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DüLUSA V AK DEŞARJ KANALLARINDA VE ENERJİ 
KIRICI Y APlLARDAKi AKIM KARAKTERİSTİKLERİNİN 

BiLGİSAYAR PROGRAMlYLA BELİRLENMESİ 

Dr. İnş. Müh. Yakup DARAMA (*) 

ÖZET 

Barajlarm sıçratma uçlu veya enerji kırıcı havuzlu dolusavaklarının hidrolik 
açıdan uygun olarak projdendirilmesi sırasında; 1) dolusavaktan deşarj edilen debi
nin dolusavak deşarj kanaltnda oluşturdugu akım karakteristiklerinin. 2) enerji kırıcı 
havuz girişindeki ve enerji kıncı havuzda hidrolik sıçrama sırasındaki akım karakte
ristikleri, 3) eger dolusavak deşarj kanalı sıçratma ucuyla sona eriyorsa bu sıçratma 
ucundan çıkan su jelinin dolusavağın mansabmdaki çarpiığı bölgenin. ve 4) yak
laşık olarakjeiin oluşturacagı oyulma derinliginin belidenebilmesi için bir bilgisayar 
programı geliştirilmiştir. 

Bu programın doğrulugunun sapianması için program Keban Barajı dolusavak 
deşarj kanalma uygulanmıştır. Programdan modelden elde edilen sonuçlarm !,rota
Up ölçümlerle kıyaslanması sonucunda dolusavak debisi 500 m3 1 s - 2000 m 1 s ol
dugu zaman göreedi hatajel boylan için %1 ile %7 arasmda degişmekiedir. Bu du
rumda programdan elde edilen oyulma derinlikleriyle protatip ölçümlerde belirlenen 
oyulma derinlikleri arasmda oldukçafazla miktardafarklılık görülmektedir. Oyulma 
derinlikleri arasındaki göreedi hata programda kullanılan iki ayn metoddan biri (Ve
ronesse) iÇin %45 ile %53 arasmda ve digeri için ise (MarUns -B) %17 ile %28 
arasmda degişmektedir. Bunun sebebi. matematiksel modelde oyulmalarm hesabı 
için kullanılan her iki metodunda amprik bagmtılardan oluşması ve fiziksel olayı 
tanımlayan bazı önemli parametrelerin ihmal edilmesinden dolayı olabilir. Bu neden
le oyulma derinlikleri açısından matematiksel modelden elde edilen sonuçlar daha 
dikkatli kullanılmalıdır. 

1. GİRİŞ 

Yüksek düşülü barajiann sıçrauna uçlu ve
ya enerji kırıcı havuzlu dolusavaklarının hidrolik 
açıdan uygun olarak projclcndirilmcsi ırasında; 
I) dolusavaktan deşarj edilen debinin dolusavak 
deşarj kanalında oluşturdugu akım karakteristik
lerinin (akım hızlan ve derinligi), 2) enerji kırıcı 
havuz girişindeki, ve enerji kırıcı havuzda hidro
lik sıçrama sırasındaki akım karakteristikleri, 3) 
eger dolusavak deşarj kanalı sıçratma ucuyla sona 

(*) DSI TAKK Dairesi Başkanlığı Hidrolik Laboratuvarı 
Şube Müdürü 

eriyorsa bu sıçrauna ucundan çıkan su jetinin do
lusavagın mansabındaki çarptı ğ ı bölgenin ve 4) 
yaklaşık olarak jetin o luş turaca~ı oyulma dcrin
liğinin bilinmesi projec iler iç in önemlidir. Proje 
aşamasında bu parametre ler, fizik se l model dene
yleri yardımıy la veya literatürde verilen teorik 
formülleri kullanarak belirlenir. Fiziksel model
lerden elde edilerı sonuçlardan elde edilen bilgi
lerin projeciye sağladığı bilgiler kesinlikle en 
dogru ve hata miktarı en az olan bilgilerdir. Fa
kat, fiziksel modelin yapımının zaman almas ı , 
ölçüınierin en az hata ile yapılabilmes i için ge
rekli teçhizatın pahalı olması gibi özelliklerden 
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dolayı, dolusavagın hidrolik açıdan projelendir
me aşamasındaki gerekli verilerin yeterli 
doğrulukla belirlenmesi için basiı.lcşlirilmi ş teo
rik yöntemler kullanılır . 

Dolusavak dcşarj kanalı boyunca çqilli 
i şletme koşullarında oluşan akım derinliklerini, 
hızları ve dolusavağın sonu enerji kırıc ı havuz ilc 
sona eriyorsa bu havuz g iri ş indeki ve havuz 
içersindeki akım koşullarını veya dolusavak 
s ıçratma ucuyla sona eriyorsa bu s ı çrama ucun
dan çıkan su jelinin hızını ve jet boyunu 1 itc
ratürdc verilen bagınularla hesaplamak oldukça 
uzun zaman almaktadır. Ayrıca bu hesaplarda 
hata yapma olasılığı oldukça fazla orandadır. Bu 
nedenle, hesap yöntemlerincieki bu dezavantajları 
ortadan kaldırmak bir bilgisayar programıy la 
mümkündür. Bu çalışmada , sözkonusu bu zor
lukları ortadan kaldırabilccck bir bilgisayar mo
deli (program) gcli~tirildi. Bu modelin so
nuçlarının doğruluğunu ve