutucu olarak suyu 
alınmış dogaı kauçuk kullanılmıştır. Bununla bir
likte, Pieınan projesi için W şeklinde paslanınaz 
çelik ve kalıpla şekil verilmiş hipalon kauçuk 
kullanılmıştır. İnşaat açısından iki malzeme de 
mükeınıneldir. Paslanınaz çelik, profil halde ol· 
dukça rijitdir ve 10 m uzunloguna kadar hafif ol
ması nedeniyle elle yerine konulınaktadır. Derz 
yapılınası ve su tutucu konulması iki kadernede 
gerçekleşmiş ve hiçbiri zor olmamıştır. İlk basa
mak, punto kaynagı kullanarak parçalar arasında 
yakın kontak saglaınaktadır. Bundan sonra sey
yar taşınan TIG kaynakları kullanılarak bindirıne 
yerleri doldurulur. Hipolon, kükürt vasıtasıyla 
kolay bir şekilde uçlarından birbirine eklenir. 

Perde ve Kapak Enjeksiyonu 

Delme işi mümkün olan yerlerde havalı de
licilcrle (örnegin Atlas Copco 701) ile ve gerekli 
olması halindevinç yardımıyla yapılır. İkinci tip 
radyelerin yapıldığı dik eğimli yamaçlarda bulu
nan balık sırtı boınbclcr buralarda küçük havalı 
ekipmanların kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Tipik olarak Gardner Denver CF 93, radyeye 
gömülü düşey bir boru üzerine monte edilmiş 
serbest alüminyum kızak buna örnek olarak 
gösterilebilir. 

Her iki tip raclye üzerinden saglanan giriş 
ve geçiılcrin balam ve kontrolu mutlaka yapılmalıdır. 
Tipik ahşap merclivenler, ayarlanır çelik konsül 
üzerindeki ahşap mcrdivcn sahanlıgı ve ahşap 
merdivenlcr bu tür geçişler için kullanılmaktadır. 
Palelli delicilerin kullanıldığı yerlerde sahanın 
dar olması, bu geçişlerin makinaların 
çalışmasından önce kaldırılmasını sonra da yeni
den yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Çimento enjeksiyon teknikleri, hemen he
men Kurulun tüm barajları için kullanılmaktadır. 
Karışım kolloid bir mikser içinde hazırlanır ve 
darbeli prompalarla kuyulara enjekte edilir. En
jeksiyon nonnal olarak yukarıdan aşağıya doğru 
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yapılır. Tecrübeler enjeksiyon yapılan kuyuların, 
contaların kuyu agzına konulmak suretiyle yeni
den delinmesinin daha kolay oldugunu göstermiştir. 
Contanın kuyu içine konulması onun enjeksiyon 
içinde kalınası riskini doguracaktır. 

Emniyet 

Plan ve proje aşamasında değerlendirilme
yen bir konuda, çalışanların tehlikeye sokulma
yacagı bir çalışma ortamını sağlayan şartların ye
rine getirilmesidir. 

Kurul, memba şev egimi, 1:1.3 olan tipik 
kaya dolgu barajlar inşa etmektedir. Bu eğimde 
yerinden oynayan veya çıkan bir malzeme dolgu 
yüzeyini aşağı doğru 20 m katedinceye kadar po
tansiyel olarak öldürücü bir hıza sahiptir. 

Yapılmakta olan kaya dolgunun tepe nok
tasına yakın mesafeler içerisinde, kaya tutucular, 
çelik ızgaralı koruyucular inşa etmek veya dolgu 
işini barajın bu bölgesi dışında tutmak kabul edi
lebilir çözüm şekilleridir. Mesafeler arttıkça 
oluşan merıni enerjisi ve parçaların koruma en
gcllcrini aşarak vadi yamaçlarından sekınesi ihti
mali, tedbir alınmasını gerektiren büyük prob
lemler yaratınaktadır. Ayrıca, kaya dolgunun 
tamamlanması veya kaplama betonunun başlamasıyla 
problemler bitınemektedir. 

Çalışmaların zaman, mesafe ve anında de
netleme olarak ayrılması uygun olmaktadır. An
cak, temelierin iyileştirilmesi zaman almakta ve 
işin süresi tahmin edilememektedir. Tamamlama 
tarihinin temel iyileştirme çalışmalarından bagırnsız 
olarak saptanması işin başlangıcından itibaren 
yapılması gereken en doğru ve bilgece işdir. Bu 
bakımdan, radycnin yatay kesimleri olan taşıma 
yol geçişlcri, önemli koruma bölgeleri olarak 
görünmektedir. 

KAYA DOLGUNUN YERLEŞTİRİLMESİ 

Proje şarlları 

Referans (1) de işaret edildigi gibi Cetha
na'dmı bu yana proje şmtlmmda ba7J degişiklikler 
meydana gelmiştir. 

Bu tür barajların üç ana zonu vardır. 
Yüzeye bitişik olan 2A zonunda en büyük dane 
çapı 200 mm, 2A zonunun hemen arkasında bu
lunan 2B zonunda en büyük dane çapı 500 mm, 
onu izleyen 2A zonunda en büyük dane çapı 
1000 mm ve nihayet 3B zonunda en büyük dane 
çapı 1500 mm dir. (Bak Şekil 4) 
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Şekil4: Kaya Dolgu Zonları 

Şartname 2A ve 2B zonlarının 0,5 m, 3A 
zonunun 1.0 m ve 3B zonunun 1.5 m 
kalınlıgında tabakalar halinde serilerek yer
leştirilmesini öngörmektedir. Yerleşim olarak 
radyeye bitişik kesimde büyük sıkışurma ekip
manının kullanılması imkansızdır. 2C malzemesi 
125 mm tabakalar halinde serilerek titreşimli 
küçük plakalarla sıkıştınlmaktadır. Bu zonda en 
büyük dane çapı 75 mm dir. Sıkıştırma şartları 
silindideme deney sonuçlarına bağlı olarak 
değişmektedir. Fakat genel olarak 2170 Hz tit
reşimli 374 kN dinamik yükü veren 10.5 tonluk 
vibratörlü silindirin sekiz pas geçmesi 
öngörülmektedir. (Bak Şekil 5) 
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Şekil S : Kayadolgu Sıkıştırma Egrisi 
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S ıkışurma sırasında uygulanan su oranı 
dolgu hacminin % lO'u olarak belirlenmiştir. An
cak daha az dayanıklı kayaların kullanıldığı yer
lerde bu miktar% 20'ye kadar artırılmıştır. 

TEMELLERİN HAZlRLANMASI 

Genel olarak bu tür baraj inşaatlarında te
mel kaya ile iyi bir kontakt sağlanması için topuk 
radye hattının iyi kazılması ve temizlenmesi ge
rekir. Derivasyandan hemen sonra dere yatagı 
kazısı başlar. Radycnin mansabında bulunan ve 
uygun olmayan her cins malzeme ilc kaya dolgu
nun . sıkıştırılmasını engelleyen kaya çıkmaları, 
baraJ yükseldikçe dolgu üzerinden kazılarak 
alınır. Lower Pieman barajında silt ve ayrışmış 
malzemenin aşırı .miktarda olması, ileride mey
dana gelecek geeıkınelerden kaçınmak için bu 
çalışmanın derenin derivasyonundan önce 
başlamasını ve büyük oranda tamamlanmasını 
zorunlu hale getirmiştir. Büyük hidrolik ekska
vatörler bu iş için çalışma~tadır. Fakat Lower Pi
eman'de çeneli ekskavatör düşük katlarda ve de
re yatağı bölgesinde çalıştırılmıştır. Bu durum 
derivasyon öncesi kaldırılan malzemeyi en üst 
düzeye çıkarmıştır. Yüzeysel birikimi tabanda ka
yaya veya bozulmamış kile kadar alınmaktadır. An
cak, yüksekliğin yarısı kadar radye rnansabında 
bulunan alüvyon çakıl yerinde bırakılmaktadır. 

Son yıllarda arazi tipi altı tekerlekli darn
perli kamyonların kullanılmasıyla kazı malzerne
sinin taşındığı servis yollarının maliyetinde 
önemli bir azalma meydana gelmiştir. Yine bu 
nedenle, 40 veya 60 tonluk kamyonların barajın 
~~~ kesitlerinde geniş bir alan üzerinde çalışması 
ıçın yapılan başlangıç kaya dolgu taşımacılığında 
da malıyet azalması meydana gelmiştir. 

Kaya Ocağının İşletilmesi 

Kaya dolgu baraj inşaatında en önemli ko
nu iyi dcrccelcnmiş ve aşırı çatiaklı olmayan ka
ya elde etmektedir. 

Her ocakta farklı problemler olmakla bera
ber, Kurul; ateşleme örneklerini, patlayıcının 
türünü ve gecikme zamanlarını değiştirerek 
doğrudan zemine oturan 28 ve 3A zonları için 
~ygu~ malzeme elde etmektedir. Geçen süre 
ıçerısınde büyük çaplı kuyulara, yüksek banket
Iere ve büyük ekipmanlara eğilim olduğu 
görülmüştür. 

Lower Pieman baraj ında, belirgin derzli te
miz dalerit kayada, 14 m lik banketler ve 150 
mm çı.ıplı delilderin (lngcrsoll Rand DM 35 ve 
-ı:4 do~anırnı ilc) a_çılmas ı ve bir adet 25 rns ge
cıkrnelı VI örneğ ı ile elektrikli fitil yardımıyla 
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patlatılan pelte halinde toz patlayıcıların kul
lanılması benimsenmiştir. Bu işde patlayıcı mad
de tedarik edenler şantiyede bir paketierne üretim 
tesisi ve toz malzeme taşıma ekipmanı kurmayı 
kararlaştırmışlardır. ANFO ilk projelerde, kayanın 
daha uygun ve istenen şekilde parçalara 
ayrılması, su direnci ve birim fiyau yüksek olan 
pelte patlayıcı madde miktarından fazla oranda 
kullanılabilmesi nedeniyle tercih edilen toz patla
yıcı olmuştur. 40 tonluk patlayıcının kullanıma 
hazırlanması ve yüklenmesi sekiz saatlik bir var
diya içerisinde mümkün olmuştur. Doleritin çok 
saglam olan yapısı nedeniyle ince daneler elde 
etmek için, diger ocaklar için geçerli olan 
faktörlerden daha güçlü patlama faktörlerinin uy
gulanması gerekir. Baraja gelen aşırı kırılmış 
parçaların oranını en aza indirgemek için 2B zo
nu malzemesi küçük kepçeli hidrolik Beko'larla 
yüklenir. 

2A ve 2C zonu malzemeleri basit bir eleme 
sistemiyle elde edilmektedir. Bu uygulama Lo
wer Pieman'de de devam etmiştir. 

Yükleme, Taşıma, Yayma, Şekil Verme 
ve Yüzeyin Sıkıştırılması 

Bu çalışmalar teknolojik gelişmelerden ya
rarlanma imkanı sunmakta ve çalışma metod
larımiZi kapsamaktadır. Lower Pieınan'de ta
mamlanan kaya dolgu gerek maliyet açısından 
gerek bu projede kullanılan ve aşagıda açıklanan 
uygulamalar açısından etkili bir çalışma ol
dugunu göstermiştir. 

Şantiyede küçük bir bilgisayar üzerinde 
yayma bilgileri toplanarak kaya dolgu 
çalışmaları ile ilgili bir mali ve üretim modeli ~e: 
liştirilmiştir. Model, kamyonların yükleyıcı 
önünde ve baraj ocak arası gidiş-dönüş yol
larında oluşturdugu sıraların tahmininde kul
lanılan matematik hesaplarını kapsamaktadır. 
Araştırmalar, sıra bekleme problemlerinin çözüm 
aşamasının uzağında oldugunu göstermiştir. Bu 
konuda bir tahminin gerçekleşmesi için bizim 
yaklaşımımız şudur. Önce yükleyicilerden oluşan 
sıralanınayı baz alan devre zamanları bilgisayara 
aktanimalı sonra bu rakamlan kullanarak sadece 
ocak gidiş yolundaki sıralamayı kabul eden yeni 
bir dönem bilgisayara aktarılmalıdır. Elde edilen 
devre zamarıları yukandaki hesapların başlangıcında 
yeniden ele alınmış ve tüm egzersizler yeniden 
bilgisayara yüklenmiştir. 

Sonuçta, değerlerde birbirine bir yaklaşma 
olacağı beklenmiştir. Çünkü yaklaşına için kul
lanılan sayılar hızlı bir şekilde somut olarak orta
ya çıkmıştır. Tahmin edilen vardiya verim 
degerierinin pratik sonuçlara çok yakın oldugu 
görülmüştür. 
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Bu model ile birlikte, yükleyici sayısının 
degişimi, kalyonların sayısı, yolların uzunlugu, 
yayma ekibindeki aksaklıkların etkisi ve yeni 
taşıma yoluna geçiş için uygun zamanın tesbiti 
gibi konuların parasal açıdan hızlı ber şekilde in
celenmesi kolaydır. llginç olan sonucun bekle
nenden farklı olmasıdır. 

Barajlarda dolgu yerleşimi, bir dizi yatay 
tabaka ile tamamlanmamış tabakaların uç 
bölgelerine dökülerek sonradan yayılan malze
meden meydana gelmektedir. Yüklü kamyon
ların, altda tamamlanmış tabaka üzerinde yüklerini 
boşaltacakları mesafe ve alan büyük oranda seril
mcktc olan kaya dolgu içindeki ince malzeme 
oranına bağlıdır. Bu metodu kullanarak bir metre 
genişliginde parçalarla yine bir metre 
kalınlıgında kaba bir dolgu yapmak ve hafif 
araçla sıkışmamış dolgu üzerinden karşıya 
geçmek mümkün olmaktadır. Daha az lastik ve 
ekipınan aşınınası iyi bir hareket yüzeyinin mey
dana getirilmesine bag! ıdır. 

Tabakaların kenar bölgelerine bu yolla ko
nulan malzeme kaçınılmaz olarak ayrışmaktadır. 
Kurul, hoınojenligi sağlamak için zon şevlerinde 
ve tabaka ara yüzeylerinde bulunan iri malzeme
nin düzcltilınesini ve bu bölgelere daha yüksek 
ordl1da ince malzeme konulmasını kararlaşUm1ıştır. 

Suyun eklenmesi 

İlk barajlarda dolgu üzerine yerleştirilen 
gözleınciler tarafından ayarlı su jetinin uygulama 
zamanına baglı olarak ayrılan sahaya istenen 
oranda su verilmiştir. Basınçlı hava ile yağınurlama 
yapılması, vardiya işinde sürekli eleman 
değiştirilmesi (fırtınalı havalarda daha sıkca) ve 
elektrik şebekesi ile ekiprnanın sürekli yer 
değiştirmesi uygun olmamaktadır. Lower Pie
man'de, baraja bitişik taşıma yolu üzerine tesbit 
edilen gezici bir doluın istasyonu projelendirile
rek tesis edilmiş ve servis yolu değiştikçe yeri 
değiştirilmiştir. Yüklü kamyon gezici istasyon
dan geçerken üzerine yukarıda bulunan bir depo
dan yaklaşık 4 veya 6 ton su boşaltılınıştır. Gezi
ci kule kolay transfer için lastik tekerlekli olarak 
imal edilmiştir. Nonnal olarak kamyonlar ocakta 
kapasiteleri oranında yüklendikleri için bu işlem 
yaklaşık % 10 gibi aşırı bir yükleme sonucunu 
doğurmuştur. Ancak bu durumun kule ve baraj 
arasındaki kısa mesafede tolere edileceği kabul 
edilmiştir. Sıcak havalarda dolgu yüzeyinin yeni 
dolgu serilmeden kuruduğu görülmüş, fakat de
netiınler yüzeyin hemen altındaki kayanın nemli 
olduğunu göstermiştir. Bu sonuç projes mühen
di slerini memnun etmiş, metodun etkili oldugu 
görülmüş ve dolguya eklenen suyun maliyetinde 
önemli bir azalma meydana gelmiştir. 



Yüzeyin Hazırlanması ve Dengeleme 

Eastyan öncesi, memba yüzeyine proje ke
sitine göre elle şekil verilmiştir. Mevcut uygula
mada, kepçeleri üzerine lazer donanımlı ekipman 
monte edilmiş hidrolik ekstavatörlerle, radye 
üzerine kurulu memba yüzeyine paralel ve dönen 
lazer donanımlı ekipmanlar kullanılmaktadır. Bu 
sistemin etkili ve uygun olduğu görülmüştür. 
Yüzeyin iyi hazırlanması için malzemenin ince 
ve iyi derecelcnmiş olması gerekir. 

Benzer şekilde Lower Pieman'de mansap 
yüzeyine uygun bir şekil verilmiştir. Bu durumda 
yaklaşık 1 ,5 m x 1.5 m büyüklüğündeki parçalar 
hassas bir şekilde mira ile ölçüm yapan bir 
işçinin kılavuzluğu yardımıyla ekskavatörlerle 
yerine konulmuştur. Bu yöntemin etkili bir me
tod olduğu görülmüş ve daha önce bu tür tedbir
lerin alınmadığı diğer barajtarla kıyaslandığında 
memnun edici bir görünümün ortaya çıktığı 
görülmüştür. 

Memba yüzeyinde; silindirle dört pas vib
rasyonsuz, dört pas yarım vibrasyonlu ve sekiz 
pas tam vibrasyonlu sıkıştırma yapılması gerekir. 
10 tonluk vibrasyonlu silindir, titrcşimli olarak 
şev üzerinde sadece yukarı doğru çckilmckledir. 
lik barajlarda silindir gezdirilmcdcn önce yüzeye 
iki kat bitüm aulmış ve mıcır serilmiştir. Fakat 
bunu izleyen Mackintosh örneğinde yüzeyin si
lindirlenmesindcn sonra sadece bir kat bitüm 
atılmıştır. Katranın püskürtülmesinden hemen 
sonra kum örtü atılmaktadır. Yüzey malzemesi
nin yeteri kadar ince dane bulundurması duru
munda bu tedbir inşaatın geri kalan dönemi için 
aşınınaya karşı yeterli bir koruma olmaktadır. 

Mackintosh barajında, yüzey reglajı nede
niyle köşelerdeki süreksizlik ve sınırlamanın 
çatlaklar meydana getirdiğine inanıldığı için be
tonlama öncesi kaya yüzey kesiline küçük bir to
lerans payı eklenmiştir. 25 mm den büyük ani 
basarnaklara artık izin verilmernekte ve bu soru
na bir çözüm getirilmesi gerekmektedir. Düşünülen 
çözüm şekli yüksek noktaların elle düzeltilmesi 
ani basamakların yuınuşatılarak ortadan 
kaldırılması ve beton dolgu yapılınası gibi 
çalışmalardan meydana gelmektedir. 

BETON KAPLAMA İNŞ AA Tl 

Tarihsel Gelişim 

Ccthana barajı inşaallnın planladığı 
dönemde, Kurulun daha sonraki beton kaplamalı 
kaya dolgu baraj inşaallarını büyük oranda elki
leyen metod ve yapıın ekipmanlanyla ilgili 
birçok köklü karar alınmışur. Kayar kalıp ve do
nau yerleştirme ekipmaniarına ayrılan başlangıç 
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yatırım bedeli inşaat işleri için kullanılmı~ur. 
Işdc, gösterilen hassasiyet ve kazanılan deneyım
ler .tef!1Cl fiyatlarda azalma meydana gctirınış ve 
verıını artırmıştır. 

Alınan bazı önemli kararlar şunlardır : 

1. Kaya dolgunun esascn yüzey betonunun 
başlamasından önce tamamlanması. 

2. Ana beton yüzeyin, tabandan tepe nok
tasına kadar sürekli bir çalışına ile 40 fcet (12.2 
m) genişliğindekayar kalıpla dökülmesi. 

3. Kenar ve başlama bölümlerinin 20 fcct 
(6.1 m) genişliğinde küçük kayar kalıplar (8 ın) 
kullanılarak inşa edilmesi. 

4. Askı halatları kret üzerinde son bulan 
vinçlerin ayrı yerlerde tesis edilmesi scçcneğine 
karşı, yüz~y inşaat .ckiprı:ıa.nının ç.alışt_ırılmasını 
sağlayan vınç dışlı sıstemının kret üzerıne kurul
ması. 

5. Bir adet Bobcock Wcitz kuleli kreni ile 
diğer değişik taşıma ve vinç treylcrinin yer
leştirilmesi için krct üzerinde raylı yol sistemmin 
kurulması. 

6. Ana bölüm hasır donaularının önceden 
hazırlanması ve bunları aşağı yüzeye taşıyan özel 
treylerio temin edilmesi. 

Bu kararların elkileri ve bunların sonucu 
olarak sağlanan ekipınanlar ileride ilgili konular 
içerisinde detaylı olarak açıklanmaktadır. 

Kaplama Retonu Detayları 

Genel olarak, Kurulca inşa edilen beton 
yüzeyler 12.2 m genişliğinde düşey şeriLiere 
ayrılmaktadır. Yamaçlara yakın bölscicrcle veya 
bazı hareketler için ilave kapasitelcnn gerekli ol
duğu yerlerde, genişlik azaltılarak 6.1 m olarak 
bcfirlenmcktedir. Bu genişliklcr, inşaat metodları 
ve diğer inşaat kabullerinin dikkate alınmasından 
sonra benimsenmiştir. 

Şartnameler yatay ve düşey büzülıne derz
Icrine bir tck su tutucu, döşemenin radyeye 
bağlantılı olduğu kenar dcrzlere ikili su tutucular 
konulmasını öngörmektedir. İnşaat dcrzlcrinde, 
düşey derzlcrde kullanılan su tutucularla birlikte 
kaplama donatısı bulunmaktadır. 

Wilmot barajında 6.1 ın genişliğinde olan 
uç bölümler dışında tüm betonlar kayar sistem
lcrle yerine konulmaktadır. 

ltibari döşeme kalınlığı sabit değer olarak 
ya 250 ının veya 300 mm aTınınakla veya taban
dan tepeye doğru incelmektcdir : Ccthana'da 
510-300 mm, Lowcr Picınan'da 420-300 ının Ka
ya dolgu yüzeyinde uygun olmayan farklılıkların 
azaltılması yoluyla aşırı betondan kaçınmanın 
mümkün olduğu yerlerde , itibari proje kalınlığında 
lokal azaimalara izin verilmektedir. Yerin ge
nişliğine ve onun krcte olan görcccli ycrlcşimıne 
bağlı olarak 25 mm üzerinde kalınlık azalmasına 
izin verilmektedir. 
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Donau oranı, kesit dışı kazı payının proje 
kalınlıgına eklenmesiyle bulunan degcr esas ka
bul edilerek % 0.5 olarak alınmaktadır. Kenar 
dcrzlcr boyunca özel zonlarda ikinci hasır donatı 
gerekınesine ragmcn genellikle tck bir hasır do
nau kullanılmaktadır. 

Isı hareketlerini ve kuruma büzülmcsini en 
aza indirmek için yapılan kür, yeterli oldugu bc
lirtilinceye dek sürmektedir. 

Yüzey Ekipmanı 

Cethana barajında geliştirilen metod ve 
ekipmanlar tanımlanmıştır. Ana başlıklar; ray ve 
donatı taşıma trcylcri, 12.2 m genişliginde raylı 
kayarkalıp sistemi ve yana! yapılar olarcık belir
lenmiştir. Daha küçük 8.4 m genişliğinde olan 
kayar kalıplar 6.1 m eninde olan uç bölümler için 
geliştirilmiştir. Krct boyunca ekipınan taşınması 
için, raylar üzerine kurulu kret taşıma trcylcrlcri 
geliştirilmiştir. Ekiprnanın yerleşimine yeterli yer 
sağlanınası için kaya dolgu yaklaşık 9 m kret ge-

RAMPALI 
viNç 
T REVLERi 

KRETi 

HARC YASTlK 
TREYLE Ri 

_ı 
BETON DAGITIM 

OLUK LAR~ 

__j ı DÜŞE' 

6.i m KAYARKALIP 
ı 

ı 

YATAY 

TRANSFER 
TR EVLERi 

nişligindc durdurulmuş ve daha sonrakret kolun
da tamamlanması için bir parapet ve ikinci kaya 
dolgu yapılmıştır. 

Ekiprnanın oluşturulması için atılması ge
reken ilk adım, krct üzerine kurulu ray sistemine 
oturan, 10 ton kapasiteli ve 50 m yarıçaplı bir ku
lcli krcnin temin edilmesidir. Kerinin uzağa 

erişebilmesi, malzeme veya ekiprnanın kapla
manın daha üst kısımlarına taşınmasına veya kret 
üzerinde yerinin değiştirilmesine imkan saglamaktadır. 

Cethana'dan bu yana sağlanan ana ge
lişmeler şunlardır : 12.2 m genişliginde kayar 
kalıp, ray ve donatı treylerİnİn çalışmasının 

mükemmel hale getirilmesi, yüzey servis araba
ları ve ilgili krct vinçlcrinin temini, 6.1 m ge
nişliğinde kenar bölümler için raylı ve rampalı 
kret vinçlcrinin geliştirilmesi. Ekipmanların kret 
üzerindeki genel yerleşimi şckil6'da gösterilmiştir. 

,. 
~ ·: ...... :·· .. 

BETON DAGITIM 
OLUK LARI 

1 ı.2 m. KAYARKALIP 
,,. .... '\-:" ' 

' .· .. ·. KÜR TREYLERi 

Şekil 6: Kaplama İnşaatı Ekipmanının Tipik Yerleşimi 
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Resim 7 Murchison barajında gece vardiyası sırasında yapılan ekipman çalışmasını göstermektedir. 
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Şekil 7 : Murchison Barajında Beton Kaplama Çalışmaları 

Notlar : Yüzey servis arabası kret üzerine 
kaldırılmakta ve kuleli kren ilc nakil treY.Icri 
arasında durmaktadır. Ray ve donatı treyleri (kat
ranlı muşamba ile kaplı) kendi vinci ve transfer 
tr~xleri (baraj krclinin ekseninde) yardımıyla 
saglamlaştırılarak emniyete alınmaktadır. Ana 
kayar kalıp vinci ve taşıma trcylcri. kretin tam 
sa~ yanında bulunmaktadır. Bölmenın ortasında 
bu1unan kanalı belonla besleyen taşıma bandı bu 
treylerin operatör kabininın hemen alunda 
görülebilir. Kayar kalıp bölmeden bölmeye bu 
trey.Ierle taşınmaktadır. Kayar kahbın .arkasından 
çekılen kür arabası tam yerınde dcgıldır. 

Yüzeyin Etüdü ye Kesitierin Hesaplanması 

Proje döşeme kalınlıgını degiştirmck ve ka
ya yüzeyine bağlı kalarak beton hacmini azalt
mak Kurul'un pratik uygulamalardan biridir. Pro
je ve uygulama kcsiıJeıi arasında 150 mm üzerinde 
farklılıklara izin vcıilmemektedir. 

Tanıarnianan dolgunun memba yüzeyinde 
3 m x 3 m bir alan üzerinde kaya dolgu yüzeyi, 
proje plan ve kesiti ilc kıyaslanınakla ve bu 
araştırma sonunda döşemenın pozisyonu belir
lcnıncktcdir. 

Kaplama yüzeyindeki sapma ve taşırınalar, 
yüzey ek ipınanının uygun şek ilde çalışmasına 
ımkan sağlamak için sabit liınitler içerisi nde ko
runmaktadır. Kayadolgu yüzeyinde bulunan 
yüksek noktalar, döşeme yüzeyinin yukan kaldırılması 
yerine clJe reglaj yapılarak düzcllilmcktcdir. Lo
wcr Pieman'de, döşeme kesitlerini uygun hale 
getirmek ve bu yolla beton ve kaya dolgu reglaj 
fiyatlarını aza ltmak için bilgisayar programlı tck
nıider kuiJanılmıştır. Yayma şeması 'Lotus 1-2-3' 
(büyük komut kolaylıkları var) kullanılarak, 
yüzey sapma, ı.aşırma, alan ve hacim hesaplarını 
kolaylaştıran döşeme kesitleri modelı ge
li ştiri lmi şti r . 
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Su Tutucuların Yerleştirilmesi 

Tck bakır, W kesiLli paslanmaz çelik, ikili 
lastik, ikili bakır veya paslanmaz çelik gibi su tu
tucuların kullanıldıgı bir takım düşey veya yatay 
büzülme derL düzenlemeleri uygulanmaktadır. 

Bakır kolayca hasar görmekte ve burkul
maya karşı sadece 6 m uzunlugunda kul
lanılmaktadır. Mackintosh'da su tutucunun W ke
sitli paslanmaz çelik olarak degiştirilmesi başarı 
saglamıştır. Daha önce de tartışıldıgı gibi kay
nagın kuruda yapılmasına rağmen bazı sorunları 
vardır. Hafif agırlıklı T.I.G. kaynak ekipmanı, 
örnegin Mineka 130 (KEMPPI) ulaşımı zor 
bölgeler için uygundur. 

Kaynak personeli ve ekipmanının servisi 
için özel olarak dizayn edilen lastik tekerlekli 
taşıma araÇları kullanılmaktadır. 

Tüm bakır ve paslanmaz çelik su tutucular 
75-100 mm genişliginde çimento harçlı temel 
üzerine oturmaktadır. Cethana'da, harç yastık ve 
su tutucular, her ano inşaatı sırasında servis hiz
metleri için kullanılan ray ve donatı treylerinden 
yararlanılarak yerine konulmuştur. Murchison'da, be
ton çalışmalarının ileri aşamasında özel lastik te
kerlekli araba kullanılarak harç yerine konulmuş 
ve iş hızlandırılmıştır. Hidrolik vinçle kaldırılan 
araba 5 kişi ve 0.25 m3 harcı birlikte taşımakta 
ve harcı otomatik olarak kesitdeki yerine koy
maktadır. (Bak Şekil 8) 

Enjeksiyon çalışmaları için topuk radyesi 
üzerinde yapılan servis platformları arka planda 
gözden uzak ve belirsiz dururlarken, harç 
yastıkları baraj yüzeyinde aşagı inen şeritler ola
rak görünmektedir. 

Şekil S: Harç Yastı~ın Yerleştirilmesi ve Mastar Treyleri. 
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Notlar : Treylerin ön lastikleri üst r.Iatform
dan idare edilmektedir. Oluk ve mekanık mastar 
üst platformun hemen alundadır. Alt platformda 
elle son düzeltmelcr yapılmaktadır. Enjcksiyon 
çalışmaları için radye üzerinde yapılan servis 
platformu arka planda görülmektedir. 

Başlangıçta dogaı kauçuk bu derzlcrde ikili 
su tutucu olarak kullanılmıştır. Fakat daha sonra 
minimum işletme seviyesi üzerinde bulunan zon
larda ozon ve oksitlenmeye karşı olan direnci ne
deniyle Hipalan kauçuk kullanılmıştır. Kaplama 
alanında, sadece su tutuculann dogrusal kesitleri 
üzerinde bulunan derzler yapılmaktadır. Tüm dir
sekler, çaprazveTkesitler fabrikada ürctilmektedir. Bu 
nedenle, üretim ve dagıtım esnasında meydana 
gelen gecikmeler dışında bir problem 
çıkmamaktadır. 

Donatıların Yerleştirilmesi 

Cethana barajında , Hasır donatıların pre
fabrik olarak hazırlanınası ve özel ekipmanlarla 
yerine konulmas ı büyük ekonomik yararlar 
saglamıştır. Benimsenen teknikler değ i şıneden 
aynen kalınışur. Ray ve donatı treylcri, 7 ton 
gücünde bir hidrolik vinçle çalışmakta ve 
yüzeyede aşagı doğru ilerlerken raylarını kendisi 
koymaktadır. Raylar 6.1 m uzunluğunda, sonra
dan üzerine merdiven ve kenar kalıp eklenen ki
rişlerden meydana gelmektedir. Bunlar kaya dol
gu sırasında dolgu ıçine yerleştirilen beton ankraj 
bloklarına bulan veya cıvata ile bagtanmakta ve 
daha sonra beton kaplama sırasında kayar kalıpları 
taşımak !çin kullanılmaktadır. Treylerin, bitişik 
döşemenın bulunduğu yerlerde dogrudan beton 
üzerine hareketine imkan sagtayan ek bir lastik 
tekerlekli sistemi vardır. Ray kirişlerini yer
leştirrnek için harcanan zaman aslında bir 
kayıpur. Ancak, Lower Pieınan'de bu problemi 
hafifJetecek olan gelişmiş bağlantı metodlan be
nimsenınektcdir. 

Rayların yerine konulmasından sonra, R S R 
treyleri 12 ın eninde ve 10 ın uzunlu~unda bulu

nan hasırları kretden alarak, tabandan itibaren 
yerlerine koymaktadır. Hasırlar, başlangıçta dol
gu çalışınaları esnasında kaya tutucu sepetleri 
desteklemek için kullanılan kaya dolgu içındeki 
bulonlara ankrajlanınaktadır. 

6.0 ın genişliğinde ve 10 ın uzunluğunda 
bulunan dikdörtgen hasırların, 6. I ın genişliğinde 
bölümlerde kullanılması etkili olmuştur. Zaman 
zaman iki tabaka hasır donatının kullanıldığı 
üçgen şeklindeki uç bölgeler en iyi bağlantı 
yapıl an ycrlerdir. 

Betonun Yerleştirilmesi ve Küre Tabi 
Tutulması. 12 m Eninde Bölmeler 

Lower Pieman'de kullanılan kayar kalıp 
ekipmanı, Cethana'daki uygulamadan sonra eski 
önemini yitirmiştir. Kalıp 12.2 ın gcn i ş li gi ndedi r 
ve 1.8 m uzunlugunda kaplama levhası vardır. 
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Sabit kütle agırlığı 12 tondur ve 9 ton sinline su
yu taşımaktadır. Kalıp raylar üzerinde hareket et
mektedir. Kret nakil treylcri, onun yerinden 
alınarak en yakın döşcmcye aletarım ını sağlamaktadır. 

Kalıp dizaynını etkileyen özellikler : yüze
yin cgimi, beklenen çevre sıcak lı gı, beton 
dagıuın oranı, beton slaınpı, istenen kayma hızı. 
Kurulun barajlannda; 30 ile 40 mm arasında be
ton s lampı ve I 5 ilc 20 dcreec arasında çevre 
sıcak lıg ı şartlarında, bir saatte kaplama levhası 
uzunluğunun 2.8 katı üzerinde bir alanda beton
lama çalışması başarılınıştır. 

Cethana'da iki yönde ve 37 ının çapında tij 
üzerinde çalı şan kriko kullanılarak kalıp yukarı 
kaldırılmış ve tekrar indirilmiştir. Bu küçük 
yatırım bedeline karşın Murchison barajında 
katıbın aşağı indirilmc hı z ı ilc ilgili işletme zor
lukları Kurulca dizayn edi len elektrikli vinçlerin 
benimsenmesine yol açmıştır. Bu amaçla küçük 
dişli kutuları bulunan ve kendileri çok etkili olan 
'Sumitomo Cyclo' makinaları kulanılınıştır. Bu 
makinaların 'Dcmac Epicyclic' elemanı yardımıyla, 
AC motorlarının 5 m/saat kaldırma ve 50 m/saat 
indirme hızı ile çalışmalarına imkan 
sağ lanını ş ıır. Bu gelişmeler oldukça etki li olmuş 
ve işçiliği önemli oranda azaltmıştır . Mevcut 
ekipmanlarla sağlanan ortalama kayar kalıp hızı 
3 m/saat civarındad ır. 

Deneyimler kaplama çalışmalarında, kayar 
kalıp sisteminin sürek li bir kalıp hareketi 
sağlanarak desteklenmesini önermektedir. Bu 
görüş Lower Pieınan'de dolusavak invertinde 
doğrulan mıştır. Burada kalıba 1,5 m/saat ile 5 ın/ 
saat arasıncia değişken ve sürekli bir hız sağlayan 
titreşimli kontrol birimi ekipman üzerinde monte 
edilmiştir. 

Cethana'da, kren yüzeyin orta kesimine 
ulaşamadığı için en büyük dane çapı 37 mm olan 
beton pompayla dagıtılınıştır. Kaygan bir hat 
bölgenin ortasına kad<ır devam etmiş ve betonu 
katıbın önüne doğru aktarılması için iki döner 
oluğa boşaltmıştır. Pompalmın verimli olarak 
ça lışmasın ı sağlamak için, beton s lampı ve hava 
içeriği değerleri sürek li olarak kontrol edilmiştir. 
50 mm + 12 ının s l anı p , %4 + %0.5 hava içeriği 
ve yuvarlak agrcga öngörülmektedir. 

Mackintosh'da, beton tüm bölme boyunca 
oluk vasıtas ı y la dağıtılmıştır. Akımdaki ayrışma 
oluğa konulan küçük saptırıcı levhalarla kontrol 
edilmiştir. Bununla birlikte dökümün başında 
küçük ayrışma lar meydana gelmektedir. Bu du
rumda gevşek malzemeyi kalıp üzerinden kontrol 
altına alnıaya çalışan personelin güven liği önem 
kazanmakwdır. Bu sorun çc)itli örtüler kullanılarak 
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çözümlenmiştir. Örtülerin ıslak tutulmaları kurak 
havalarda ısı büzülmeleri için çok yararlı olmak
tadır. Bastyan'da, kalıpta bulunan dönmeli oluk 
sistemi korunmuş ve mekanik hale getirilmiştir. 
Kanal dagıtım düzenlemeleri için, beton slampı 
30 mm ile 45 mm arasında, maksimum dane çapı 
40 mm ve mukavemet 30 MPa olarak belirlen
miştir. Bu sistemin mekanik olarak sagladıgı ko
laylık ve avantajlar bulunmaktadır. Sistem kötü 
derecelenmiş kırma taş malzemeyle de çalışmaktadır. 

Her bölme için betonun dökülmesi birkaç 
gün alabilecegi için küçük bir su kürü arabası 
kahbın arkasına konulmuştur. Uygulama mesafe
si, geçerli hava şartlarına ve bu şartların çalışına 
saatlerine olan etkisine göre degişınektedir. 

6.1 m Eninde Bölmeler 

Cethana'da, 6.1 m genişliginde bölmeler 
için hazırlanan kalıp 1.2 m derinliginde ve 4 ton 
agırlıgındadır. Kalıp, kretde bulunan ankraj siste
mine baglı 2 tonluk el vinçleri kullanıl~ırak 
kaldırılmaktadır. Tullabardine'de elle yapılan 
işler yerini hidrolik vinçlere bırakmıştır. Lower 
Pieman'de kret boyunca raylar üzerinde yürüyen 
treyler üzerine vinçler monte edilmiştir. Treyler 
hasır donatı taşıyan kamyonların gcçeccgi şekilde 
dizayn edilmiştir. 

Kalıp, betonun yerine konulması esnasında 
radyeye bitişik olan üçgen bölmelerde yatay ko
numunu muhafaza etmektedir. Kalıp, köşelerde 
ahşap malzemeyle desteklenmekLe ve hareket 
yönü, vinç iplerinin açısı ayarlanarak veya elle 
çalışan çekiciler kullanılarak kontrol edilmekte
dir. 

İkili su tutucuların konuldugu kenar derz
lcrde rahat bir yerleşim saglamak amacıyla 
döşeme kalınlıgında lokal artışlar yapılmıştır. 
Mackintosh'da, döşeme yüzeyi korunarak ve 
radye bitişigind>-kaya dolguda kazı yapılarak ko
nu çözümlcnrôıştir. Gölde su tutulmasından önce 
döşeme kalınlıgında meydana gelen degişiklikle 
birlikte bara-j tabanında çatlaklar gözlenmiştir. 
Bu nedenle Murchison, Rastyan ve Lower Pie
man'de, döşeme tabanının itibari kaplama yüzeyi 
olarak korunması ve döşeme üzerine giLLikçe in
celen bir plakanın inşa edilmesi amacıyla kapla
ma yeniden projelendirilmı~tir. Kurulca dizayn 
edilen ve 6.1 m genişliginde bulunan kalıp, 
yüzeydeki egriliklere kolayla uygunluk saglaınaktadır. 

Lower Pieman'de, dolusavak invertinde 7.5 
m genişliginde bölınciere beton dökmek amacıyla 
yeni bir kalıp geliştirilmiştir. Bu kalıpla saglanan 
başarı, onun baraj yüzeyinin 6. I ın ge
nişliginde bulunan bölmelerde kullanılınasına 
yol açmıştır. Dolusavak invertinde başarılan 
mükemmel yüzey çalışınası aşagıda açıklanan 
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özelliklerin kalıp dizaynına aktanlması ile elde 
edilmiştir. 

a) Vibratörü kahbın altına tutarak, kahbın 
yukarı kalkmasına neden olan personeli bu 
alışkanlıgından vazgeçirmek için kaplama lev
hasının kılavuz kenarı dışında olan şekilde bir 
çalışma platformunun projelendirilmesi. 

b) Vinç halatı ve kalıp arasında bulunan 
ankraj noktasının, mümkün oldugu kadar kapla
ma levhası seviyesinde muhafaza edilmesi. Bu
nunla, kaplama levhasının kılavuz kenarı ci
varında kalıp üzerinde meydana gelen egme 
hareketinin küçültülmesi amaçlanmaktadır. 

c) Yukarı kaldırma kuvvetini yenmek için 
önemli bir agırlıgın kullanılması. 

d) Mümkün oldugu kadar düşük bir hızla 
çalışan, örnegin 1.5 m/saat gibi, elektrikli 
vinçlerin temini. 

lletişim 

Büyük barajlarda, kret üzerinde bulunan 
vinç kontrol merkezleri ve yüzey çalışma alanları 
arasında etkili bir iletişimin saglanması gerekir. 
Pieman Nehir Santralları Gelişim Projesinde iki 
yönlü, taşınır telsizlerin kullanımı bu alandaki 
sorunlara büyük çözüm getirmiştir. 

SONUÇ 

Kurul, 15 yılı aşkın bir süre sonunda 9 ba
raj üzerinde tekrarlanan bakım ve onarım 
çalışmaları ile bu konuda önemli bir bilgi biriki
mi sağlamıştır. 

Ocak işletmesi, kayadolgu yapılması ve 
kazı çalışmalarında, verimi artırmak ve birim fi
yatları düşürmek için büyük dozerler, hidrolik 
ekskavatörler ve hidrolik sondaj makinaları gibi 
inşaat işlerinde oldukça etkili ekipmanlardan ya
rarlanılmıştır. Ş anti yede küçük bilgisayarların 
kullanılması; yükleyicilerin ve taşıma ekibinin 
etkili bir şekilde kontrolunu, küçük beton miktar
larında iyi bir yüzey elde edilmesi için araştırma 
bilgilerinin süratle degerlendirilmesini ve yüksek 
maliyetli hızlı üretim sonuçlannın süratle alınmasını 
kolaylaştırmıştır. İşierin yapıldığı kötü çalışma 
şartl<ırı ve sınırlı ulaşım imkanları nedenıyle ra
dye inşaatında ve temel enjeksiyonunda önemli 
bır gelışıne sağlanamamıştır. 

Yüzey betonlama metodları ilk örnekte 
seçilen ekipmanlarla kontrol edilmektedir. Bu
nunla birlikte, işçilik oranını azaltan ve verimi 
artıran detaylara yöneliş vardır. 

Sonuç olarak iki ana iş kalem inde, kayadol
gu ve beton kaplama işlerinde maliyet ve inşaat 
süresi açısından önemlı kazanımlar elde edildigi 
söylenebilir. 
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ELEKTROPOMPAJ TESİSLERİNDE KULLANILAN 

OTOMATİK KONTROL DÜZENLERİ (*) 

Mesut KOÇAK (*) 

ÖZET 

Bu çalışmada. sulama amaçlı elelcropompaj tesislerinin denetimini otomatik ola
rak gerçekleşanne olanaleları araştırılmıştır. Otomatilc kontrol açısından bitki, toprale 
ve su üçlemi arasındaki iliŞkiler incelenmiŞ ve bu jalciörlerin birbirine olan etleileri 
üzerinde durulmuştur. Otomatik lcontmle veri olabilecek temel parametrelerin neler 
olabileceği üzerinde irdelemeler yapılmıştır. Belirlenen temel parametrelere göre, top
rak nemini algılayaralc, su seviyesini ölçerele ve iklimsel veya çevresel verileri 
algılayarak çalışması öngörülen üç otomasyon yöntemi ortaya konulmuştur. Bu 
yöntemlerden ilcisi üzerinde çalışılmıştır. 

İklimsel verilere göre çalışması istenen sulama otomasyon modelinin; veri topla
yıcı. A/D dönüştürücü, bilgisayar, D/A dönüştürücü ve sulama ünites inden 
oluşturulması öngörülmüştür. Meteorolojik sensörlerden algılanan değerlerin ve 
önceden bilgisayara yüklenen verilerin ışığı altında, sistemde Penman eşitliğine göre 
bitki su tüketimi belirlenerek, modelde, yer verilen yazılım doğ111liusunda sulamanın 
otomatik olarale yapılabileceği vurgulanmıştır. 

Toprale nemini algılayarak çalıştırılması öngörülen ilcinci otomasyon sistemi; 
tansiyometre, basınç dönüştürücü veri ölçümleme kartı. bilgisayar. röle kontrol 
düzeni ve sulama ünitesini içermektedir. Burada, veıi kazanım sisteminden elde edi
len veriler. Jcüliürü yapılan bitkinin sulama eşilc değeriyle lcarşılaştırılaralc sulama 
iŞlemi yapılmaktadır. 

Çalışmada yer verilen otomasyon sistemleri. küliürü yapılan çeşitli bitki popula
syonlarının sunulabilmesine olanale verecek şekilde ortaya konulmuştur. 

1- GİRİŞ 

Bilkilerin istekleri doğrultusunda optimum 
sulama koşullarının sağlanabilmesi için bitki, su 
ve toprak üçlcmi arasında kararlı bir dengenin 

ol uşturulmas ı ve buna uygun sulama kararlarının 

alınınas ı gerekmektedir. Bu durum, ücretimde 

yüksek kullanım etk inliğini sağ layan clektro

poınpaj ünitesiy le bütünleşik otomalik kontrollu 

sulama sistemlerinin kullanılmasıyla olanaklı ol

maktadır. 

(*) 06.10.1992 tarihinde ilgili jüri tarafından kabul edilen 

yüksek lisans tezinin özetidir. 

(**) Araş. Gör., A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları 
bölümü AnkaraffÜRKIYE 

Otomatik kontrollu sulama metodlarının 

uygulanınasında değişik tekniklerden yararlanıl-
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nılmaktadır. Assaf vd. (1989) yaptıkları çalışma
da, meyve bahçelerinde, damla sulama sistemiyle 
bütünleşik olan tansiyometrelerle belirlenen toprak 
matcik potansiyelinin degerlendirilerek, bilgi
sayarla atomasyonunu saglamışlardır. Fischbach 
vd. (1970), yüzey sulama sistemlerinin otomas
yonu ve sulama sonucu drenaj hendeklerinde 
toplanan fazla suyun, tekrar sulama sistemine ve
rilmesi amacına yönelik bir sistem geliştirmişler
dir. 

lklimsel verilerin degerlendirilerek sula
manın yapıldıgı otomasyon sistemleri de bilgi
sayar destekli olarak yapılabilmektedir. Günümüzde 
sulama da dahil olmak üzere serlerdeki iklimlen
dirme işlemi, üniversal karakterli bir bilgisayar 
ünitesiyle otomatik olarak yapılabilmektedir. 
Larnb vd. (1985), iklimsel verilere göre bir mik
roişlemciyle komuta edilen otomatik kontrollü 
sulama sistemini , ortaya koymuşlardır. Geliştirdikleri 
sistemde, su basıncı, verdi, rüzgar hızı ve yagış 
intenisitesi ölçülmekte ve bu verilere göre uzak
takibir alan için kontrol saglanmaktadır. 

Lieth ve Burger (1989) yaptıkları çalışma
larda, damla sulama sisteminin otomasyonu, tan
siyometre, veri toplayıcı (data logger), bilgisayar 
ve selenoid vanalardan oluşan donanım eleman
larıyla saglamışlardır. Basınçlı sulama sistemleri
nin denetiminde kullanılan mikrobilgisayarların 
ekonomik analizleri, Oron (1989) tarafından, 
yapılmıştır. Yazar, çalışmasında mikrobilgisayarlı 
otomasyonla ilgili açıklarnalarda da bulun
muştur. Phene (1989), dogrudan bitki su 
ölçümlerine dayalı sulama prograrnı için bitki 
yapraklarının su potansiyeli ile sap çapı 
arasındaki degişimin ilişkisini incelemiş ve bu 
ölçüm tekniginin, damla sulama sistemlerinin 
geri besleme kontrolünde kullanılabileceğini be
lirtmiştir. 

Sulama sistemlerinde pompaj istasyon
larının , optimum gerçek zamanda kontrolünü bil
gisayarlarta denetimi üzerinde, sabbağh ve Sinai 
(1988), bir model geliştirmişlerdir. Pompaların 
düzenlenmesinde, sulama şebekesi ve pompaj is
tasyonunun olası çalışma noktalarını araştırarak, 
optimal noktasına ulaşıncaya kadar sistemin 
enerji tüketiminin azalmasını amaçlarnışlardır. 
Stone vd. (1985) yaptıkları çalışmada, toprak ve 
su potansiyelini sürkli ölçmek amacıyla düşük 
maliyetli, bilgisayar destekli veri elde etme siste
mini geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri sistemi; tan
siyometre, tonsiyometre üzerine monte edilmiş 
bir basınç dönüştürücü, multiplekser, A/D 
dönüştürücü ve portatif bir bilgisayardan oluştur-
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Sulama sistemlerininotomasyona uyarlan
masında; topraktaki nem düzeyi, depo veya 
kuyudaki su seviyesi ve iklimsel veya çevresel 
veriler, temel otomasyon parametreleri olarak 
kullanılabilmektedir. Bu temel parametrelere 
göre, uygulamaleta olan veya uygulanabilicek su
lama otomasyon sistemleri; iklimsel veya 
çevresel verikri algılayarak, toprak nemini 
ölçerek ya da su seviyesine göre çalışan otomas
yon sistemleri gibi degişik yapısal ve işlevsel 
özelliklerde tasarlanabilir. 

2· MATERYAL VE YÖNTEM 

Tasarım amaçlanan sulama otomasyon 
yöntemlerinden ikimsel verilerin yanında bitki, 
toprak ve çiftlik (sulama yöresi) verilerini baz 
olarak çalıştınlması öngörülen sulama otomas
yon modeli ile toprak nemini algılayarak çalıştı
nlması öngörülen sulama otomasyon modelinin 
temel tasanın parametreleri belirlenmiştir. Belir
lenen temel tasanın parametrelerine göre, oto
masyon sistemlerinin donanım elemanları ortaya 
konulmuş ve yazılımları üzerinde de gerekli 
çalışmalar yapılmıştır. 

2.1. İklimsel Verilere Göre Çalışan Sula
ma Otomasyon Modeli 

Modelde, çeşitlibitki populasyonlannın su
lama isteklerinin karşılanması amacıyla karar 
verici olarak .. bilgisayardan yararlanılması 
düşünülmüştür. Ongörülen sulama otomasyon 
modeline temel olllŞtııı'a:ak: çiftlik verileri, toprak 
verileri, bitki verileri ve iklimsel verilerden ya
rarlanılmıştır. Birbirleriyle de etkileşim halinde 
bulunan bu veri kaynaklarının irdelenmesiyle su
lama otomasyon modeline parametre olabilecek 
degişkenler; bitki su tüketimi, etkili yagış, sula
ma suyu miktarı, sulama aralıgı ve sulama süresi 
şeklinde belirlenmiştir. 

Bu parametrelerden bitki su tüketiminin be
lirlenmesinde, önce, referans bitki (çayır, yonca) 
su tüketimi bulunmaktadır. Bu değer bir bitki 
katsayısıyla d(izeltilerek, bitki su tüketimi sap
tanmaktadır. (Shayya ve Bralts 1991, Smith 
1991, Gügör ve Yıldırım 1989). Bitki katsayısı, 
bitkinin büyüme aşarnalarına bağlı olarak hazır 
cetvellerden alınarak, bilgisayardaki veri 
kütügüne aktanlmaktadır. Referans bitki su 
tüketiminin belirlenmesinde, Penman eşitligin
den yararlanılmıştır (shayya ve Bralts 1991). Bit
ki su tüketiminin, sulama suyu ile karşılanacak 
kısmının belirlenmesi için gerekli olan etkili 
yagış, toplam yagışa bağlı olarak Toprak muha
faza Servisi Metodu (USDA Soil Conservation 
Service Method) kullanılarak saptanmıştır 
(Smith 1991). 



Sulama otomasyanda kullanılan diger para
metrelerden sulama suyu miktarı, sulama aralıgı 
ve sulama süresi de ilgili eşitliklerden elde edil
miştir. Aynca her sulamada tarlaya verilecek net 
sulama suyu miktarı da Doorenbos ve pruitt 
(1977)'den alınan eşitlige göre belirlenmiştir. 

1klimsel verilere göre çalışması öngörülen 
bu otomasyon modeli; meterolojik algılayıcılar 

(sensörler), veri toplayıcı (data logger), analog
dijital dönüştürücü (ADC), bilgisayar ünitesi 
(PC), dijital-analog dönüştürücü (DAC), pompa 
ve selenoid vanaların yanısıra şalt düzenini de 
içine alan sulama ünitesinden oluşturulmuştur 

(Şekil 1). 

Çıktılar 

-Po ıııpa 
- Selenoid 

vanalar 
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!ere göre çalışan sulama otomasyon modeli yak

laşık akış diyagramı, Şekil 2'de verilmiştir. 

Otomasyon sisteminin veri kazanım 

ünitesiyle alınan veriler bilgisayara ak

tarılmaktadır. Meterolojik algılayıcılar, sistemin 

dış dünyayla bagıantısını sagıamaktadırlar. Bura

dan alınan veriler, veri toplayıcıya daha sonra 

ADC üzerinden yorumlamak, degerlendirilmek 

ve gerktiginde saklamak üzere bilgisayara veril

mektedir. Otomasyon düzeninin dış dünyayla 

ilişkisini sağlayan ikinci bölümü, sulama 

ünitesinin bulunduğu kısımdır. Burada yer alan 

Meteorolojik 
algılayıcılar 

Disk ünitesi 
-Bitki verileri 

Girdiler 

-Sıcaklık 

-Toprak verileri -Bağıl nem 

Sulama ünitesi 
- Çiflik verileri - Yağış. 

- Metorolojik - Güneşli saatler· 
veriler -Rüzgar hızı 

Dijital-analog 
dönüştürücü 

(OAC l 
BiLG iSAVAR 

Şekil 1: İklimsel Verilere Göre Çalışan Sulama Otomasyon Modeli Donanım Şeması 

Sulama otomasyon modeline işlerlik ka

zandınlması, bu donanıma uygun yazılıının 

oluşturulmasıyla mümkün olmaktadır. Bu neden

le yazılım oluşturulurken, çiftlik veri kütüğü, bit

ki veri kütüğü, toprak veri kütüğü ve iklimsel 

veri kütüğünden yararlanılmışllr. İklimsel veri-

elckropompaj ünitesinin, bilgisayardan çılap, 

ikinci bir sinyal uyarlayıcı birim olan DAC 
üzerinden gelen sinyaller doğrultusunda, 

çalıştırılınası veya durdurulması düşünülmüş
tür. Bu işlemin , sulama ünitesi içinde yer alacak 
röleli veya elektronik bir devre kesici ile 
yapılması öngörülmüştür. 
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Çiftlik verilerini . 

Toprak verilerini, 

Bitki verilerini, 

iklim verilerini 

d isk ünitesine depola 

Sulama için gerekli 

verileri hazırla 

E 
Meteorolojik 
algılayıcılar 

6 
Disk ünitesinden 

iklimsel verileri oku 

Meteorolojik algılayıcılardan 
gelen kanallardaki verileri 

oku ve depola 

Saati oku ve depola 

Pef:125+0,1. Pt 

Referans bitki su tüketimini 

1 E To ı hesapla 

Bitki su tüketimini 1 ET ı 
hesapla 

Sulama suyu miktarını 

1 dt ı hesapla 

S u lama aralığını 1 SA 1 

hesapla 

Sulama süres ini 1 S S ı 

hesapla 

Sulama süresi 1 SS ı kadar 
sulama yap 

Sonuçları yaz ve depola 

Şekil 2: İklimsel Verilere Göre Çalışan Sulam Otomasyon Modelinin Akışı 
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2.2 Toprak Nemini Ölçerek Çalışan Su

lama Otomasyon Modeli 

Nem ölçmeye dayalı bu otomasyon mode

linde, bitki türleri, bitki türlerine baglı sulama 

eşik değeri, alğılayıcıların yerleştirilme planı, su

lama zamanı, sulama aralığı ve sulama süresi ol
mak üzere degişik parametrelerden yarar

lanılmışıtır. Bu parametrelere göre geliştirilen 

sulama otomasyon modeli donanım eleman

larının; tansiyometre, basınç dönüştürücü (pres

sure transducer), veri ölçüınierne karLI (PC Iab 

card), bilgisayar röle kontrol düzeni ve sulama 

ünitesinden oluşturulması öngüıülmüştür. (Şekil 3). 

Sulama 
ünitesi 

Şekil 3: Nem Ölçmeye dayalı Sulama Oto -
masyon Modeli Donanım Şeması 

Toprak nem tansiyonundaki degişimleri 

algılayan tansiyometrelerin algıladıkları basınç 

değerinden etkilenen basınç dönüştürücüleri, 

elektrisksel sinyal üretmektedir. Bu elektriksel 
sinyaller, veri ölçüınierne kartına verilerek 
işlenmektedir. Önceden bilgisayara girilmiş, bit
ki cinslerine göre eşik değerlerinden, bitki için 
sulamanın gerekli olupolmadığına karar veril
mektedir. Veri ölçüınierne kartındaki analog ka
rakterden dijital karaktere dönüştürüten sinyalie
rin degerleri, eşik degcrle karşılaştırılmaktadır. 

Bu değer eşik değerden büyük ise, veri ölçümleme 
karLI üzerinden röle kontrol düzenine sinyal 
gönderilmektedir. Yazılımla kontrol edilen pro
gram doğrultusunda, bilgisayara girilen sulama 
zamanı süresince sulama yapılmaktadır. Sürenin 
bitiminde, sistem, bir sonraki sulama emri ge
linceye kadar durmaktadır. Sistemin çalışmasındaki 
işlem aşamalarını gösteren akış diyagramı Şekil 
4'te verilmiştir. 
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Bitki cinsini, 

Tansiyometre sayısını, 

Eşik değerini, 

Sulama süres ini gir . 

Şekil 4: Toprak Nemini Ölçerek Çalışan Sula
ma Otomasyon Modelinin Akış Di
yagramı 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yüksek kullanım Etkintigi saj:tlayan, 
gelişmiş otomatik kontrollü sulama sistemlerinin 
kullanılması, sulama kararlarının daha sağlıklı ve 
etkin bir şekilde alınmasını saj:tlamaktadır. Söz 
konusu iki sulama otomasyon modelinin 
yazılımında urak bazı değişikliklerle, sisteme 
üniversal bir nitelik kazandırabilmektedir. 

Böylece bu otomasyon modelleriyle değişik bitki 
populasyonltırınınsulanması saj:tlanabilmektedir. 
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Sisteme bazı etkinlikler yapılarak sadeec elckro
pompaj ünitesinde kumanda edilmeyip, herbiri 
degişik işletme birimlerine su verecek sclonoid 
vanalarada komuta etmek olanaklı olmaktadır. 

Degişik ürün ve tarla koşullamda kul
lanılan, gerek iklimsel verilere, gerekse toprak 

nemını ölçmeye dayalı sulama otomasyon 
modellerinin pcrfonnanslannı ve ayarlarını, za
manla çalışma koşulları bozabilmektcdir. Bu ne
denle, periyodik olarak donanım elemanlarının, 
kalibrasyon, ayar, tamir ve bakımlarının 

yapılması gerekmektedir. 
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DÜŞEY BİR SU ALMA AGIZI İÇİN HİDROLİK KlSTASLAR 

Doç. Dr. Nevzat YILDIRIM(*) 

ÖZET 

Bu çalışmada ünifonn kanal akımmda bulunan düşey yukarı bir su alma 

ağzının projelendirilmesine ilişkin ilkeler verilmiştir. Su alma ağzma konan dairesel 

diskin ljlanşuı) ve su alma borusuna (mansapta) ilişiirilen aerodinamik yapmm 

ağıza sediment girişini çok büyük ölçüde azalttığı görülmüştür. Disk ve aerodinamik 

yapı ebatmın en az ne kadar olması gerektiği problemi; ünifonn akım ve noktasal 

kuyu (poini sirık) bileşiminden oluşan potansiyel akım yaklaşımıyla çözülmüş tür. 

1- GİRİŞ 

Deniz, göl, nehir ve kanal gibi herhangi bir 

su ortamından ihtiyaç duyulan su alınırken bir su 
alma a~ız yapısı kullanılır. Su alma yapı ve 
düzenekieri çok çeşitli olabilir. Şekil ı de 
gösterilen çeşitli su alma alı;ız tipleri genellikle 

baglamalar gibi pahalı yapı gerektirmeyen ve 

aşırı büyük olmayan su ihtiyaçlarını karşılamak 

için kullanılır. 

Şekil ı de verilen ve bunların dışındaki su 
alma düzenek ve alı;ızlarında yapının verimini ve 

işletmesini aksatan olaylar arasında iki önemli et

ken vardır. Bunlar; 

1- Su alma agrzına "hava girmesi" 
2- Su alma agzına "sediment girmesi" dir. 

Şekil 1 de görüldü~ü üzere Tip II ve tip V 

hariç digerleri bilhassa sediment girişi bakım ın-

(•) Gazi Üniv. Mütı. Mim . Fak. 
İnş . Müh. Böl. Mal tepe. Ankara 

dan iyi de~ildir. Zira bu agızlardan ço~u sedi

ment konsantrasyonunun büyük oldulı;u akım 

bölgelerinden su aldıklarından alınan su büyük 

miktarda sediment içermektedir. Dolayısıyle ele 

alınıp incelenmeye de~er a~ız tipleri Tip II ve tip 

V dir. Tip V en iyi olanıdır. Çünkü bu tip su 

alma düzenej1;ine nehir tabanından süzülen su 

girmektedir. Tip V denehir tabanı bir çeşit filitre 

tabakası gibi davranıp alınan suyun büyük oran

da sedimentten arınmasını salı;lar . Tip V su alma 

düzeneJı;ine hiç hava girmeyecegi gibi nehir ta

ban malzemesinin granülometresine ve özelligi

ne baJı;lı olarak sediment ya hiç girmeyecektir ya 

da mikroskobik boyutta çok az girecektir. Bura

dan anlaşılacaJı;ı üzere en iyi su alma düzenegi 

Tip V düzenelı;idir. Ancak, Tip V su alma 
düzenelı;i (drenaj borusu) göl veya nehir yatalı;ı 

geçirgenlilı;i yüksek olan granüler malzemeden 

oluşuyor ise düzenli çalışabilir. 

Tip V den sonra en uygun su alına agız tipi 

Tip rı olup incelemeye dej1;erdir. İşte bu nedenle 

Tip II su alına aj1;ız yapı s ı bu çalışmada esas 

alınmış ve incelenmiştir. 
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Şekil 1: Bazı Su Alma Ağız Yapı Tipleri 

2- SU ALMA AGZINA HAVA GlRlŞl 

Su alma agzına ait batıklık kritik bir 
degerin altına düştügünde su alma ağzının 
üzerindeki su yüzeyinde serbest çevrimi (girdap 
veya havalı vorLeks) oluşarak yüzeydeki hava bu 
serbest çevriminin ortasında oluşan boşluklu yol 
(adeta cidarı sudan yapılmış içerisi boş bir boru) 
vasJLası ile su alma agzına girmektedir. Gerek ka
nal akımlarındaki gerekse durgun su haznelerin
deki su alma ağızlarına hava girişi ve serbest 
çevrinti (girdap veya havalı vorteks) olayı ile il
gili kıstaslar kaynak (1) ve (2) de geniş olarak 
verilmiştir. 

3- ÜNİFORM KANAL AKIMINDAKİ 
SU ALMA AGZINA SEDİMENT 
G1RtŞt 

Su alma ağzına girecek scdimcmin gerek 
boyutunun gerekse miktarının mümkün mcrLebe 
az olması istenir. Ağıza sedimentin girmesini ta
mamen önlemek çok güç ve çok pahalı 
olduğundan pratik olarak imkansız gözüyle 
bakılabilir. Bu çalışmada su alma ağzına girc
cek olan sedimentin gerek boyut olarak gerekse 
mikLar olarak en küçük değerde olması için bir 
yöntem verilmiştir. 
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Su alma ağzı civarındaki akım içerisinde 
herhangi bir yerde bulunan sediment danesinin su 
alma ağzına girmesi olayının fıziksel açıklaması şu 
şekilde yapılabilir. Şekil 2 De ki gibi agız ci
varındaki akım içerisinde herhangi bir seviyede 
seyir eden bir sediment danesi göz önüne alınsın. 
Su alma agzı olmadığında (su alma ağzının etki
si yok iken) göz önüne alınan herhangi bir sedi
ment danesi kanal akımının türbülanslık derece
sine ve karakteristiklerine bağlı olarak akım 

içerisinde belirli bir derinlikte seyir eder (Şekil 2 
de A ile gösterilmiştir). Sediment danesi su alma 
agzına doğru yaklaşınca su alma ağzından alınan 
akımın (Q 1 debisi veya V 1 hızı) etkisi nedeniyle 
akım çizgilerinin eğimleri artar ve böylece dan
eye yukarı doğru ek bir dinamik kuvvet etkir. 
İşte bu ek kuvvet nedeniyle dane ağzına taşınır. 
Süreklilik kanunu nedeniyle su alma ağzından ne 
kadar Q1 debisi alınırsa su alma ağzı seviyesi 
altında kalan dcrinliklerde su alma ağzının etki
sinde o kadar artarak hissedilir ve kanal akımının 
alt tabakalarında seyir eden sediment danelerinin 
ağzına taş ınmasında o kadar kolay olur. 
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ŞekiJ 2: Agız Civarındaki Bir Danenin Agıza Taşınması 

Şekil 2 de açıkça görülüyorki su alma borusunun 
dış cidarında su alma borusuna giren akım 

çizgileri aşagı yukarı düşey olduklarından (en 
büyük egime sahip olduklarından) agıza giden 
akım tarafından daneye uygulanan düşey yukarı 
dinamik kuvvette en büyük olur. İşte bu neden
le gerek kaynak (3) gerekse bu çalışmada su 
alma agzına sediment girişi deneysel olarak ince
lenirken su alma a~zının duraklama noktası ( 
stagnation point) en kritik nokta olarak göz önüne 
alınmıştır. Ancak deneylerde görülmüştürki kanal 
akımı nedeniyle su alına borusunun (kanal akımı 
içerisinde yükselen kısmının) kendi mevcudiye
tinden dolayı su alma borusunun hemen man
sabında veya dümen suyunda (wake) sınır taba
kasının ayrılınası sonucu çevrimiler (vorteks) 
oluşmaktadır. Dümcnsuyu çevrintilcıinin başladıgı 

yer su alma borusunun dış cidarı üzerinde sınır 
tabakasının ayrıldıgı noktadır. Dümen suyu 
çevrimileri su alma borusunun kanal akımı 

içerisinde kalan kısmının bütün boyunca ( su 
alma a~ız seviyesinde kanal tabanına kadar) uza
maktadır (Şekil 3). Söz konusu çcvrintiler çok 
kuvvetli üç boyutlu hızasahip olduklarından agtz 
seviyesinin çok alunda buJunan kanal ta
banındaki sedimenti dahi rahatlıkla söküp askıya 
geçirip yükselterek a~ıza taşınınalırını adeta bir 
felaket derecesinde sa~lanmaktadır. 

Diger bir deyişle düınen suyu çevrintilcri 
agız seviyesinin çok altında kalan tabakalardaki 
sediment daneleri (ki bu daneler yukarıda belir-

tilcn duraklama noktasında agıza girme imkanını 
katiyen bulamayan danelerdir) ağıza bolca 
taşınmaktadır. Dolayısıyla tedbir alınmadıgı tak
dirde dümen suyu çevrintileri nedeniyle agıza gi
ren sediment gerek miktar gerekse boyut olarak 
duraklama noktasından giren sedimentten çok 
daha büyüktür. Bilindigi üzere dürneosuyu çevrintile
lerinin şiddeti agız akımının değilde kanal 
akımının ve su alma borusunun karakteristikleri
ne bağlıdır. Ancak, düınen suyu çevrintilerinin 
mansapta agtza girecekleri mesafe ve ağıza sedi
ment taşıyabilmcleri su alma agzından alınan 

alam miktarına (Q 1) veya su alına borusundaki 
hıza (V 1) son derece baglıdır. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan ve 
Şekil 3 den anlaşıldıgı üzere su alma agzına sedi
mentin girişi, su alma agzının dürneosuyu ve du
raklama noktas ı için ayrı ayrı araştırılması gere
kir, çok kuvvetli türbülans özelligine sahip 
düınensuyu çevrintileri alt tabakalardaki sedi
ment yukarı tabakalara çıkarup mansaha dogru 
taşındıklarından birden fazla su alma agzı kul
lanılacak ise bu su alına ağızlarının akım d~tusunda 
aynı hat üzerine konulması gerekir. Eger konu
lursa, aralarındaki mesafe öyle seçilmelidirki 
çevrintiler bir sonraki agıza ulaşmadan çok önce 
yok olabilsin. Zira bir önceki su alma borusunun 
sebep oldugu dümen suyu çevrintileri bol miktar
da alt tabaka sedimentini yukarı tabakaya 
çıkardığından bir sonraki su alına ağzına bol 
miktarda sedimentin girmesine sebep olur (Şekil 
4). Birden fazla su alma agzı borusu kullanılacak 
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Şekil3: Su Alma Agzı Mansabındaki Düm en- suyu Çevrintisi ve Alt Tabakalardaki Sedimentin 
Agıza Taşınması 

ise bunlar birbirlerinin dümensuyu etkisinde ve 
içerisinde kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir 
(Şekil 4). Dümensuyu çevrimilerinin etkisini 
yok eunck veya mümkün mcrtebe zayıftatıp 
azaltmak için çok çeşitli yöntemler kullanılabilir. 
Ancak bu yöntemlerin çok ucuz ve uygulanabilir 
olması gerekir. Bu çalışmada aşağıdaki yöntemlerin 
uygulanması tavsiye edilmiştir. 

---- ····-····-----· -- - ·-··-

CÇok kÖtÜ) 

3- Çcvrintilerin oluşumu engelleyen, 
çcvrintilerin yok edecek kadar zayıftatan ve 
çevrintileri su alma agzının mansabında yete
rince uzak mesafeye öteleyen aerodinamik basit 
bir yapıyı (strealined-body) su alma borusuna 
iliştirrnek (Şekil 5). Aerodinamik yapının yanları 
ve üstü kapalı olmak şartıyla içerisi boş veya 
dolu olabilir. 

(Iyi) 
<Ağızlo.r cırasındcıkı rıeso.fl' yl'terlncl' bÜyük> 

·-·-----·---------

( iyi ) 

Şekil 4: Birden Fazla Agızın Kanal İçerisindeki Durumu 

1- Kanal akımı dogrultusu ile su alma ağzı 
ekseninin aynı olması (Şekil 3 ve 4) 

2- Su alma agzına yeterli çapta bir disk 
geçirerek dümensuyu çevrimilerinin üzerierini 
örtrnek ve çevrintilerin agıza girmelerini engel
lemek( Şekil 5). 
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4- Yukardaki 1,2 ve 3. maddeleri birlikte 
uygulamak (bilhassa birden fazla su alma borusu 
ve ağzı kullanılacaksa, Şekil 6). 

Yukarı da belirtilen bu yöntem kaynak (3) 
tarafından vurgulanmıştır. Birden fazla su alma 
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oerodinoMik y opı 

çok zoyif 
çevrinti 

/ 

oerodlnorıik yapı 

Şekil 5: Disk Vf AProrlin~mik Yapı 

borusu kullanılacak ise borular arasındaki me
safenin kısa tutulmasında aerodinamik yapı çok 
faydalı olur. Gerek diskin gerekse aerodinamik 
yapının üstünlükleri vardı. Disk, hem dümensu
yu çevrintilcrinin üzerini örtüp bu çevrintilcrle 
agıza girecek olan sedimenti önler hemde yan
lard~n ve menba tarafından (duraklama nok
tasından) agıza alt tabakalardan girecek olan 
sedimenti büyük oranda azaltır. Çünkü disk 

------~~-----
o.erodino.rvıik yo.pı 

~' 
/ \ 

~-- . ( a_-~~ 
Dis~ ~_o.erodino.rvıik yo. pı 

Şekil 6: Disk ve Aerodinamik Yapının Birlikte 
Kullanılması 

kullanıldıgında agız seviyesindeki duraklama 
noktası membaya dogru ötelenip süreklilik kanu
nu nedeniyle hızlar ve akım çizgilerinin 
egrilikleri azalacagından daneye akım tarafından 
daha az yukan dogru dinamik kuvvet uygulanır. 
Dolayısıyla disk kullanıldıgında gerek durakla
ma noktasından gerekse dürneo suyu çevrintileri 
vasıtasıyla agıza girecek sediment miktarı büyük 
ölçüde azaltılmış ve önlenmiş olur. Aerodinamik 
yapı ise sadece dürneo suyu çevnotileri ilc agıza 

sedimentin girişini önler ( varsa bir sonraki su 
alma agzına kuvvetli çevrintilerin gitmesinide 
önleıniş olur). Burada en önemli konu gerek disk 
çapının gerekse aerodinamik yapının uzun
lugunun en az ne kadar olması gerektigidir (kay
nak (3) de bu noktaya açıklık getirilmiştir). 

4- DİSK VE AERODİNAMİK YAPININ 
BOYUTU 

Daha öncede bclirtildigi üzere düınen suyu 
çcvrintileri ile agıza giren sediment miktarı du
raklama noktasından giren sediment miktarından 
çok daha büyük oldugundan gerek diskin gerekse 
acrodiruunik yapının boyutlandırılmasında düınen 

suyundan ağıza giren akım esas alınacakur. Disk 
konduğunda duraklama noktasından giren sedi
ment miktarı zaten çok büyük randa azalacakur. 
Yeterli boyutta disk veya aerodinamik yapı veya 
her ikiside kondugunda ağız seviyesi alunda ka
lan düınen suyundaki bölgeden agıza sedimentin 
girişi tamamen önlenmiş olur. Diskin boyutun
dan kasıt, su alına agız merkezine göre diskin 
yarıçapıdır. Aerodinamik yapının uzunıugu ise 
yine su alına agız merkezine göredir. Diskin çapı 
Dr ile, aerodinamik yapının uzunluğunda L ile 
göstcrilsin (Şekil 7). kaynak (1) göstermiştir ki 
üniform kanal akımı içerisinde bir su alma 
ağzının bulunması hali; üniform akım ile merke
zi su alına ağzının merkezi ile aynı olan noktasal 
kuyunun ( point sink) oluşturduğu potansiyel 
akım olarak düşün ütüp çözülebilir (Şekil 7). 
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u. .Ror.kine u. 
durnklamo - 
·--nokt ası 

~-- Aerodinam ik 
Yopı 

(Iyi) 

Şekil 7:Disk ve Aerodinamik Yapının Boyutu 

Rankine ovalinin dışında kalan akım ve dola
yısıyle dümensuyu çevrinlileri su alma agzına gi
remezler (Şekil 7). Rankine ovaline ait denklem 
aşa~ıdaki gibi yazılabilir ( (4), (5)). 

r=AJ Qı (1-Cos9) ı ... .. ............ (1) ·v 2,n4 00 sine 

Burada 

r= Rankine ovalinin dış sınırına ait radyal 
mesafe ve 

8= radyal do~rultu ile yatay arasındaki 

açıdır (Şekil 7). 
Rankine ovalinin herhangi bir yerindeki 

yarıçapı y aşagıdaki gibi yazılır (Şekil 7). 
y= rsin9 ............... ........... ... (2) 
Su alma borusunun dış çevresindeki 

çevrintilerin agıza girmelerini önlemeden emni
yetli olmak için su alma agzında 

(9= 90· 
0

) Rankine ovalinin yan çapı y=y 1 
esas alınmalıdır. 

Su alma agzından alınan debi Qı; 
2 

nD ı 
Qı=CdV ı 4 ........ .................................. ...... (3) 

Burada Di= a~ız borusu iç çapı Cd= a~ıza 
ait debi katsayısıdır. lfade (1), (2) ve (3) den; 

ırı ırı 

y=yı- -~Dı{cdv ı ) =.;, (..92.) .. .. ........ (4) 
2Y2 U.. Y2 nU .. 
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ifade (2) de 9= 0° kanarak Rankine durak

lama noktasının agız merkezine olan mesafesi a 

aşagıdaki gibi bulunur. (Şekil 7). 

ırı ırı 

a =0.25 D ı (cd v ı) = _ı_ {___3__!_} ............ (5) 
Uoo 2Dı nUoo 

Dürneosuyu çevrintilerinin agıza girmeleri

ni önlemek için Dr ve L degerierinin ifade (5) 

deki a degerine eşit veya büyük olması gerekir. 

ifade (4) ve (5) karşılaştırıldı~ında Yı >a oldugu 

görülür. O halde diskin yançapı (Dr!2) Yı den 

aerodinamik yapının boyu L de Rankine durakla

ma noktasının su alma agzı merkezine olan a 

uzaklıgından büyük veya eşit olmalıdır. kısacası, 

L>a ve Dr/2?.Y ı ·· · ···· · · · · · · · · ··· · · · · · · ·· · · ········(6a) 

Veya ifade (4), (5), ve (6) dan, 

(
Q )ırı ( Q )ırı L/Dı-1--ı ,Dr/Dı ~.~ _ı ·········(6b) 

2Dı U.. y 2Dı nU .. 

L ve Dr!2 nin en küçük degerieri ifade (6) 

da verilenden küçük olamaz. 

Yukardaki ifadelerin çıkartılmasında su al-



ma agzına giren akımın sadece agızın merkez 
noktasından (noktasal kuyu olarak) girdigi kabul 
edilmiştir. Gerçekte su alma agızındaki akım tam 
bir ooktasal kuyu olmayıp agız kesitinin ıamamından 
akım girmektedir. Dolayısıyle; agıza giren 
akımın agızın çevresi boyunca girdigini kabul et
mek su alma agızına sediment girişini önlemek 
için emniyeı.li olur. O halde ifade (4) ve (5) veya 
(6) daki a ve Yı degerierine Di!l ekleyerek Dr ve 
L nin hesaplanması yerinde olur. İşte bu neden
lerle L ve Dr nin degerieri aşagıdaki gibi 
alınmalıdır. 

Bu ifadclerin çıkarlllışında akımın potan
siyel akımından oluştuğu kabul edilmiştir. 

Gerçekte akışkanın viskoziLesi var olduğundan 
uygulama için ifade (7) deki L Dr degerierini 
%10-20 kadar artırıp kullanılması tavsiye olunur. 

Birden fazla su alma agızı birbirinin man
sabında veya yanında yapılıyor ise o takdirde 
aerodinamik yapının hem boyu (L) ifade (6) ve 
(7) deki degerinden daha büyük tutulmalı hemde 
mansapta gidecek dümen suyu çevrimileri çok 
küçük ve zayıf olmalarını sağlamak için aero
dinamik yapının sonu Şekil 7 de gösterildigi gibi 
küt degilde uçak kanadı kesitine (streamlined) 
benzer olmalıdır. Eger L ve Dcf2 ifade (6) ve (7) 
deki degere eşit veya büyük tutulursa dümen 
suyu çevrintileri ve bu çevrintilcrce agız seviyes
inin altındaki tabakalardan kaldırılan sediment 
daneleri su alma agızına giremezler. O halde su 
alma agzına yukarıdaki şaru saglayan disk veya 
aerodinamik yapı konursa dümen suyundan sedi
mentin ağzına girmesi tamamen önlenmiş olur. 
Agıza disk kondugunda agız seviyesi altındaki 
tabakalardan ağıza kohezyonsuz sediment 
girişinin pratik olarak tamamen önlendigi 
söylenebilir. Bu çalışmada ağıza disk kanınadan 
özgül gravitesi 1.20 olan 4 mm çaplı plastik dane 
ile duraklama noktasından geçen düşey doğrultu 
üzerinde laboratuvar deneyleri yapılmıştır (Şekil 
gösterilmedi). Deneyler göstermiştir ki söz ko
nusu dane ağız seviyesinden 2-3 cm aşağıdan an
cak girebilmektedir. Ağıza bir disk konduğunda 
söz konusu mesafenin sıfır kabul edilecek kadar 
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küçük olacağı açıktır. burada şu noktayı belirt
mekte fayda vardır. çok yavaş kanal (nehir) 
akımlarından U"" çok küçük olduğundan 
(Uoo ~O) ifade (7) de ki Df çok aşırı büyük 
değerlere ulaşır ki bu kadar büyüklükte disk veya 
aerodinamik yapı yapmak imkansızdır. Böyle bir 
durumda ne yapılacağı aşağıda açıklanmışur. 

5- GÖL VE DENİZ GİBİ DURGUN SU 
ORTAMLARlNDA DURUM 

Üniform akım hızı çok aşırı kuçük ise (U00 

çok küçük ise) bu takdirde ifade (7) de ki disk 
çapı De ve aerodinamik yapının uzunlugu L çok 
aşırı büyük değerler alır ki uygulama için bu im
kansızdır. Gerçekte çok aşırı yavaş nehir veya 
kanal akımından türbilansın şiddetine çok zayıf 
olacağından kum gibi kohezyonsuz sediment 
daneleri askıya geçemez ve askıda kohezyonsuz 
sediment danesi hemen hemen bulunmaz (kil 
gibi kohenyonlu malzemeler askıda olabilir). Bu 
nedenle çok aşırı yavaş nehir veya kanal 
akımlarında disk veya aerodinamik yapının ebatı 
makul bir değerin üzerine çıkarılmayabilir. Ta
bandan oyularak çıkacak sediment malzemesi 
yoksa ve kanal akım derinliği esaslı Reynolds 
sayısı 2000 den küçük olup kanal akımı laminer 
ise disk veya aerodinamik yapıya gerek kalmay
abilir (ancak aşağıda değinilecegi üzere ağıza 
makul çapta bir diskin konması yerinde olur). 

Uoo hızının sıfır CUoo=Ü) olması durumu 
göl, havuz veya deniz gibi durgun hareketsiz su 
ortamını temsil eder. !fade (7) de görüldüğü 
üzere gerek diskin çapı Dr gerekse aerodinamik 
yapının boyu L sonsuz büyük değer alır. Aslında 
göl ve deniz gibi durgun su ortamında su alma 
borusunun ınevcudiyeti nedeniyle dümen suyu 
çevrintileri (wake vorticies) oluşamıyacağından 
böyle ortamlarda aerodinamik yapıya hiç gerek 
kalmaz. Ancak gerek kaynak (3) de ki gerekse bu 
çalışmada ki deneyler göstermiştir ki durgun su 
ortamlarında (göl, havuz ve deniz gibi) su alına 
ağzına giren akım nedeniyle su alma ağız 
çevresindeki ortamın her tarafını içine alan 360° 
dönen çok kuvvetli çevrinti oluşmaktadır. 

Bu çevriminin şiddeti viskoziLe nedeniyle 
su alma ağzından uzaklaştıkça azalmaktadır. Su 
alma ağzı tabandan yeteri kadar yukarıda değilse 
bu çevrinti tabana kadar uzayıp etkisini 
göstermektedir. Su alma ağız ve borusunun 
bütün çevresinde oluşup tabana kadar uzayan bu 
türbülanslı çevrinıi sahip olduğu yüksek düşey 
hız bi leşeni nedeniyle gerek ağız seviyesi altında 
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kalan tabakalardaki gerekse tabandaki sediment 
danelerinin rahatlıkla sökerek ve yükselterek 
ağıza taşınmaktadır ki bu hiç istenmeyen bir du
rumdur (Şekil 8). Buradan şu netice çıkmaktadır. 
Göl, havuz ve deniz gibi durgun su ortamlarında 
su alırken su alma ağız ve borusu etrafında 

·oluşan 360o lik çevrintinin ya önlenmesi ya da 
zayıflaulıp etkisinin azaltılması mutlaka gerek
mektedir. 

Durgun Su 
Ortam i . ------.~ _ ~ 

1 ---------P. 

Yu ksek tilerek t'\g iZ9 ______ ....... {:?~.- ~ ~ ~ 
Taşınan Dane (_ __ --'--_ 1 

. ""' , ;'/, ,,. ,. ,• / .1 

i) Eğer taban sökülebilir gevşek sediment
ten oluşuyor ise disk sayesinde alt taba
kalardan ağıza girecek olan akım 
çizgilerinin eğimleri büyük ölçüde 
düşürülmüş ve çevrintide zayıflatılmıştır 
(süreklilik nedeniyle). Böylece çok zayıf 
dökülen nehir ve dereler varsa bunların 
olan çevrinti tabandaki malzemeleri 
kaldırıp yükseltemez. Taban aşınmaz, 

Su Alma 
L_ Borusu 

1 ---~ o .. --=--x-- 360 Donen 
~------- f<uvvetli Çevrinti 

Şekil 8: Durgun Su Ortamında Alt Tabaka ve Taban Malzemesinin 360° Dönen Çevrinti V astı sıy
la Ağıza Taşınması 

Bunun için çok çeşitli yöntemler düşünülebilir. 

Bu yöntemlerden birkaçı Şekil 9,10 ve ll de 

gösterilmiştir. Şüphesiz ki en iyi yöntem en ucu

zu ve etkili alanıdır. Şekil 9,10 ve 1 I kendi ken

dilerini açıklayıcı özelliktedir. Dikkat edilirse 

Şekil 9,10 ve ll'in hepsinde su alma ağzına ko

nulması öngörülmüştür. bunun sebebi aşağıdaki 

gibidir. 

..ş-

r-ı 
=ı 

1 
ro;~ik( 

~~ak ıl --h;; 

ı:aşınınaz veya sökülebilif gevşek malze
meden oluşmasa dahi diskin konul
masında fayda vardır. Çünkü, zamanla 
durgun su ortamında da çok daneli mal
zeme(bilhassa ağzın bulunduğu göl 

veya deniz gibi durgun su ortamına feye
zan sırasında taşıdıkları kohezyonlu mal
zemeler veya suda yaşayan organik 
maddelerin ayrışıp mineralleşerek oluş
dukları malzemeler) zamanla tabana 
çeşitli sebeplerle çökerek tabanda ağız 

Kanat9ı ~sk 
--1~ 

Kaplaması 

Şekil 9: Taban Oyulmasına Karşı Tedbiler ve Vorteks (Çevrinti) Zayıflatıcı 

so 



borusu etrafındaki kaplamalann üzerini 

çamur şeklinde örter. Bazen bu malzeme 

agıza taşınma imkanına kavuşabilir (disk 

bunu büyük ölçüde önler). 

~-- -··--- - \ Ki.ıçük Delikli 
1 ~ izgGra 

~~ 
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6- SONUÇ 

Bu çalışmada düşey yukarı bir su alma 
ağzının projclcndirilmcsi için gerekli 
kıstasları ıçeren basit bir yöntem verilmiş 
olup şu nctıcelcre ulaşılmıştır. 

Disk 

Yeterince 
Yüksek 

Şekil 10: Agıza Küçük Delikli Izgara Konması ve Diskin Çevrintiyi Zayıflatması 

ii) Göl ve deniz gibi durgun su ortam
larında sıcaklık ve yoğunluk değişimleri 
nedeniyle veya yüzeydeki rüzgar etkisiy
le çok yavaş hıza sahip yoğunluk 
akımları veya konvcktif akımlar meyda
na gelir. Bu gibi akımlar alt tabanlarda 
askıda bulunan katkı maddeleri (genel
likle organik menşeyli olurlar) yukarı 
kaldınp agıza taşınmalarına yardımcı 
olabilir. Disk kondoğunda ağız etrafında 
oluşan çevrenti çok zayıf olacağından 
konvcktif veya yoğunluk akımları nede
niyle yukarı tabakalara yükseltilip ağıza 
girecek olan malzeme miktarı da büyük 
ölçüde azalır. 

1- İster durgun isterse akarsu ortamları ıda 
su alma ağız seviyesi altındaki tabaka
lardan kohcnyonsuz sedimentin su alma 
agızına girişini önlemek için su alma 
agızına bir di skin (flanşa benzer) konul
malıdır. 

2- Akarsularda dürneosuyu çevrintilerini et
kisizleştirmek (bu çevrintilcrce alt taba
kalardan kaldırılarak ağıza taşınan sedi
menli önlemek) için su alma borusunun 
(disk ilc birliklcde olabilir) mansabına 
bir aerodinamik yapı (stcrcam-lincd 
body) yerleştirilmelidir . 

3- Potansiyel akım (üniform akım+noktasal 
kuyu) yaklaşımı ile disk ve aerodinamik 
yapının en küçük boyutlarının ne olması 
gerektiğ i açıklığa kavuşturulmuştur. 

o o 
o o o 

:.~~~~((;ı~~ 
O ~Disk 

o 
o 0 

Şekil ll: Disk Kanat Duvarları ve Ardışık Kazıkiarın Çevrintiyi Zayıf"latması 

sı 
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SEMBOLLER 

Bu çalışmada aşa~ıdaki semboller kul
lanılmıştır. 
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a= Rankine duraklama noktasının ağız 
merkezine uzaklı~ı 

Cd= A~ız yapısına ait debi katsayısı 

Dr= Diskçapı 

D 1= Su alma borusunun iç çapı 

L= Aerodinamik yapının boyu (uzunlu~u) 

Q1= Su alma borusundaki debi 

r= Su alma a~ız merkezine göre radyal me 
safe 

Uoo= Üniform kanal akım hızı 

Vi= Su alma borusu içindeki hız 

y= Düşey eksen (Rankine ovalinin 
yarıçap ı) 

Yı= Laminer üniform akım için Rankine 
ovalinin yarıçapı 

0= Radyal do~rultusunun yatayla yaptı~ı 
açı 



AGREGALARIN KİMSAY AL REAKSiYONLAR!, 

ALKALİ AGREGA REAKSiYONU VE 

REAKTİVİTEYİ BELiRLEME METOTLARI 

Yazan Güner AGACIK (*) 

ÖZET 

Betondaki agregaların kimyasal reaksiyonları, beLonun peıjonnansını etkileye
bilir. Bunlardan anonnal genişleme. çatlama ve dayanım kaybına neden olanı "Alka
li-agrega" reaksiyonudur. (AAR). Çimentodaki alkalilerle, agregadaki bazı silisli bi
leşenlerin arasında olan bu olay "allcali-süis reaksiyonu", (ASR) ve "alkali-karbonat 
reaksiyonu" (ACR) olarak ikiye ayrılır. Bu yazıda, "allcali-agrega reaksiyonunun oluş 
şekli, özet olarak "alkali-agrega reakiiviiesi"ni belirleme metotları ve alınabilecek 
önlemler anlatılmaktadır. 

1. GİRİŞ 

Beton özellikleri çimento, agrega ve kanna 
suyu gibi karışım elemanlarının kalitelerine 
önemli derecede baglıdır. Betonda kullanılan 
agregaların kimyasal reaksiyonları, belonun per
formansını etkileyebilir. Bazı reaksiyonların 
yararı olabilir, fakat digerleri anormal genişleme, 
çatlama ve dayanım kaybına neden olarak hasar 
oluşturu lar. 

Çimentodaki ve diger kaynaklardaki alkali
lerle (Na20 ve K20) hidroksit ve agregada ola
bilecek bazı silislı bileşenlerin arasındaki reak
siyon "alkali-agrega" reaksiyonu olarak bilinir. 
Bu problem ilk olarak 1940'1arda gözlenmiş, bazı 
betonlarda çimento hidratasyonuyla oluşan sod
yum ve potasyum hidroksitlerin agregalardaki 
aktif silisle reaksiyon sonucu oluşan alkali-silikat 
jelin, genişleme ve çatlama- lara neden oldu.1!,u 
anlaşılmıştır. Reaksiyon, oldukça yavaştır. f1k 
belirtiler bazı betonlarda bir sene içinde, 
bazılarında daha uzun sürede görül- müştür. Bu 
süre 1-50 yıl arasında olabilir. Belli bir süre 

(*) Kimya Yük.Müh. DSİ TAKK Dairesi Başk:ııılıgı 

verilemez. Köprü, baraj ve bazı nemli hava 
şartlarındaki yapılarda bu reaksiyon olur, ilkönce 
çatlama olmaz, genişleyen bağlantılar birbirine 
yaklaşır, yollarda bordürler ve yapılar- da 
degişik kısımlar yerinden ayrılır. Bundan sonra 
rasgele çatlama ve bazı hallerde çatlaklar ve 
gözeneklerden s ızınalar olur ve yumuşak viskos 
jel, dışarı ortaında sertleşir ve beyazımsı bir 
şekle dönüşür. Karotlar incelendiginde bu jelin 
betonun içinde reaktif agrega tanelerinin et
rafındaki değişim ürünün kenarlarında jel biri
kimleri şeklinde oldugu görülür. Yüzeydeki jelin 
kurumuş beyaz birikimisi mikroskopla incelen
diğinde kalsiyum karbonattan kolaylıkla 
ayırtedilebilir. Büyük kütle beton yapılarda alka
li-agrega reaksiyonu tek başına bozolmaya neden 
olabilir, fakat ince yapılarda veya belonun yüze
yinde donma, nem veya tennal değişmeler de et
kide bulunur. Bunların birlikte hareketiyle, tek 
nedenle olmayan çatlamalar oluşur. AAR etkisiy
le olan, donma ve diğer etkilerle olan bozulma
ları ayırdetmek herzaman kolay değildir, fakat 
beton yüzeyinde veya beton içinde alkali silikat 
jelleri varsa ve reaksiyon ürünleri agrega tanecik
lerinin etrafında oluşmuşsa, bu ayıncı bir belirti
dir. 
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"Alkali-agrega" reaksiyonu (AAR), "alkali
silis" reaksiyonu (ASR) ve "alkali-karbonat" re
aksiyonu (ACR) olarak ikiye ayrılır. 
Çimentodaki yüksek alkali miktarı ve agregadaki 
reaktif bileşenler ve su, bu reaksiyonun olması 
için gereklidir. Yüksek alkalili çimentolar reaktif 
olmayan agregalarla veya reaktif agregalar düşük 
alkalili çimentolarla kullanıldıgında bu reaksiyon 
olmaz. 

Bundan başka agregalarla ilgili zararlı !cim
yasal reaksiyonlar, bazı kararsız (stabil olmayan) 
mineral oksit, sülfat ve sülfürlerin agrega beton
da kullanıldıktan sonra oksidasyonu veya hidra
tasyonudur. (Susuz magnezyum aksidin hidratas
yonu, piritin oksidasyonu gibi) Agregada 
kirletici olarak bulunan metalik demir, huınus, 
şeker gibi organik safsızlıklar da oksillencrek za
rarlı etkide bulunurlar. Agregalar beton 
yapımından önce dikkatli bir şekilde analiz edi
lip, bu gibi aktif madde ve safsızlıklar bulun
dugunda, beton yapımında kullanılmamalı veya 
gerekli önlemler alınmalıdır. 

Şekili: AAR nedeniyle betonun parçalanması 

2. ALKALİ - AGREGA REAKSiYONU 
(AAR) MEKANİZMASI 

Çimentolardaki alkali miktarı yaklaşık 
%0,4 - o/o 1,3 arasında değişim gösterir. Toplam 
alkalilik (R20),Na20 ekivalenti olarak hesaplanır. 
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Toplam alkanile : o/o Na20 + o/o 0,658 K20'dur. 
R20miktarı %0,60'dan küçük olan çimentolar 
kural olarak reaktif agregalarla çok küçük ge
nişlemeye neden olurlar, fakat bu kurala uyma
y_anlar da vardır. Çimentolar düşük alkalilidir. 
Uretim ve kullanılan ham maddelerdeki kil ve 
feldispatlardan kaynaklanır. Fakat agreganın 
kendisinde de çözünen alkali tuzları veya zeolit
lerin baz degişimine ugramasıyla alkali tuzları 
olabilir. 

Alkali-agrega reaksiyonu (AAR), alkali
silis reaksiyonu (ASR) ve alkali-karbonat reaksi
yonu (ACR) olarak iki şekilde olur. Silisli ve 
karbonatlı agregaların aktif olanları çimentodaki 
alkalilcrle reaksiyona girer. Bunların şekilleri 2.1 
ve 2.2'de anlaLılmıştır. 

2.1. Alkali-Silis Reaksiyonu (ASR) 

Opal, kalsedon, tridimit, kristobalit, camsı 
kristal volkanik kayalar (riyolit, andesit ve 
tüOeri), bazı zcolitlcr ve bazı filitler (metarnorfik 

Şekil 2 : AAR ve fazla nem nedeniyle betonun 
parçalanması 

şiştler) alkali reaktif agregalara örneklerdir. Opal 
silisi en reaktif alandır, bazı saf olmayan ki
reçtaşlarında, kuvarslı kayalarda, ki!E şişLierde 

bulunur. Bazı çakmak taşları reaktif bulun
muştur. Reaklif olan ve olmayan silisarasındaki 



fark kristal yapılanndadır. Kuvars gibi reaktif ol
mayan siliste, silisyum-oksijen tetrahedralleri 
düzgün dizimde yerleşmiştir. Opal gibi reaktif 
olanlarda tetrahedraller rasgele molekül grupları 
arasındadır. Reaktif şekillerde iç yüzey alanı 
yüksek oldugundan yüzey hidratasyonuna ve si
lisyum oksijen tetrahedrallerini birarada tutan si
lisyum-oksijen bağlarının da alkali katyonlarla 
zayıflamasına karşı daha hassastır lar. S ilis bu 
şekilde, suyu sonsuz miktarda adsorplayıp şişen 
alkali silikat jeli oluşturur. Kalsiyum durdurucu 
etkide bulunur. Bunun nedeni kalsiyum silikat ve 
kalsiyum-alkali silikat jellerinin çözünmemesi
dir. Kendisi çimento gibi sertleşir ve çok az 
şişme özelligi vardır. Tablo 1 'de reaktif silisli ag
regaların kimyasal bileşimleri verilmiştir. 

Tablo 1 
Reaktif kaya, mineral ve sentetik maddeler 

Rcaklif Madde Kimya~l Hileşim Fiziksel Karakter 

O pal 
Si02 .nHp 

Aınırf 

K alsesen Si02 Mikrokristalden kritok-
ristale (çıık ince) adar 
degişen yapı, genellikle 
lifii 

Bazı kuvars şekilleri Si02 a) Mikrokrisıalden krip-
tokristala 
b) Kristal 

Krisıobalit Si02 Kristal 

Tridimit Si02 Krisıal 

Riyolit, dasitik, latidik Silisli, az miktarda Al Pı Volkanik kayalarda esas 
veya aodesitik cam veya Feı03, alkali toprak ve yaf'daki cam veya krip-
kliptokristal alkaliler to ristal madde veya 

tüflcrdeki parçalar 
Silisli, daha az oran da alkali, Scnrctik silisli camlar aluminyum oksit ve diger Cam 

maddeler 

En zararlı alkali-reaktif kayalar (Yu
karıdaki tabloda verilen maddelerin bir veya da
ha fazlasını çok miktarda içeren). 

Opalli çakmaktaşı, silisli kireçtaşı, silisli 
dolomit, riyolit ve tüfler, dasit ve tüfleri, andesit 
ve tüfler, pyllite (filit) 

Alkali-Agrega reaksiyonu nedeniyle ge
nişleme mekanizması (oluş şekli) henüz tam ola
rak çözülememiştir. Basit bir teoriye göre etkile
nen agregaların doiırudan genişleyerek belonu 
kırıcı basınç oluşturmasıdır. Sert yanmış kireç 
veya magnezyum aksidin hidratasyonuyla 
çiınentoda oluşan dayanıksızlık gibi. Diğer teori
ler agrega taneciklerinin birdenbire büyümesin
den çok reaksiyon ürünün özellikleri üzerinde 
durmaktadır. Oluşan jel, içinde bir miktar kireç 
olan alkali silikattir. Bozulmuş betondan alınan 
numuneler aşağıdaki bileşimi göstermiştir. 

(i) 82 Si02 . 4Na20. 2K20. CaO. lOHp 
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(ii) 53 Si02 .13Na20. 5K20.5Ca0. 21H20 

. Reaksiyon ürününün bileşimi ge-
n~şleıneyen yük~ek kalsiyumlu-alkali silis jcli ti
pınden, çok genışleme özelliği olan alkali silis ti
pine kadar değişir. BeLonda sıvı fazdaki 
kullanılabilir aktif silis, kalsiyum ve alkali hid
T<?ksit konsantrasyonları, jelin bileşimini ve ge
nışleme özelliklerini belirleyen başlıca 
f~ktörlerdir. Katı kalsiyum hidroksit priz alınış 
çımentoda har zaman vardır, fakat çözünürlüğü 
alkali hidroksit konsantrasyonu arttıkça azalır: 
böylece çözeltideki kireç alkali oranında daha 
f~zla azalma olur. Bu etkilerle çiınentoda ge
nışlcınenın olmayacagı sınır degerin altındaki 
maksimum alkali miktarına ulaşılır. Genel olarak 
sınır değer % 0,60 kabul edilmesine ragmen, bazı 
kural dışı olanlar da vardır. 

Genişlemeyi açıklamak için geniş anlamda 
iki teori geliştirilmiştir. Birisine göre jelin suyu 
adsorplamasıyla genişleme basıncına, diğerlerine 
göre osmotik basınç etkilerine dayandırılmıştır. 
Adsorpsiyon teorisi dikkalleri başlıca katı jele 
çekmekte, osmotik basınç teorisi ise yarı 
geçirgen membran boyunca oluşan hidrolik 
bas ınçla i1gilenmektedir. Adsorpsiyon teorisinde 
şişme, kireç-alkali silikatjclinin bileşimiyle tayin 
edilir ve kireç alkali oranı azalırken jelde artış 
görülür. Osmotik bas ınç teorisinde reaktif tane
nin etrafındaki çimento pastası yarı geçirgen 
membran rolü oynayarak alkali hidroksitleri ve 
suyu taneye doğru geçirir, fakat alkali-agrega re
aksiyonunda oluşan kompleks silikat iyonlarının 
dışarı çıkmasını önler. Bu şekilde osmotik hücre 
oluşur, içerde alkali-silikat çözeltisi vardır ve 
çimento-sıvı fazı ınembrana doğru çekilir. Daha 
sonraki gelişıneler adsorpsiyon ve osmotik 
basınç teorilerinin arasındaki ayırımı kaldırma 
yönündedir. Yarı geçirgen membranın kireç
alkali silikat jeliyle ve başlangıçta tanelerio et
rafında oluştuğu düşünülmektedir. Bu 2lkalilerin 
kireçten daha kolaylıkla geçmesini sağlar. Tane
ciklerio reaksiyon olan yüzeylerinde oluşan sili
kat jelinde alkali yüksektir ve membrandan 
geçen suyu eınerek şişer. Alkalinin seçimli 
difüzyonu (geçmesi) aynı zamanda bctonda bol 
miktarda kalsiyum hidroksitin içinde alkali
silikat jelinin oluşabildiğini açıklar. Sodyum sili
kat çözeltileriyle temasta olan betonlann da yarı 
geçirgen membran gibi hareket ettikleri ve 
basınç oluşturdukları gösterilmiştir. Çimento ve 
alkali-reaktif opal agrega kanşıınları beLonun 
eğilmede çekme dayanımından daha fazla basınç 
oluşturabilirler. Bununla birlikte basıncın 
oluşumunun açıklanmasını yarı geçirgen ıneınb
rana bağlamak gereği yoktur, ortaında şişebilen 
jel vardır. Terınodinamik olarak neden, sislernin 
iki kısınınd<ıki suyun kısmi serbest enerjisinin 
farklı oluşuyla, suyun bu farkı azaltacak yönde 
hareketidir. Osmotik basınç ve şişme basıncının 
her ikiside bunun göstergesidir. 

ss 
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Agregada maksimum genişlemeye yol açan 
r~aktif maddenin belli bir miktarı zararlı bulun
muştur. Opal için bu zararlı miktar %3 - %.5. da
ha az aktif malzemeler için, %10 - %20 dır, ba
zen %100'e ulaşabilir. Reaklif maddenin inceliği 
ve miktarı, çimentonun alkali ınik~ı ve ge
nişleme derecesi arasında karışık bır bağıntı 
vardır. Poröz agrega ve bctonlard~ daha az. etki 
bulunmuştur. Bunun nedenı reaksıyon 
ürünlerinin sıkı, kompakt bet~ndan dah.a u~~uı! 
yerleşme yeri bulabilmeleridır. Reakuf sılıslı 
maddeler olan puzolanlar genellikle alkali agrega 
genişlemesi .. için d.ü~eltici ~tk~ . gösterir. Ge
nişleme etkisı, alkalının rcaktıf sılıse oranına~ al
kalinin relatif lokal konsantrasyonuna ve şışen 
jel yapmayı azaltıcı etkide bulunan kireç kon
santrasyonuna bağlıdır: Çok.az miktardaki alkal!. 
çok az jel, çok fazla mıktar ıse daha alucı rcaksı
yon ürünü oluşturur. 

Kuru beLonda genişleme olmaz, bunun için 
su gereklidir. -Beton yüzeyindeki buharlaşma 
gözenek sıvısındaki alkali konsantrasyonun~~ 
artmasına neden olur. Bu şartlarda düşük alkalılı 
çimento bile özellikle yüzeye yalun kısımlarda 
bozulmalara uğrayabilir. Yağmurun çok olduğu 
zamanlarda bu alkali dağılımı yıkama nedenıyle 
değişir. 

2.2. Alkali-Karbonat Reaksiyonu (ACR) 

Bazı kireçtaşları agrega olarak kul
lanıldığında genellikle dolomitik olanlar rcaktif
tir. Bu reaksiyon alkali-silis (A-S) reaksiyonun
dan Lamamen başkadır. Nem bu reaksiyon için 
gereklidir. kuru belonda bu olay olmaz. Çok ge
nişleme yapan kayalar yaklaşık %40-%60 d<?l<?
mit ve %5 - %20 asitte çözünmeyen madde, ıllı
te, benzeri killer, mika ve çok ince kuvars içerir. 
Reaksiyonun oluş şekli henüz tam olarak açıklı.k 
kazanmamıştır, dolomitin alkali ortaında reaksı
yonu sonucu brusit ve alkali vererek 
parçalanmasına dayandırılmıştır; Mg(OH)2 ge
nişleme özelliği gösterir. 
CaC03.: MgC03 + 2NaOH __... CaC03+Mg(OH)ı 
+Na2C03 

Başlangıç alkalisireaksiyon ilerledikçe kul
lanılır. Rcaklif kayalarda dolomit kristalleri killi 
ise, bu hidrate olmamış killer hidrate olunca ge
nişler ve kil membrandan dışa dogru osmotık 
basınç etkili olur. 

3. ALKALİ- AGREGA REAKTMTESİNl 
llELİRLEME METOTLARI 

Alkali-agrega rcaktivitesini belirleme için 
kullanılan metotlar, rcaktiviteyi kantitatif olarak 
veremez. Ancak deney sonuçları iyi bir yorumla
ma ve karar vermeyle değerlendirilebilir. Bu me
totların esasları, yapılış şekilleri ve nasıl sonuç 
verecekleri hakkında özet bilgiler verilmiştir. 
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3.1. Petrografik İnceleme (ASfM C 295) 

Agrega içinde .A-S ve A.-C: reaksiyonunun
da reaktif bileşenlerı bulmak ıçın kullanılır. Ag
regaların optik mikroskop)~ incelenip, bünye 
yapısı. içindeki maddelerın sınıflandırıl~as~ 
yapılır. Relatif miktarlar. b~lunur. f?a.ha . ılerı 
amaçlar, tam bir petrografik ınceleme ıç~n ~se x
ray difraksiyon, differensiyal termal analız, ınfra
red spektroskopik analiz kullanılır. Bu metodlar 
mikroskopik metotlardan daha dogru, çabuk ve 
bclirgindir. 

Genel olarak özetle petrografik inceleme, 
malzeınenin, fiziksel ve kimyasal karakterini bul
mak, içindeki bileşenleri sınıfla~ak ve ,ta,rif et
mek, numuneyi dogru degerlendırınek ıçın ge
rekli bileşenlerin relatif miktarlarını bulm~. 
yeni kaynaklardan alınan agrega nuınunelerını, 
eski performans kayıtlan olanlarla k~.şılaştırma 
için yapılır. İnceleme so~ucu awe~a ıç:ın~~ opal~ 
kalsedon, tridimit ve krıstobalıt, rıyolıt ıçındekı 
volkanik camsı malzeme, andezit veya dasit, bazı 

filitler gibi alkalilerle reaksiyon veren reaktif 
malzemeler % 1 veya bazen daha az bulunursa 
alkali-agrega reaktivitesi bakımından zararlı re
aktif sınıfına girer. Petrografik inceleme deney
imli, uzman analizcilerce yapılmalıdır. 

3.2. Kimyasal Metot (TS 2517 ve ASTM 
c 289) 

Bu metot alkali-silis (A-S) reaktivitesi için 
kullanılır, çabuk sonuç verir, birkaç günde sonuç 
alınabilir, çözünmüş silisle alkalinite azalmas~ 
arasındaki bağınuya dayanır. Agrega numunesı 
kırılıp, öğütül ür, 50-100 mesh arası alınır, 
yıkanıp kurululur ve 1 N NaOH çözeltisinde, 
80°C de 24 saat hava almaz, paslanmaz çelikten 
özel kaplarında bckletilir. Sonra alkali-agrega re
eksiyonunda jel oluşturacak reaktif çözünmüş si
l is miktarı, spektrofotometrik veya gravimetrik 
olarak ve alkalinitedeki azalma asitic titrasyonla 
bulunur ve sonuçlara göre Şekil 3'den agreganın 
zararlı veya zararsız bölgede mi olduğuna 
bakılır. 

a) Re > 70 ve Sc > Re ise 

b) Re< 70 ve Sc > 35+Rc (2 ise ag-
regaların zararlı olmaları muhtemeldir. Bu nokta
lar şekilde kalın çizginin sağ tarafında olan 
bölgedir. Alkalinitesi % 0,60'dan yüksek 
çimentolarla kullanılmamaları gerekir. Sol taraf 
zarars ız bölgedir. Alkalinitesi %0,60'dan küçük 
veya büyük her çeşit çimentoyla kullanılabilir. 
Bu metot bütün durumlarda çok kesin sonuçlar 
vermemekle birlikte, özellikle zaman alıcı metot
ların uygulanamayacağı durumlarda yararlı bilgi 
saglar. Karbonatlı agregalara uygulandığında 
dogru sonuç alınamaz. 
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3.3. Mortar-Bar Metudu (TS 707-1969, 
TS 107-1980 ve ASTM C 227) 

Çimentodaki alkalilerle, agregadaki reaktif 
silisin (A-S) reaksiyonu sonucu olan genişlemeyi 
ölçmeye dayanan bir metottur. Metodun 
öngördügü agrega tane dagılımı clek analiziyle 
saglanıp, alkalinitesi %0,60'dan büyük, tercihan 
%0,80 olan çimentoyla harç çubukları dökülüp, 
380C de %100 nemli ortamda bcklctilir. 
1,2,3,4,6,9 ve 12 aylık peryodlarda çubukların 
boyları dial mikrometreyle 0,002 ının'ye kadar 
yaklaşıkiılda ölçülür. İlk boya göre boy 
degişimleri 3 ayda % 0,05, 6 ayda % O, lO'u 
geçmemelidir. Bu metodun karbonatlı agregalara 
uygulanmaması tavsiye edilmektedir. Şekil 4, 
Şekil S'te boy degişiminin ölçümü 
görülmektedir. (TS 707/1980 de bu metot 
kaldınlmış) 
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Şekil 4: Tipik Boy Ölçüm Aparatı 

Şekil 5: Boy Değişiminin Ölçümü 
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3.4. Kaya Silindir Metodu (ASTM C 586) 

A-C Reaksiyonunu belirleme için kul
lanılır. Bazı karbonat kayalarında bulunan dolo
mitle, porlland çimentosundaki alkalilerin reaksi
yonu sonucu olan zararlı genişleme bu metotla 
bulunabilir. Karbonatlı kayalann karakteristik 
yapı ve bileşiminde oldukça büyük dolomit kris
talleri daha ince taneli yapıdaki kalsit ve kil 
arasında da~ılmıştır. Karakteristik bileşim, kar
bonat kısmı dolomit ve kalsit, asitte çözünmeyen 
kalımı ise oldukça az miktarda kildir. Bu kayalar 
iri, kaba agrega olarak kullanıldı~ında zararlı ct
ki, genişleme daha fazladır. Bu metot daha çok 
araştırma ve arazi servis kayıtlarını, petrografik 
incelerneyi ve betondaki agrega deneylerini ta
mamlayıcı bilgi elde edinilmesi için uygulanır. 

Karbonat kaya agrega numunesinden uzun
lugu (35± 5 mm), çapı (9± 1 mm), konik uç 
açılan 120 °C olan silindirler (Şekil 6), 1 N Na
OH çözeltisinde oda sıcaklı~ında 28 gün bekleti
lir. 7, 14,21.28 aralıklarında boy ölçümü 0,0025 
mm do~rulukla dial mikrometreyle ölçülür. Bu 
süre 8 ve 16 hafta olarak da uzatılabilir. Boy 
de~işimi %0,10'dan fazlaysa, bugünkü bilgiler 
ışı~ında kimyasal bir reaksiyon oldugu, agre
ganın reaktif oldugu anlaşılır. Genelde bu 
degişim 28 gün sonra kendini belli eder. Silindir
lerde çatlama, çarpılma gibi olumsuzluklar da 
görülmemelidir. Kaya silindirde genişleme 
gösteren birçok karbonatlar, belonda genişleme 
göstcrmemiştir. (Şekil 7 ve 8, kaya silindir nu
muneleri ölçümü) 
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Şekil 6 : Kaya Silindir Boyutları 

Şekil 7 : lloy Ölçümü İçin Dial Mikrometre 

Şekil 8 : Kaya Silindirlerin NaOH 
Çözeltisinde Bekletilmeleri 



3.5. Çimento-Agrega Karışımında Ha
cim De~işimi Tayini (TS 3322 ve ASTM C 
342) 

ASTM C 227'ya benzer bir metottur. Aynı 
kaplarda ve aynı tane dağılımında agregayla 
çalışılır. Daha çok araşurma aınaçlıdır. Düşük al
kalili çimento ve reakLif olmayan agregayla da 
harç çubukları dökülerek, çimento agrega kombi
nasyonundaki dikkate alınacak pozitif veya nega
tif genişlemeler incelenir. 28 °C ± ı ,7 sıcaklıkta 
nem kutusunda %100 nemli ortaında 1,7,28 gün 
sonunda ölçümler yapılır. Bu süre 4 haftalık ara
larla 52 haftaya kadar uzatılabilir. Bu metota her
hangibir liınit konulınaınışllr. Daha çok A-S re
aksiyonu için uygulanır. 

3.6. Diğer Bazı Metotlar 

Standardlaşınaınış ancak uluslararası agre
ga konferanslarında bildiri olarak verilmiş bazı 
metotlar vardır. Bunlar özellikle uzun zaman 
alan "Mortar-Bar metodunun hızlandınlmış şekli 
ve mikrobar olarak 150°C'de uygulanmış şekli 
üzerinde yoğunlaştırılınıştır. 

"Hızlandırılmış "Mortar-Bar" metodunda 
ASTM C 227'ye göre 23°C'de hazırlanan harç 
çubukları 80°C de suda ı gün bcklctildiktcn son
ra 800C de ı N NaOH'te ı4 gün bekletilip 
ölçümler yapılır. Boy değişimi %0,20'den 
büyükse agrega zararlı kabul edilir. Ayrıca 
çubuklarda, çatlama, şişıne gibi olumsuz ge
lişmeler de izlenir. (ASTMC 1260) 

3.7. Çimento Alkalinitesi Tayin Metodu 
(TS 687 ve ASTM C 114) 

Çimentodaki toplam alkali hesaplanınası 
için, sodyum oksit (Na20) veya potasyum oksit 
(K20), flaıne photoınetry (alev fotometresi) veya 
atoınic absorption (atomik absorption) aleti kul
lanılarak tayin edi lir. K20'nun Na20 eşdeğeri 
0,658 ile çarpılarak bulunur. Toplam alkalinite 
yüzdesi Na20 ekivatenti olarak, % (Na20 + 
0,658 K20) şeklinde verilir. 

4. ALKALİ-REAKTiF AGREGALAR
LA ÇALIŞILDIGINDA ALlNABİLECEK 
ÖNLEMLER 

Servis kayıtlarıyla veya laboratuvar deney
leri sonucunda agreganın reaktif olduğu bclirlen
ınişse, bu agregalar deniz sulu veya alkali ortaın
larda kullanılınaınalıdır. Eğer reaktif olmayan 
agrega varsa, onlar kullanılmalıdır. Reaktif agre
ganın kullanılınası zorunlu ise aşağıdaki yollar
dan uygun ve ekonomik olanı seçilmelidir. 

DSI TEKNIK BÜLTENI ı996 SAYI 84 

4.1. Alkali-Silis Reaksiyonu Bakımından 
Reaktif .Agregalar Kullanıldığında 
Alınabilecek Onlemler: 

a) Düşük alkalili · çimento-Düşük alkalili 
çimento Na20 ekivalenti maksimum %0,60 olan 
çimentodur. Deniz suyu veya alkali toprak suları 
karışıın suyu olarak kullanılmaınalı ve sodyum, 
potasyum katkısından kaçınılmalıdır. Beton 
yapıınından sonra buz çözücü olarak s~dyum 
klorür kullanılmamalıdır. 

b)Puzolan-Düşük alkalili çimento o bölge 
için ekonomik değilse, ASTM C 618'de tarif edi
len uygun bir puzolonik madde ve genişlemeyi 
önleyecek miktarda madde kullanılır. Puzolan
ların genişlemeyi azaltınaları mekanizması Na+ 
ve K+'u çözeltide azaltıcı etki yapması ve uzak
laşurabilme kabiliyetlcridir. Çok reaktif opal bile 
çimento inceliğinde öğütülüp kullanıldığında ge
nişlemeyi durdurucu kabul edilir değerlere 
düşürücü etkide bulunur. Puzolanlann ASTM C 
441 'deki deneye göre alkali agrega reaksiyonunu 
önleme etki dcreecsinin tayini gereklidir. Puzolo
nik madde kullanılması düşünülüyorsa, puzola
nik maddenin inceliğinin fazla olması nedeniyle 
su ihtiyacı ve çökınenin fazlalaşıp, dayanım ge
lişme hızının yavaşlayacağı gözardı edilmemeli
dir. 

c) Puzolonik çimentolar-Traslı çimentolar 
(% 15 - % 40 puzolanlı) kullanılmalıdır. ASTM 
C595, TS26 (%20-40 tras) 

d) Curunu çimento - Curunu çimento (%25 
- % 70 curul1u) kullanılmalıdır. ASTM C595, TS 
20 (%20-80 curuf) 

e) Kuruma çekmesini arttırmayacak uygun 
bir puzolan ve %30 (ağırlıkça) veya daha fazla 
kaba kireçtaşıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu 
kombinasyonun (karışımın) beton deneyleri ve 
kireçtaşının donına deneyi kullanıldığı tane 
büyüklüğü için yapılmalıdır. 

4.2. Alkali-Karbonat Reaktivitesinin Mi
nimuma !ndirilmesi İçin Uygulanabilecek 
Önlemler 

a) Reaktif kayaların ocakta seçilerek kul
lanılmamasının temini, 

b) Reaktif olmayan agregalarla karıştırıl
ması, 

c) Maksimum çapların daha düşük tutul
ması, 

d) Düşük alkalili çimento kullanılması (Al
kalinitcsi %0,60 veya daha küçük) 

Bunların en ekonomik olanı şüphesiz 
(a)'daki yoldur. 
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5. DEGERLENDİRME VE SONUÇ 

Agregatarın reaktifliklcri üzerinde değer
lendirme yapabilmek için en iyi yol, eğer durum 
uygunsa yüksek alkalili çimcntoyla o agreganın 
arazideki performansının gözlenmesidie Bu ol
mazsa petrografik inceleme, çabuk kimyasal de
ney ve mortar-bar genişleme sonuçlarına 

bakılmalıdır. Bu metotlardan en az ikisi uygulan
malı ve ona göre değerlendirme yapılmalıdır. 

Sonucun tck bir metoda dayandınlma
masına dikkat edilmelidir. 

Laboratuvarda görülen geniş leme l er 

arasında çok belirli korelasyonlar yapılama
mışur. Etki eden faktörler çok karışıktır. Kayanın 
hcterogenliği, kaba, iri agrcga büyüklüğü, beto · 
nun permeabilitesi, serviste olduğu dış şartların 
mevsimsel değişimleri, nem, buz çözücü olarak 
kullanılan sodyum klorür başlıcalarıdır. 
Değerlendirme yapılırken bunlar da gözardı edi l
memelidir. 

Bütün agrcgalar kimyasal olarak rcaktiftir. 
Hiçbiri tam olarak inert değildir. Ancak bazıları 
zararlı sınırları aşarak alkali renklinik gösterir. 
Yapılan incelemelerde rcaktif olarak bulunan ag
rcgayı kullanmamak en iyi yoldur. Agrcga renk
tif değilse alkalinitesi % 0,60'dan küçük veya 
büyük her cins çimcntoyla kullanılabilir. 

Sonuç olarak agrega seçiminde yapılan ta
ramalar ve incelemelerde ekonomik kaynaklar 
rcaktif olanı kullanınaya zorluyorsa aşagıdaki 
seçeneklerden biri uygulanabilir. 

1- Düşük alkalili çimento (alkalinitesi <% 
0,60 olan) kullanılması, 

2- Alkalinitesi > %0,60 olan çimento + 
yeterli miktarda puzolan kullanılması, 

3- Traslı çimento (%15 - %40 puzolanlı) 
kullanılması, ASTM C595, TS26 (%20-40 tras) 

4- Curunu çimento (%25 - %70 curuflu) 
kullanılması, ASTM C595, TS20 (%20-80 cu
ruf) 

Ayrıca beton yaparken agrcgayla ilgili ola
bilecek aşağıdaki incelemelerin yapılmasında ya
rar vardır . 

a) Agrcga rcaktivitesinin derece ve hızı 
b) Beton karışım oranlarının, özellikle bi

rim çimento miktarının etkisi 
c) Çevrenin belona etkisi 
d) Yapıların boyutlarının etkisi 

Reaktif agregayla yapılmış belonun korun
ması için suyla temasın azaltılması gerekir, reak
siyon için gerekli su olmayınca belonun ömrü 
uzayabilir. Ayrıca sulu ortamda donma ve 
çözülme de belona zarar verir. Buna göre su 
yapılarında mümkün olduğunca rcaktif agrega 
kullanılınamalı sonucu çıkabilir. 
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BİR AKARSU ÇEViRME Y APlSININ 

EN UYGUN BOYUTLARININ ARAŞTIRILMASI 

Doç.Dr. A. Melih YANMAZ ve 

İnş. Y.Müh. Çetin GÖKMEN (*) 

ÖZET 

Baraj veya baglama gibi bir hidrolik yapının bir akarsu üzerinde yapanma 
başlamak için akarsuyun bir kanal veya tüneııe çevrilmesi gereklidir. Bir çevirme ka
nalı veya tünel~ memba ve mansap batardoları ve memba seddelerinden oluşan bir 
çevirme yapısının verilen tasarım debisi ve yersel topograj'ık ve jeolojik şartlar için en 
uygun boyutlarının saptanması gerekir. Çevirme yapısı tasarımı, baraj veya 
bağlama yapımının bir bölümünü kapsadığı için pratikte bu tasarım için genellikle 
mühendislik tecrübesi kullanılmaktadır. Bu makalede, bir çevirme yapısının en uy
gun boyutlarını veren bir model ve bilgisayar programı geliştirilmiştir. Modelin ömek 
bir projede uygulanmasıyla elde edilen maliyetin mevcut proje maliyetinden daha 
düşük oldugu gözlenmiştir. 

1. GİRİŞ 

Çeşitli akarsu çevinne yöntemleri arasında 
sıkça kullanılanı, yersel topografik, jeolojik ve 
temel şartlarına göre, bir çevirme kanalı veya 
tüneli, memba ve mansap batardoları ve memba 
seddelerinden omuşan bir akarsu çevirme 
yapısıdır. Ova akarsularında açık kanal kul
lanılırken, yamaçları sert zeminden oluşan dar 
vadilerde tünel yapılabilir. Şantiyede kuru zemin 
yaratmak ve akarsuyu kanal veya tünclc 
yöneltmek için yapılan batardo, homojen veya 
tabakalı toprak dolgu, palplanş veya hücreli ba
tardolardan oluşabilir(l). Ülkemizde en fazla 
toprak dolgu batardolar kullanıldıgından, bu 
çalışmada yalnız bu tip batardolar göz önüne 
alınacaktır. 

Bu çalışmada, bir akarsu çevirme yapısının 
en uygun boyutlarını ve toplam yapı maliyetini 

(•) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

bulan bir model ve bilgisayar programı sunula
caktır. Bu programla boyutlar bulunmadan önce 
en t jgun yapım şantiyesinin ve yersel şartlara ve 
ınc ·1cut yapım teknolojisine göre, tünel veya ka
nalın en uygun batarda tipinin seçilmiş olması 
gerekmektedir. Önerilen bilgisayar programı, 
Erenler baglaması çevirme yapısının ön ta
sarımında denenmiş ve programın çalıştırılma
sıyla elde edilen maliyetin mevcut çevirme pro
jesi maliyetinden daha düşük oldugu gözlenmiş
tir. 

2. AKARSU ÇEVİRMESİNİN 
MODELLENMESİ 

Bu makalede çalışılan tipik bir çevirme 
yapısının plan ve kesitleri Şekil l'de gösterilmek
tedir. Çevinne yapısı tasarım debisinin bulun
masında 25 yıla kadar bir yinelenme dönemi 
seçilebilir (2). Ülkemizde ise 10 yıla kadar bir 
yinelenme dönemi önerildiginden (3,4) bu maka
le çevirme yapısı tasarım debisi için 10 yıllık yi
nelenme dönemi alınmıştır. Şekil 1 'de görülen 
tasarım debisindeki mansap su seviye kotu 
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Memba 
Batardosu 

B 

y 

YAPIMAlANI 

Açık kanal 
KESİT a-a 

Memba 
Batardosu 

KESiT b-b 

Mansap 
Batardosu 

Mansap 
Batard os u 

At nalı kesitti tünel 

Şekil 1 : Tipik bir akarsu çevirme yapısının plan ve en kesitleri 
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kotu, K3, uygun bir su yüzü profili tayını 

yöntemiyle, örnegin HEC-2 bilgisayar program 
paketiyle(5), bulunabilir. Bu kot, mansap sınır 

şartı olarak kabul edilerek memba su yüzü kotu, 
K4, bulunabilir. Bulunan su katiarına uygun hava 
paylan eklendiginde mansap ve memba batarda

larının tepe katları bulunmuş olur. Çevirme ka
nalı veya tünelinin boyutları, memba su seviyesi
ni ve dolayısıyla memba batardasunun boyutları
nı etkilemektedir. Çevirme kanalı için yana! 

egimleri ı düşey : ı .5 yatay olan kaplamalı ve 
trapez kesitli bir açık kanal (3), çevirme tüneli 

için ise at nalı kesitli kaplamalı bir tünel (2) kul
lanılabilir (Şekil ı) . 

Memba su seviyesinin bulunabilmesi ıçın 

mansap sınır şartından başlayarak memba batar

dosunun önüne kadar su profili hesaplanmalıdır. 
Ancak hesaplamalara başlayabilmek için kanal 

veya mansap ucundaki su derinligine gerek 
vardır ve bu deger bilinmemektedir. Bu problemi 

ortadan kaldırmak için, kanal veya tünelin man
sap ucunda bir serbest düşü oluşturulmalıdır. 

Serbest düşü ucundaki su derinligi kritik akım 

derinliginin 0.715 katı oldugundan (6,7) mansap

ta bir kontrol kesiti yaratılmış olur. Çevirme ka

nalı veya tüneline küçük bir taban egimi verile
rek ilctim yapısında nehir rejimi oluşturmaya 

çalışılmalıdır. Kritik derinlik, Y c'nin bulunması 
için aşagıdaki bagıntı kullanılabilir (6) : 

2 3 

Q. = Ac ....... ..... .... .... ............ ... ..... .. ....... (!) 
g Tc 

Denklem l'de Q = tasarım çevirme debisi, 
g = yerçekim ivmesi, Ac =kritik akım alanı ve 
Te= kritik akımdaki su yüzü geniş liğidir. 

Şekil ı'de sunulan trapez kesitli açık kanal 
için geometriden 

2 

Ae = by c + 1.5yc ve Tc= b + 3 Ye bulunabilir. At 
na lı kesi tti tüneldeki hidrolik hesaplar için (8) 
numaralı kaynakta sunulan boyutsuz derinlik, y/ 
d

0
, akım alanı, A/d ~ıslak çevre P/ d

0
, ve hidro-

lik yarıçap, R/d0, degerieri arasında regreasyon 
denklemleri bulunmuştur. Bu denklem takımları 
bilgisayar programında sunulmaktadır. Küçük ta
ban egimli ve mansap ucu serbest düşülü bir ile-
tim yapısında oluşan M- 2 su yüzü profilleri ve 
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memba su seviyeleri, kanal veya tünel boyut
larının degişik degerieri için Standard Adım 
yöntemiyle (6,7) bulunabilir. Nchir rej iminde he
saplama yönü mansaptan membaya dogrudur. 
Memba su seviyesine uygun bir hava payı konu
lursa memba batardosu tepe yüksekligi e lde edi
lir. Hava payı hesabı için aşagıdaki denklem kul
lanılabilir (9) : 

f = 0.2 (1 +y) ... ... .... .... ... .... ........... .. .... ..... (2) 

Denklem 2'deki; f ve y metre cinsinden 
sırasıyla hava payı ve su derinliğidir. Benzer 
şekilde mansap su derinligi kullanılarak mansap 
batardosu tepe yüksekligi de bulunabilir. Dene
nen her kanal veya tünel boyutu için ilctim 
yapısının kazı , kaplama ve islimlak maliyeti ile 
batardoların maliyeti hesaplanabilir. Egcr memba 
seddcsi yapımı gerekiyorsa bilinen yersel şartlar 
için memba su kabarına profili hesaplanmalı ve 
buna hava payı eklenmesiyle sedde kes iti ve top
lam sedde ınal iye li de bulunmalıdır. 

Y crscl to[X)ğrafık, jeolojik ve temel koşullarına 
göre en uygun şantiye yerinin seçilmesi çok 
önemlidir. Sızma probleminin en az oldugu bir 
yerde çekirdekli toprak dolgu batarda ekonomik 
ve cın niyetli bir seçenektir. Geçirimsiz ve 
geçirimli zeminler üzerine yapılacak batardolar 
için Şeki l 2 ve Şekil 3'teki en kesitler önerilcbilir 
(2). Çeşitli zemin cinsleri için batardoda önerilen 
memba ve mansap ya nal eğim le ri Tablo 1 'de su
nulmaktadır. 

Tablo 1 
Toprak Dolgu Batardolar İçin Önerilen 

Yana! Eğimler (2) 

Tip Amaç Memba Egimi Mansap Egimi 
Çekirdek dolgu 

malzemesi 

Minimum Hertip 2H :IV 2H: IV Kum Çakıl 

Çekirock 

Erozyon koouol 2H: lV 2H :IV Çakıl 
Maksimum 

Çekirock Su ocpolama 25: IV 25: IV Kum 

25 H: IV 2.5 H :IV Çakıl 
Maksimum Su Q:polama 

Çekirock 25:IV 25 :IV Kum 
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Geçirimsiz zemin 

Şekil 2: Geçirimsiz zemin üzerindeki batardo en kesiti 

f=0-2(1~\ 

Geçirimli zemin 

. f

o 

Şekil 3 : Geçir imli zemin üzerindeki batardo en kesiti 

?. 

z 



Şekil 2'de sunulan en kesitdeki çekirdek en 
kesit alanı, Ac, ve geçirimli en kesit alanı ~· 
için geometrik ba~ıntılardan aşa~ıdaki formüller 
çıkarılmıştır: 

Ac (3 +2z) z ... ..... .... ............................. ... (3) 

~u Hp Z 
A = (- +- )z+2G)--A (4) P V 2 c ............ . 

u p 

G =f + 3 ...................... ............ .............. (5) 

Bu denklemlcrde; z = batarda yüksekliği, 
diğer terimler ise Şekil 2'deki gösterildiği gibidir. 
Şekil 3'de gösterilen ve geçirimli zemin üzerine 
yapılacak batarda için önerilen en kesitteki ben
zer terimler için ise geometrik bağıntılardan şu 
formüller bulunmuştur: 

Ac=(z(Hu+HP_1)+6)~ ........ ........ . (6) 
Yu VP 2 

2 

A _7 z .............. .................................... .. (?) 
p 10 

3. BİLGİSAYAR PROGRAMI 

Bu makalede anlatılan hesapları yapabil
mek için, FORTRAN - 77 dilinde yazılmış , kul
lanımı kolay, DFRIV, isimli bir bilgisayar prog
ramı geliştirilmiştir (9). Bilgisayar programının 
alt programları arasındaki akış, Şekil 4'de, bilgi
sayar programının ak1ş diyagramı ise Şekil 5'de 
sunulmuştur. Program ingilizce yazıldığı için, 
akış diyagramı orijinal haliyle sunulmuştur. Şekil 
4, programın akışını özetlemektedir.DFRIV, üç 
ayrı ana program ve bir dizi alt programdan 
oluşmaktadır. Ilk ana program, çevirme kanalı ve 
batardoların en uygun boyutlarını bulmaktadır. 
İkinci ana program, çevirme tüneli ve b.?tardo
ların en uygun boyutlarını bulmaktadır. Uçüncü 
ana programda ise memba seddelcri~in hidrolik 
ve maliyet hesapları yapılmaktadır. Uçüncü ana 
program yalnız planda düz akarsular için uygu
lanmalıdır. Çevirme tüneli veya kanalının girdi 
dosyasında; mansap su kotu, KJ, tasarım çevirme 
debisi, iletim yapısının taban egimi, uzunlu~u ve 
Manning pürüzlülük katsayısı, toprak özellikleri 
ve yapı elemanlarının birim fiyatları gerekmekte
dir. Seddelerin girdi dosyasında ise, 100 yıllık yi
nelenme dönemine ait tasarım debisi, membada 
alınmış bir dizi en kesit, akarsuyun Manning 
pürüzlülük katsayısı ve gerekli birim fıyatlar bu
lunmalıdır. Alt programların içerikleri ise 
aşağıda sunulduğu gibidir: 

a) Alt program STDSTE : Zamanla 
değişmeyen akımlar için kanaldaki su yüzü profi
li Standart Adım yöntemiyle bulunmaktad ır. 
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b) Alt program HCOST: Batardoların tepe 
yükseklikleri ile çevirme kanalı ve batardoların 
toplam mal iyetleri bulunmaktadır. En düşük top
lam maliyeti veren en uygun kanal taban ge
nişliği böylece bulunmaktadır. 

c) Alt program CRIDEP lletim 
yapısındaki kritik akım derinliği bulunmaktadır. 

d) Alt program W A TPRO : Zamanla 
değişmeyen akımlar için at nalı en kesilli 
tüneldeki su yüzü profilleri Standart Adım 

yöntemiyle bulunmaktadır. 

e) Alt program COST : Batardoların tepe 
yükseklikleri ile çevirme tüneli ve batardoların 
toplam maliyeti bulunmaktadır. En düşük toplam 
maliyeti veren tünel boyutu, do. böylece bulun
maktadır. 

f) Alt program OUTPUT : Çıktılar hem ek
rana hem de TUNNEL.OUT isimli çıktı dos
yas ına yazılmaktadır. 

g) Alt program AREA : At nalı en kesilli 
bir tünelde verilen debiyi geçiren dolu aklın alanı 
bulunmaktadır. 

h) Alt program, PERIME : At nalı en kesit
li bir tünelde verilen debiyi geçiren ıslak çevre 
bulunmaktad ır . 

i) Alt program HYDRAD : At nalı en kesit
li bir tünelde verilen debiyi geçiren hidrol ik 
yarıçap bulunmaktadır. 

j) Alt program LEVEE : Membadaki orta
lama akarsu taban eğimi, onalama akım alanı ve 
tasarım debisini geçiren üniform akım derinliği 
bulunmaktadır. Bu amaçla ınembada bir dizi 
akarsu en kesitine gerek vardır. Program, planda 
düz bir akarsu için bu en kesitierin ortalaması 

olan membadaki akarsu ortalama en kesitini bul
maktadır . Bu en kesittek i tasanın debisinin ya
rattı ğı su yüzü profili Standart Adım yöntemiyle 
bulunmaktadır. 

k) Alt program SECTION: Ortalama mem
ba akarsu en kesitindeki akım a lanı, ıslak çevre 
ve su yüzü geniş l iği bu lu nın<ıktadır. 
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4. UYGULAMA ÖRNEGİ 

DFRIV, Büyük Menderes ırın~~! üzerinde 
Denizli Balkan ovasının sulanınası ıçın yapılan 
Erenler bağlamasının çevirme yapısı içi~ 
çalıştırılınıştır. Mevcut proje, bir çevirme tünclı 
ve çekirdekli toprak dolgu memba ve ınansap ba
tardolarından oluşmaktadır. Daha anlamlı bir 
karşılaştırma için ınodcld'? de aynı yapısal şartlar 
göz önüne alınmıştır. Çcvırmc yapısı toplam ına
fiye~n.in. trapez en k~~itl~ çev!rm~ kanalı taban 
genışliJı;ıne göre dcJı;ı,şıını şekıl 6 da sunulmak
tadır. Hesaplarda D'Sf, 1992 Y.ılı birim fiyatları 
kullanılmıştır. Çevirme yapısı ıle ilgili mevcut ve 
önerilen boyutlar Tablo 2'de sunulmaktadır. 
Mevcut çevirme yapısı toplam maliyeti bu prog
ramın çalıştırılınası ile elde edilen ınalıyctın 
1.254 katı olarak bulunmuştur. 

S. SONUÇLAR 

Baraj veya bağlama yapıınına olanak 
sağlayan çevirme yapısı pratikte çoğunlukla top
lam proje kapsaınının geçici bir yapı parçası ola
rak dcğcrlcndirilmcktcdir.Çevırınc yapısının 
boyutlandırılmasında benzer pr<?j~lcrdcn. yar.ar
lanllmakta veya tasarun mühendisının tccrubesınc 
başvurulınaktadır. Bu çalışmada, bir akarsu 
çevirme yapısının en uygun boyutları~ı p~lan bir 
yöntem sunulmuş ve bu amaçla gclı ştırılen bır 
bilgisayar programı, DFIRV tanıtıl mıştır. 
DFRIV, en uygun şantiye yeri seçilmiş, kazı, 
dolgu vb. ön çalışmaların bitmiş olduğu bir du
rumda uygulanmalıdır. Modelin çalı şınas ı için, 
küçük cgımli ve mansap ucunda serbest düşü bu
lunan bır ilctim yapısı seçi lmelidir. Tünel veya 
açık kanal scçiını, yersel topoğrafik, jeolojik ve 
temel şantarına bağlıdır. DFR1V, ilctim yapısı, 
memba ve mansap batardoları ve memba sedde
lerinin en uygun boyutlarını bulmaktadır. Bu 
P.rograının çalıştırılması ile değişik seçenekieric 
ılgili hidrolik ve maliyet hesaplarının kolaylıkla 
yapılabildiği ve bu seçeneklerin birbirleriyle 
karşılaştırılma olanağı bulunduğuna inan ı lınakta
dır. Kesin tasarım için bulunan boyullar, yersel 
şartlar göz önüne alınarak dcği ştırilcbilir. Bu 
programın örnek bir projede çalıştırılınası ile 
daha ekonomik sonuçlar elde edildığİ görülmüştür. 

Tablo 2 
Erenler ba~laması çevirme yapısının mevcut 

ve önerilen boyutlarının karşılaştırılması 

Kouıallaban Zem in kotu Datardo Su Baı.udo 
kolu lcpe kolu ~erinli ği Yiik.oekliği 
(nı) (nı) (m) (m) (m) 

M•nsap 

Mevcut 697.20 697.20 700.00 1.80 2.80 

Önerilen 697.20 697.20 699.56 1.80 2.36 

Memba 

Mevcut 698.85 698 .05 701.00 1.53 2.95 

Önerilen 698.85 698.05 699.96 1.42 1.9ı 

kanal taban kanal taban Kritik alr.ım Kanal M anning 
gcnişıigi egimi derinl igi Uzunıugu katsayısı 

(m) (m) (m) 

Mevcut 6.00 0.00693 238 0.028 

Önerilen 6.90 0.00300 1.36 238 0.018 

Kanal taban geni§liği,b(rn) 

Şekil 6 : Erenler bağlaması çevirme kanalı ta
ban genişliğınin toplam çevirme mali
yetine giire de~işimi 
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BİTKİ EV APOTRANSPİRASYON İHTİY AClNIN 

HESAPLANMASINDA PENMAN-MONTEITH 

VE HARGREA VES EŞİTLİKLERİ 

Yazan: Salih PAŞAOGLU (*) 

ÖZET 

Bu tebligde bitki evapotranspirasyon ihtiyacının hesaplanmasında kullanılan 
yöntemlerden bahsedilmekte, bu yöntemlerle hesaplanan Et degerierinin Lysimeter okumalan 
ile grafıksel karşılaştırmasın ı yapan bir çal ışmanın sonuçları teblig ekinde sunulmaktadır. 

Bilindigi gibi DS! de yıllardır kullanılan bit/ci su ihtiyacı hesap metodu Blaney-Criddle 
eşitligidir. Ancak bu konuda diger birçok eşitliJelerin varlıgı ve son yıllarda daha kapsamlı ola
rak geliştirildigi bilinmektedir. 

Bit/ci su ihtiyacı hesap yöntemlerinden Penman-Monteith eşiLliginin teorik olarak en 
dogru en kapsamlı bir eşitlik oldugu ve dogruya en yakın sonuçlar verdigi iddia ed ilmektedir. 
Tebligimizde bu eşitligin çıkarılmasındaki teorik yaklaşım ve eşilligin son şekli verilmekte, 
eşitligin bilgisayarca hesaplanması için hazırlanmış FORTRAN programının yazılımı teblig 
ekirıde sunulmaktadır. 

Tebligde ayrıca, sadece sıcaklık doneleriyle oldukça iyi sonuçlar verdigi iddia edilen 
Hargreaves eş itligi kısaca tanıtılmaktadır. Elcte yazılımı sunulan FORTRAN programıyla Pen
man Monteith ve Hargreaves eşitlikleri birlikte çözülmelctedir. 

Tebligde son olarak 9 günlük bir gerçek done için iki ayrı Lysimeler ölçümleri ve Penman 
Monteith ve Hargreaves eşitlikleriyle bulunan Et degerierinin tablosal ve grafılcsel 
karşı/aştuması sunulmaktadır. 

ABSTRACT 

Penman-Monteith and Hargreaves Equationsfor the Estimation of 

Reference Evapotranspiration 
by 

Salih PAŞAOGLU 

In this paper, different equations used for esiimation oj Evapotranspiration are men
tioned and grafıcal comparisons oj the results oj defferent equations and lysemeter reading s 
are presented. 

As it is know, for Et estimation, the method being used by DSI for years is Blaney Crid
dle. But existence oj several different methodsfor Et estimation should be lmown and search 
for the best suitable method should be done. 

Penman-Monteith is accepted as the best lheoretically correct expressian for evapotran
spiration and it accounts for both aerodynamic resistance and stomatal resistance. The ap
proeh and same stepsfor driving this equation and the final form o.f the equation is given in 
the paper and the list o.f FORTRAN program to solve the equation is presented in the appendi
ces. 

Anather equation called Hargreaves, giving .fairly good results wilh only temperature 
data available is alsa presented in the paper. Fortran program given in the appendices alsa 
solves for Hargreaves Equation. 

Firıally in the paper, results oj Penman Monteith and Hargreaves equations for 9 -day 
real data are compared with the lysimeter readings by tabular and graficalforms. 

• Salih PAŞAOGLU, Bölge Müdürü 
DSİ XXIII. Bölge Müdürlüğü, KASTAMONU 
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BİTKİ EV APOTRANSPİRASYON 
İHTİY AClNIN HESAPLANMASINDA PEN

MAN-MONTEITH VE HARGREAVES 
EŞİTLİKLERİ 

Evapotranspirasyon (Bitki Su Kullanma 
İhtiyacı) 

Evapotranspirasyon bitki tarafından toprak
tan alınan suyun terleme ve buharlaşma yoluyla 
kullanılmasıdır. Bitkinin hayatiyelini ve ge
lişmesini sürdürmesi için evapotraspirasyon ya
pabilmesi için de suya ihtiyacı vardır. Evapot
ranspirasyona ihtiyacının miktarı bitkiden bitkiye 
degiştigi gibi diger bazı faktörlere bag lı olarak da 
degişir. Evapotranspirasyon ihtiyacı miktarının 
bilinmesi genelde şu amaçlar için gereklidir; 

1) Sulama sisteminin bileşenlerinin boyut-
landırılması, 

2) Su hakları konusuyla ilgili tesbitler, 
3) Hidrolojik çalışmalar, 
4) Sulama sistemlerinin işletme ve idaresi, 

Evapotranspirasyonun lysimetrelerle dog
rudan ölçümlerinin, yada toprak nemliligi ve top
rakda nem eksikliginin neutron-probe veya 
agırlık yöntemleriyle yapılmış ölçümlerinin ol
madıgı hallerde ve yerlerde, sulama planla
yıcıları, tipik olarak, evapotranspirasyonun tah
min edilmesine yani hesapla bulunmasına gerek 
duyarlar. Evapotranspirasyon ihtiyaç miktarını Et 
sembolüyle gösterelim. 

Referans Et 

Bitkilerin Et degerleri, bitki yüksekligi, 
yaprak alanı ve herbir bitkinin kendine özgü Sto
matal kontroluna baglı oldugundan, mühendisler 
Et'yi tek bir referans bitkiden tahmin etmek için 
Et eşitliklerini standartlaştırmışlardır. 

Tipik olarak yonca ve biçilmiş çim referans 
bitki olarak kullanılır ve; 

Eır = Yoncadan elde edilen referans Et 
degeri için kullanılan sembol, 

Eto = Biçilmiş çimden elde edilen referans 
Et degerı için kullanılan semboldür. 

Referans Et için Hesaplama Metodları 

Et hesabı için çeşitli metot ve eşitlikler ge-
liştirilmiştir. 

Yoncayı referans bitki alan eşitlikler: 

ı. Jensen-Haise Eşitligi 
2. 1972 Kimbcrly Penman Eşitligi (Wright 

ve Jensen, I 972) 
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3. 1982 Kimberly Penman (Wright, 1982) 
4. Penman-Monteith (Alien ve arkadaşları, 

1988) 

Biçilmiş Çimi Referans Bitki Alan Eşitlikler: 

1. 1948 Penman Eşitlig-i 
2. 1963 Penman Eşitlig-i 
3. FA0-24 Penman Eşitlig-i 
4. Penman-Monteith Eşitlig-i 
5. Hargreaves Eşitlig-i 
6. FA0-24 Blaney-Criddle Eşitlig-i 
7. FAD-24 Radyasyon Eşitlig-i 

Penman-Monteith eşitliginin geliştirilme
sinde bizzat çalışmış deg,yrli bilim adamı Dr. 
Rick Alien'in Utah State Universitesindeki ders 
kitabında, bu eşitliklerle ilgili lasa yorumlar 
şöyle yer almaktadır (Alien, 1988): 

"1982 Kimberly Penman = Uluslararası kul
lanım için iyi bir eşitlik 

1948 Penman = Rn hesabı çagdışı kaldı 

1963 Penman = Özellikle nemli bölgelerde iyi 
bir eşitlik 

FA0-24 Penman = lyi bir eşitlik ancak kurak 
bölgelerde % 10 yüksek, nemli bölgelerde % 20 
yüksek tahminde bulunuyor. 

FA0-24 Düzeltilmiş Penman = Hassas kar
maşık bir düzeltme faktörü olmasına karşın 
FA0-24 Penman'a göre tahminlerinde fazla bir 
iyileştirme getirmiyor. 

Penman-Monteith = Bu daha kapsamlı bir 
eşitlik, ama kuramsal olarak daha dogru ve 
üniversal olup hem çim hem yonca referanslarıyla 
kullanılabiliyor. 

Jensen-Haise (1963) = Daha eski bir eşitlik. 
Tüm bölgelerde iyi tahminler verebilmesi için 
mahalli kalibrasyona ihtiyaç duyuyor. 

Hargreaves (1985) = Sadece hava sıcaklıgı do
nesi bulunan yerler için iyi bir eşitlik. 

SCS-Bianey Criddle = Referans eşitlik degil, 
eski ve mahalli kalibrasyon gerektiriyor, tavsiye 
edilmez. Blaney-Criddle tipik olarak kurak Batı 
ABD'de % 20 aşagı tahminde bulunuyor, nemli 
dogu ABD% 20 yüksek tahminde bulunuyor. 

FA 0-24 Radyasyon (Doorenbos ve Pruitt, 
1977) = Kurak bölgeler için iyi, nemli bölgede% 
10 yüksek tahmin yapıyor. 

FA0-24 Blaney-Criddle (Doorenbos ve Pruitt, 
1977) = lyi bir eşitlik. Sadece sıcaklık donesi bu
lunan ve diger parametrelerin genei tahmin edi
lebilecegi yerlerde faydalı." 



Kimberly'de yapılan araştırmaların netice
lerini gösteren ve Dr. Rick Alien'in kitabından 
alınan (Alien, 1988) ekteki grafiklerde yukarda 
bahsedilen metotların herbiriyle hesaplanan 
de~erlcr lysimeter okumalarıyla karşılaştırılmak
tadır. (Bakınız Ek-3). 

Et Hesaplamasında Yaklaşımlar 

a) Enerji Denge Eşitli~i Yaklaşımı 

Et'nin tahmini için en yaygın yol evapot
ranspirasyona harcanan enerji miktannın iklim
sel doneler kullamlarak hesaplanmasıdır. 

Enerji İhtiyacı 

Evapotranspirasyon olayı sırasında su sıvı 
halden gaz hale geçmektedir. Bunun için bir 
enerjiye ihtiyaç vardır. 

Buharlaşma ısısı dedi~imiz, 100°C da ı 
gram suyun sıvı haden gaz (buhar) hale geçmesi 
için gerekli enerji miktarı 540 kalori/gram'dır. 
Buharlaşma ısısını /.. harfi ile gösterirsek, 20°C 
gibi tipik bir sıcaklıkta; 

/.. = 597,3 - 0,564 Ta 
olarak hesaplanır (Harrison, 1 963). Burada Ta 
centigrat olarak ortalama hava sıcaklı~ıdır. 

ed 
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Enerji Dengesi 

Et'yi hesaplamanın bir etkin yolu mütekabil 
su derinliginin buharlaşması için gerekli enerji 
miktarının hesaplanmasıdır. 

Su derinliği= Et için gerekli toplam eneıji/A 
Örnek : E!ı;er suyu buharlaştırmak ıçın 

540 CVcm2/gün enerjimiz varsa ve Ta= 'lJPC ise 
o zaman; A. = 597,3 - 0,564 (20) = 586 Ca V gün 

= 586 Cal cm-3 

olur ve mütekabil su derinliği; Et= 540586 = 
0,92 cm/gün= 9,2 mm/gün bulunur. 

Enerji Denge Eşitli~i 

Buharlaşan yüzey (yaprak veya toprak 
yüzeyi) deki tüm giren çıkan enerjiyi gözönüne 
almak gerekir. (Şekil 1.) 

Yüzeydeki net kısa dalga ve uzun dalga ra
dyasonu Rn ile gösterirsek; 

Rn=Et +H+ G 

Denge denklemi yazabiliriz. 

Akım 
= Et 

Hava 
ed ve Ta 

.Il..= ra 

Yaprak 
e .. ve T0 yLIZey 

IÇI :.t\. = r c 
ı e veT0 

Şekill. Yapra~ı Giren Çıkan Enerjilerin Şematik Gösterimi 

71 



DSI TEK 1IK B ÜL TEJ\11 1996 SA YI 84 

Burada; 

Et = Evapotranspirason işleminde kul
lanılan enerji, 

H= Atmosfere hissedilebilir ısı transferi 
G = Yere (toprağa) hissedilebilir ısı trans

feridir. 

BuradanEt'yi çekersek 
Et= Rn - G - H eşitliğini elde ederiz. 

Böylece eğer Rn, G ve H'yi ölçcbilir yada 
hesaplayabilirsek Et'yi de hesaplamış oluruz. 

Denklemin sağ tarafındaki değerlerden H 
değeri To sembolüyle gösterilen yaprak, toprak 
veya su yüzeyi ortalama sıcaklığı değerinin bir 
fonksiyonudur. To'ın ölçümü pahalı ve zordur. 
Bunun için pahalı Kızılötesi tcrmomctrcler kul
lanılabilir ki bunların da kalibrasyonu oldukça 
güç olmaktadır. 

b) Aerodinamik Eşitli~i Yaklaşımı 

Et'yi hesaplamanın diğer bir yolu Enerji 
Denge Eşitliği yerine Aerodinamik eşitliğinin 
kullanılmasıdır. 

g.Cp (eo-ed) ·2 ·1 
Et=--. calcın d 

y (ra+rJ 

olarak verilen bazan "Dalton" veya "Aerodina
mik su buhan transfer" eşitliği olarak da ad
landırılan bu eşitliktc ; 

y = Physchrometrik sabit 
e0 = Yüzeyde T0 sıcaklıkta doygun su bu

han basıncı, mb 
ed = Havanın çiğlenıne sıcaklığında doy

gun su buharı basıncı, mb 
ra= Aerodinamik direnç, gün cm·l 
re = "Conopy" veya "bulk stoınatal" direnç 

gün cm·1 (yaprak içinden yaprak dışına su buharı 
difüzyonuna direnç) 

Burada e0 , T0 sıcaklğındaki doygun su bu
han basıncıdır ve T0'ın ölçümü gerekmektedir ki 
bu bir önceki enerji denge eşitliğinin çözümünde 
karşılaşılan probleınin aynıdır. T0'ın ölçümü pa
halı ve zor olmaktadır. 

c) Korubinasyon Eşitli~i Yaklaşımı 

Penman isimli bilim adaını 1948 yılında 
ENERJİ DENGE eşitliği ile SU BUHARI 
TRANSFERt eşitliğini birleştirdi ve bugün 
KOMBlNASYON eşitliği veya PENMAN 
eşitliği denilen eşitliği meydana getirdi. 
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Penman Eşitli~inin Elde Edilmesi ; 

Et= Rn- G- H .......... Enerji denge eşitliği 

E -_g.Cp (co-cd) B h r 'tl'ğ' l ......... u ar ıransıer eşı ı ı 
y · (ra+rJ 

~ ile gösterilen ve Bowen oranı denilen bir 
kavram tariOcyeliın. 

~=H g.Cp-CTo-Ta)/ra 

Et g .Cp/Y. (e0 -ed)/(ra+rc) 

To-Tt ra+rc 
veya~='(.--.--

eo-ed ra 

Buna göre Enerji Denge Eşitliği : 
Rn-G 

Et=-- olarak yazılabilir. 
1+~ 

Rn-G 
Et= haline gelebilir. 

To-Ta ra+rc 
l+y.--.--

eo-ed ra 

Diğer bir kavram olarak doygun buhar 
basıncı eğrisinin eğimi olan Syı tariniyeJim 
(Bakınız Şckil-2); 

esat' mb 

1 

L> [/j ı 
_ _J. ___ _ 

ı 
ı 
ı 

Ta To 
Sıcak lı k, ·c 

Şek il 2. Psychrometrlk Eğri 

Şekil 2. Psychrometrik E~ri 



eo- ea 
~=-

To-Ta 

e0 = T 0 daki doygun buhar basıncı 
ea = Ta daki doygun buhar basıncı 

Rn-G 

To bilinmediginden e0 yok etmek istiyo-
ruz. 

Bir başka terim tarifleyelim; Ea 

veya; 

Bu eşitlige Penman eşitligi, veya bu 
şekliyle Penman-Monteith eşitligi denir. 

Penman-Monteith eşitligi evapotranspiras
yon hesabı için kuramsal olarak doğru bir eşitlik 
olup hem aerodinamik dirence hem stomal dir
ence cevap verir. 
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Bu metotla Et'yi hesaplamak için ölçülmesi 
gerekli parametreler; 

1. Solar radyasyon (R8) (global pyroname
tre kullanılarak ölçülür) 

2. Hava sıcaklığı (Ta) (günlük maximum 
ve minimum sıcaklıklar ölçülmclidir.) 

3. Rüzgar hızı (anenometre kullanılarak 

ölçülür) 
4. Ürün yüksekliği 

Dünyanın birçok yerinde bu dört paramet
renin hepsi ölçülmüş ve hazır bulunmaktadır. 

Hagreaves Eşitliği 

Hargreaves eşitliği en az doneyle dogruya 
oldukça yakın tahminler veren bir eşitlik olarak 
bilinmektedir. Bu eşitliğin mahiyeti şöyledir. 

ı ı 

11 

ı o 

oC 9 ,, 
"' 
E 
E 7 
c' 
o 
>-
V\ 

.g 5 
a. 
V\ 
c 
~ 

~ 

o 
"-o 
> ı 

UJ 

o 

E to = 0,0023 . Ra . TD0.5 . (Ta + 17 ,8) 

o 

Hargreaves 11985) 

... . . . .. :::.:..:·. . .. 
: .. . · .. 
•• •• tl : .. 

L 5 6 

. . .. ... 

Lysimeter, mm günl 
ı o ıı ıı 

Şekil 3. Hargreaves eşitliği ile hesaplanan Et 
Değerlerinin Lysimeter Okumalarıyla 
Karşılaştırılması (Alien, R.G.l988) 
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Şekil 4. PenmanMonteith ile Hesaplanan Et 
De~erlerinin Lysimeter Okumalarıyla 
Karşılaştırılması {Alien, R.G.l988) 

Burada; Eto = Ra ile aynı birimlerde, çimi 
referans alan Et 

Ra = Extraterrestrial Radyasyon (eşitlik ve 
tablolardan bulunabilir) 

TD = Ortalama günlük sıcaklık farkı = 
T max - T min (0 C) 

Ta = Günlük sıcaklık ortalaması = (T max -
Tmin)/2 

Eşitliklerio Çözümü İçin Bilgisayar Kul
lanımı 

Penman Monteith eşitligindeki parametre
lerin herbiri için ardışık hesaplamalar gerekmek
tedir. 

Ek ı. de yazılım listesi verilen FORTRAN 
dilinde yazılmış bilgisayar Programıyla Penman
Monteith ve Hargreaves eşitlikleri ayn ayn he
saplanıp neticeler birlikte veriJmekte ve 
karşılaştırma yapılmasına olanak saglanmaktadır. 

Nitekim, Ek 2 de bu programın 9 günlük 
gerçek bir doneyle çalıştırılmasından elde edilen 
çıkdılar verilmiştir. Bu donelerin tekabül ettiiıi 
günlere ait iki lysimeter okuması yapılmış bun
ların neticeleri de bilgisayar hesaplamalan neti
celeriyle birlikte Tablo I de listelenmiştir. Ayrıca 
grafiksel karşılaştırmaya imkan vermek için Err 
degerieri güne karşı grafik hale getirilmiştir. 

Şekil 5 de verilen grafikten de açıkca görülen, 
Penman-Monteith hesaplamalarının, lysimetre 
okumalarına büyük bir uyum gösterdiiıidir. Harg
reaves degerieri ise belli günlerde eksik deger 
vermektedir. Bunun da en muhtemel yorumu o 
günlerdeki rüzgarın Et ihtiyacını arttırdıgı Harg
reaves'in ise rüzgar etkisini hesaba almadıgıdır. 

Sonuç 

Referans Evapotranspirasyon ihtiyacının 
hesaplanınasında DSİ'ce kullanılan metodun Bla
ney-Criddle eşitliği oldugu bilinmektedir. Ancak 
bugün danyada bu eşliikten daha gerçekçi so
nuçlar veren, kuramsal olarak daha dogru ve kap
samlı eşitliklerin geliştirildigi ve kullanıldıgı bi
linmeli ve araştırınalar derinleştirilerek ve 
ülkemiz şartları da göz önüne alınarak en uygun 
yöntemin seçilmesi saglanmalıdtr. 

Tablo I : Lysimeter Okumaları ve HesaptaBulunan Et De~erlerinin Karşılaştırılması 

1 NOLU 2NOLU PENMAN-

YlLlN GÜNÜ 
LYSİMETER LYSİMETER MONTErTH HARGREA VES 

O KUMASI OKUMASI SONUÇLARI SONUÇLARI 
(mm/gün) (mm/gün) (mm/gün) (mm/gün) 

ı ın 671 6.68 6 .65 7.64 

183 7.63 7.43 8.22 9.06 

184 8 'il 8.4') 8n2 8.97 
185 11.06 11 .33 11.42 6.82 

186 11 .97 12.12 12.94 8.42 
187 9.54 8.95 8.64 7.54 
188 7.77 7.73 6.97 7.68 

189 6.67 6.73 6.44 8.95 

190 8.46 8.74 6.86 8.70 
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PROGRAM ET 
C EV APOTRANSPIRA TION COMPUTA TION 

C By PAŞAOGLU, Salih 

REAL RS (ıOO), RH (100), UZ (100), TMAX (ıOO), TMIN (ıOO), RN (100) 
REAL ETMX (100), ETMN (100), ED (100), TA VE (100), EA (100), TP (100) 
REAL G (100), J (ıOO), LAMDA (ıOO), P (ıOO), TK (ıOO), ROO (100), DEL TA (ıOO) 
REAL GAMA (ıOO), RCı (100), RC2 (ıOO), RES (100), DEL (100), DR (ıOO) 
REAL OME (100), ALFA (100), RA (ıOO), RSO (100), Al (100), RATIO (100) 
REAL TV (100), EV AP (ıOO), TKMAX (ıOO), TKMIN (100), RE (100) , ETO (100) 
REAL ETR (100), ET02 (100), ETR2 (100), EVA 2 (100), ET01 (100), ETR 1 (100) 
REAL ET022 (100), ETR22 (100), TD (100), EAı (100) , EA2 (100) 
INTEGER K (12) 

10 OPEN (11 , FILE = 'ET2. DAT', STATUS=' OLD' ) 
OPEN (1, FILE= 'ET. DAT ',STATUS= 'OLD') 
OPEN (2, FILE = 'ET. OUT', STATUS = 'NEW') 
OPEN (13, FILE= 'ET4. DAT', STATUS= OPEN (12, FILE ='ET 3.DAT', STATUS= 'OLD') 
WRITE (6,*) 'ENTER HEIGHT OF REFERENCE CROP AND : FOR CLIPPED 

*GRASS ENTER ı, FOR ALFALFA ORTALL GRASS ENTER 2' 
READ (5, *) HC, REFCROP 
WRITE (6, *) 'TO SEE OUTPUT ON THE SCREEN ENTER 6, TO SA VE OUTPUT 

* IN A FILE ENTER 2' 
READ (5, *) MOUT 
IF (REFCROP. EQ. 1) TREN 
WRITE (2, *) ' CALCULA TIONS ARE BASED ON GRASS REFERENCE CROP' 
WRITE (MOUT, 17) 
ELSE 
WRITE (2, *) 'CALCULA TION S ARE B AS ED ON ALFALFA REFERENCE CROP ' 
WRITE (MOUT, 17) 
EN DIF 
WRITE (6, *) 'IF MONTHL YENTER ı ı IF DAILY ENTER 1' 
READ (5 , *) DATA 
IF (DATA. EQ. 1) TREN 
WRITE (6, *) 'ENTER # OF DA YS ' 
READ (5, *)N 
WRITE (MOUT, *)'FOR DAILY DATA FOR ', N' DA YS ' 
WRITE (MOUT, 17) 
ELSE 
WRITE (MOUT

1 
*)'FOR MONTHLY DATA (15 TH DAY OF THE MONTH IS TAKEN 

* AS JULIAN DAY ) ' 
WRITE (MOUT, 17) 
N=l 
ENDIF 
WRITE (6, *) ' ENTER THE# OF MONTH AND DAY (FOR MONTHL YDATADAY = * 15 ) 
READ (5, *) M, DAY 
SUM=O 
DO I= 1, ı2 
READ (13, *)K (I) 
ENDDO 
DO I= ı, M-l 
SUM = SUM + K(I) 
EN DDO 
J (1) = SUM +DAY 
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DO I= 2, N 
J (I)= J (I-1)+1 
ENDDO 
WRITE (6, *'IF DEW POINT TEMP. ISA VAILABLE ENTER 1, RELATiVE 

* HUMIDITY IS AVAILABLE ENTER 2' 
READ (5, *) DA T 
DOI= l,N 
IF (DAT. EQ. 2) TI-IEN 
READ (DA TA, *) RS (1), RH (I), UZ (D, TMAX (1), TMIN (I) 
ELSE 
READ (DATA, *) RS (I), TD (I), UZ (1), TMAX (I), TMl N (I) 
ENDIF 
EN DDO 
WRITE (6, *) 'GIVEELEVATION, ANEMOMETER HEIGHT, WEATHER MEASUREME 

*NT HEIGHT INMETER AND LA TTITUDE IN RADIANS ' 
READ (5, *)EL, ZA, ZT, FI 
WRITE (6,16) 

16 FORMAT (X,//) 
WRITE (MOUT, *) 'alfa del dr omega Ra Rso 

* al Rs 1 Rso a' 
WRITE (MOUT, 17) 

17 FORMAT (X,!) 
DO 500 I= 1, N 
TA VE (I)= (TMAX (I)+ TMIN (I))/ 2 
ETMX (I)= EXP ( (19.08 * TMAX (I)+ 429.4) 1 (TMAX (I)+ 237.3)) 
ETMN (I)= EXP ( (19.08 * TMIN (I)+ 429.4) / (TMlN (I)+ 237.3)) 
EA 1 (I) = (ETMX (I) + ETMN (I) ) 1 2 
EA2 (I)= EXP ( (19.08 * TAVE (I)+ 429.4) / (TAVE (I)+ 237.3)) 
IF (REFCROP. EQ.2) TREN 
EA (I)= EA1 (I) 
ELSE 
EA (I) = EA2 (I) 
EN DIF 
IF (DATA.EQ.I) TREN 
ED (I)= RH (I) 1 100. * ETMX (I) 
ELSE 
ED (I)= EXP ( (19.08 * TD (I)+ 429.4) / (TD (I)+ 237.3)) 
ENDIF 
DEL (I)= 4093 * SIN (2. * 3.14 * (284. + J (I))/ 365.) 
DR (I)= I + 033 * COS (2*3.14* J (I) 1 365) 
OME (I)= ACOS (-TAN (Fl) *TAN (DEL (I)) 
ALFA (I)= .29 + .06 *SIN ( (J(I) + 96) 1 57.3) 
RA (I)= (24 * 60/ 3.1416) * 1.959* DR (I) * (OME (I) * SIN (FI)* SIN (DEL (I))+ 

* COS (FI) * COS (DEL (I))* SIN (OME (I)) 
RSO (I)= 75 * RA (I) 
Al (I)= 26 + 0.1 * EXP (- (0.0154 * (J (I)- 180)) ** 2) 
RA TIO (I) = RS (I) 1 RSO (I) 
IF (RA TIO (I).GT .. 7) THEN 
A = 1.126 
B=- 0.07 
ELSE 
A = 1.107 
B=- 0.06 
ENDIF 
WRITE (MOUT, 100) ALFA (I), DEL (I), DR (I), OME (I), RA (I), RSO (I), Al (I), 

* RA TIO (I), A 
100 FORMAT (X, F6.4, 2XF6.4, 3X,F6.4, 3X,F6.4, 3X,F4.0, 3X,F4.0, 3X,F6.4, 3X, 

* F5.3, 3X,F5.3) 
TKMAX (I)= TMAX (I)+ 273.16 
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TKMIN (I)= TMIN (I) + 273. ı6 
RNl = (1-ALFA (I))* RS (I) 
RN2 =ı 1.71 * (TKMAX (I)** 4. + TKMIN (I)** 4) 12 * ıO ** 8) 
RN3 =Al (I)- 0.044 * SQRT (ED (I)) 
RN 4 = A * RA TIO (I) + B 

SOO RN (I)= RN1- RN2 * RN3 * RN4 
WRITE (MOUT, 17) 
WRITE (MOUT, *) 'Tave (C) e (tmx) (mb) e (tmn) (mb) ca 

* (mb) ed (mb)' 
WRITE (MOUT, 17) 
DOI=l,N 
WRITE (MOUT, *) TA VE (I), ETMX (I), ETMN (I), EA (1), ED (I) 
EN DDO 
DOI=l,N 
LA MDA (I) = 597.3 - .564 * TA VE (I) 
P (I)= 10ı3- .1055 *EL 
TK (I)= TAVE (!) + 273.16 
TV (!)=TK (I) 1 (1 - .378 * ED (I) 1 P (I)) 
ROO (I)= .3486 * P (I) 1 TV (I) * ı .E-3 
DEL TA (I)= 4098 * EA2 (!)/(TA VE (I)+ 237.3) ** 2 
CP= .242 
EPS = .622 
FK = 0.41 
GAMA (I)= CP * P (I)/ (EPS *LA MDA (I)) 
RC1 (I)= 135 1 (LOG (HC) + 3.7) 
RC2 (I)= 1.55 E- 5 1 (LOG (HC) + 3.7) 
ZOM= 123 * HC 
D=0.67 * HC 
XXX = (ZA-D) / ZOM 
YYY = (ZT-D) 1 (.1 * ZOM) 
RE (I)= LOG (XXX)* LOG (YYY) 1 (FK ** 2 *UZ (I)) 
RES (I) = RE (I) 1 (86400 * ı 00) 
IF (I.LE.3) THEN 
G (I)= O 
ELSE 
TP (I)= (TAVE (1-3) + TAVE (1-2) +TA VE (I-1)) /3 
G (I) = (TA VE (I) - TP (I) ) * 9 
ENDIF 
EV AP (I) = (DEL TA (I) * (RN (I) - G (I) ) + CP * ROO (I) * (EA (I) - ED (!) ) 1 RES 

* (I) ) /(DEL TA (I) + GAMA (I) * (1 + RC2 (I) 1 RES (I) ) 
IF (REFCROP.EQ.l) THEN 
ETO (I)= EV AP (I) 
ETOı (I)= ETO (I)/ LA MDA (I)* 10 
ETR (I) = EV AP (I) * 1.2 
ETR ı (I)= ETR (I) 1 LAM DA (I) * ı O 
ELSE 
ETR (I) = EV AP (I) 
ETRı (I)= ETR (I) /LAMDA (I)* 10 
ETO (I) = EV AP (!) / ı .2 
ETO ı (I) = ETO (I) 1 LA MDA (I) * ı O 
EN DIF 
ENDDO 
WRITE (2, 14) 
DOI=ı,N 
WRITE (MOUT, 15) B, RN (I), G (I), LAMDA (I), P (I), DEL TA (I), GAMA (I) 

*TV (I), ROO (I) 
ENDDO 

14 FORMAT (X,//, 3X, 'b', 5x, 'Rn', 9x, 'G', 3X, 'L. Heat', 6x, 'P', 5X, 'De 
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* lta', 3X, 'Gamma', 3x, 'T', 6X, 'density', 1) 
15 FORMAT (X,F5.2, 3X, F4.0, 3X, F5.1, 3X, FS. I, 3X, FS. I, 3X, F5.3, 3X, 

*F5.3, 3X, F5.1, 3X, F8.6) 
WRITE (2, 19) 
DO I= l,N 
WRITE (MOUT, 20) ZOM, D, UZ (I), RES (I), RC2 (I) 
ENDDO 

19 FORMAT (x, //, 5X, 'zOm', 6x, 'd', 4x, 'wind', 5x, 'ra', 10 x, 're', 1) 
20 FORMAT (3X, F6.4, 2X, F5.3, 3X F5.3, Fl0.6, 4X, Fl0.6) 

DO I= l,N 
EVA2 (I)= .0023 *RA (I)* (TMAX (I)- TMIN (I))** .5 * (TAVE (I)+ 17.8) 
ET02 (I) = EV A2 (I) 
ET022 (I) = ET02 (I)/ LAMDA (I) * 10 
ETR2 (I) = EV A2 (I) * 1 .2 
ETR22 (I) = ETR2 (I) / LAMDA (I) * I O 
ENDDO 

1100 WRITE (M OUT, 1 180) 
DO I= 1, N 
WRITE (MOUT, 1200) J (I), ETO (I), ET01 (I), ETR (I), ETR1 (I) 
EN DDO 
WRITE (MOUT, 1280) 
DOI=l,N 
WRITE (MOUT, 1300) J (I), ET02 (I), ET022 (l), ETR2 (I), ETR22 (I) 
ENDDO 

WRITE (6, *) 'FOR NEXT DATA ENTER 1 TO STOP ENTER 99' 
READ (5, *) NEXT 
IF (NEXT, EQ.l) GO TO 10 
STOP 

1180 FORMAT (X, !/lll/ll/, 5X 'RESUL TS ACC TO PENMAN-MONTEIGHT EQN, ', /, 
* 5X, 'DAY', 4X, 'ETO (cal 1 cm2 1 d)', x, 'ETO (mm /d)', x, 'ETR (cal 1 cm2 1 d)', x, 
* 'ETR (mm/d)', 1) 

1200 FORMAT (5x, F4.0, 3X, F4.0, IOX, F6.2, 6X, F4.0, 8X, F6.2) 
1280 FORMAT (X,///, SX, 'RESUL TS ACC TO HARGREA VES EQN', /, 5X, 

* 'DAY', 4X, 'ETO (cal 1 cm2 1 d)', x, 'ETO (mm 1 d)', x, 'ETR (cal 1 cm 1 d)', x, 
* 'ETR (mm/d) '1) 

1300 FORMAT (5X, F4.0, 3X, F4.0, IOX, F6.2, 6X, F4.0 8X, F6.2) 
END 
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EK 2. GÜNLÜK VE AYLlK ÖRNEK İKLİMSEL 

DONELER İÇİN BiLGİSAYAR PROGRAMI 

ÇIKTISI 
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CALCULA TION S ARE B AS ED ON ALFALFA REFERENCE CROP 

FOR D AlL Y DA TA FOR 9DAYS 

alfa del dr omega Ra Rso al Rs/Rso a 

0.2306 0.4038 0.9670 1.9621 996. 747. 0.3599 0.856 1.126 
0.2307 0.4026 0.9670 1.9607 995. 747. 0.3598 0.810 1.126 
0.2309 0.4013 0.9670 1.9592 994. 746. 0.3596 0.952 1.126 
0.2311 0.3998 0.9670 1.9576 993. 745. 0.3594 0.903 1.126 
0.2313 0.3983 0.9671 1.9558 992. 744. 0.3591 0.996 1.126 
0.2315 0.3966 0.9671 1.9539 991. 743. 0.3588 0.966 1.126 
0.2318 0.3948 0.9671 1.9519 989. 742. 0.3585 0.949 1.126 
0.2320 0.3929 0.9672 1.9497 988. 741. 0.3581 0.802 1.126 
0.2323 0.3908 0.9673 1.9474 986. 740. 0.3577 0.960 1.126 

Tave (C) e (tmx) (mb) e (tmn) (mb) e (mb) ed (mb) 

22.30000 43.66185 16.08930 29.87557 10.04223 
21.60000 52.01844 11.95365 31.98604 8.843134 
21.90000 51.72863 12.52798 32.12830 10.34573 
25.90000 45.95824 23.96720 34.96272 11.94914 
21.50000 47.54683 13.12643 30.33663 8.082961 
17.65000 38.01900 10.15638 24.08769 9.884940 
18.40000 39.59517 10.72704 25.16111 8.710938 
19.80000 50.01914 9.813452 29.91630 8.503254 
20.60000 48.90688 11.24933 30.07811 8.314170 

b Rn G L. Heat p Delta Gamma T density 
-O. 07 316. 0.0 584.7 871.6 1.637 0.580 296.8 0.001024 
-o. 07 293. 0.0 585.1 871.6 1.577 0.580 295 9 0.001027 
-O. 07 350. 0.0 584.9 871.6 1.603 0.580 296.4 0.001025 
-o. 07 333. 35.7 582.7 871.6 1.977 0.582 300.6 0.001011 
-o. 07 351. - 14.7 585.2 871.6 1.569 0.580 295.7 0.001028 
-O. 07 362. -49.1 587.3 871.6 1.273 0.577 292.1 0.001040 
-O. 07 346. -29.6 586.9 871.6 1.326 0.578 292.7 0.001038 
-o. 07 289. 5.6 586.1 871.6 1.432 0.579 294.0 0.001033 
-O. 07 340. 17.9 585.7 871.6 1.495 0.579 294.8 0.001031 

zOm d w i nd ra re 
0.0615 0.335 1.070 0.000012 0.000005 
0.0615 0.335 1.550 0.000008 0.000005 
0.0615 0.335 1.610 0.000008 0.000005 
0.0615 0.335 3.570 0.000004 0.000005 
0.0615 0.335 3.740 0.000003 0.000005 
0.0615 0.335 2.330 0.000005 0.000005 
0.0615 0.335 1.120 0.000011 0.000005 
0.0615 0.335 0.970 0.000013 0.000005 
0.0615 0.335 0.970 0.000013 0.000005 
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RESULTS ACC. TO PENMAN-MONTEITH EQN. 

DAY 

182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 

ETO (cal/ cm 2 / d) 

314. 
385. 
406. 
532. 
607. 
410. 
332. 
304. 
324. 

ETO (mm 1 D) 

5.37 
6.58 
6.94 
9.13 

10.36 
6.99 
5.66 
5.18 
5.54 

RESULTS ACC. TO HARGREAVES EQN. 

DAY ETO (cal/ cm2f d) ETO (mm 1 D) 

182. 372. 6.37 

193. 442. 7.55 

184. 437. 7.48 

185. 33 ı. 5.68 

186. 411. 7.02 

187. 369. 6.29 

188. 376. 6.40 

189. 437. 7.46 

190. 425. 7.26 

ETR (cal/ cm2 / d) 

377. 
462. 
487. 
638. 
728. 
492. 
398. 
364. 
389. 

ETR (cal/ cm2f d) 

447. 
530. 
525. 
397. 
493. 
443. 
451. 
525. 
510. 

ETR (mm 1 d) 

6.45 
7.90 
8.32 

10.95 
12.44 
8.38 
6.79 
6.22 
6.65 

ETR (mm 1 d) 

7.64 
9.06 
8.97 
6.82 
8.43 
7.54 
7.68 
8.95 
8.71 

85 



DSI TEKNlK BÜL TENl 1996 SA YI 84 

86 

CALCULATIONS ARE BASED ON ALFALFA REFERENCE CROP 

FOR MONTHLY DATA (lSTH DAY OF THE MO NTH IS T AKEN AS JULIAN DAY) 

alfa del dr omega 
0.2344 0.3762 0.9679 1.9398 

Tave (C) 

21.40000 

e (tmx) (mb) 

42.42971 

Ra 

974. 

e (tmn) (mb) 

14.78213 

Rso 

731. 
al Rs/Rso a 

1.126 0.3541 0.877 

e (mb) 

28.60592 

ed (mb) 

12.27894 

b 
-o. 07 

Rn 

328. 

G L. Heat P Delta Gamma T density 

0.001044 

zOm 

0.0615 

0.0 585.2 886.9 

d 

0.335 

w i nd 

2.373 

1.561 0.590 296.1 

ra 

0.000006 

RESULTS ACC. TO PENMAN-MONTEITH EQN. 

DAY ETO (cal 1 cm2 1 d) ETO (mm 1 D) ETR (cal 1 cm2 1 d) 
196. 378. 6.47 454. 

DAY ETO (cal 1 cm2 1 d) ETO (mm 1 D) ETR (cal 1 cm2 1 d) 
196. 364. 6.23 437. 

re 

0.000005 

ETR (mm 1 d) 

7.76 

ETR (mm 1 d) 

7.47 
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EK 3. DR. R.G. ALLEN TARAFINDAN KİMBERLY'DE 

Y APlLAN ÇALIŞMALAR SONUCU ÇEŞİTLİ 

HESAP METOTLARIYLA BULUNAN ET 

DEGERLERİİN LYSIMETRE OKUMALARIYLA 

GRAFiKSEL KARŞlLAŞTlRMALARI 
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1982 Kimberly Penman 
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FA0-24 Penman 
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FA0-24 Blaney-Criddle 
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ASIL METİNDEKİ GRAFİK VE TABLOLAR 

Şekil I. Yapraga Giren Çıkan Enerjilerin 
Şematik Gösterimi 

Şekil 2. Phsychrometrik Egri 

Şekil 3. Hargreaves Eşitliği ile Hesaplanan 
Et Değerlerinin Lysimeter Okumalarıyla Grafik
sel Karşılaştırması (Alien, R.G.1988) 

Şekil 4. Penman-Monteith ile Hesaplanan 
Et Değerlerinin Lysimeter Okumalarıyla Grafik-

sel Karşılaştmlması (Alien, R.G.1988) 

Tablo 1. Dokuz Günlük Gerçek Bir Data 
için Lysimeter Okumaları (Kimberly, 1988) ve 
Hesapla Bulunan Et Değerlerinin Tablosal 
Karşılaştırması. 

Tablo 5. Dokuz Günlük Gerçek Bir Data 
için Lysimeter Okumaları (Kimberly, 1988) ve 
Hesapla Bulunan Et Değerlerinin Grafiksel 
Karşılaştırması. 

EKLER BÖLÜMÜNDEKİ GRAFİKLER 

Şekil I. Jensen-Haise Eşitliği ile Hesapla
nan Et Değerlerinin Lysimeter Okumalarıyla 
Karşılaştırması. 

Şekil 2. 1972 Kimberly Penman Eşitliği ile 
Hesaplanan Et Değerlerinin Lysimeter Okuma
larıyla Karşılaştırması. 

Şekil 3. 1982 Kimberly Penman Eşitliği ile 
Hesaplanan Et Değerlerinin Lysimeter Okuma
larıyla Karşılaştırması. 

Şekil 4. Penman (1963) Eşitliği ile Hesap
lanan Et Değerlerinin Lysimeter Okumalarıyla 
Karşılaştırması. 

Şekil 5. FA0-24 Penman Eşitliği ile He
saplanan Et Değerlerinin Lysimeter Okuma
larıyla Karşılaştırması. 

Şekil 6. FA0-24 Düzeltilmiş Penman 
Eşitliği ile Hesaplanan Et Değerlerinin Lysimeter 
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Okumalarıyla Karşılaştırması. 

Şekil 7. SCS Blaney-Criddle Eşitliği ile 
Hesaplanan Et Değerlerinin Lysimeter Okuma
larıyla Karşılaştırması. 

Şekil 8. FA0-24 Blaney-Criddle Eşitliği ile 
Hesaplanan Et Değerlerinin Lysimeter Okuma
larıyla Karşılaştırması. 

Şekil 9. FA0-24 Radiation Eşitliği ile He
saplanan Et Değerlerinin Lysimeter Okuma
larıyla Karşılaştırması. 

Şekil 10. Mesured Pan Eşitliği ile Hesapla
nan Et Değerlerinin Lysimeter Okumalarıyla 

Karşılaştırması. 

Şekil 11. FA0-24 Pan Eşitliği ile Hesapla
nan Et Değerlerinin Lysimeter Okumalarıyla 
Karşılaştırması. 
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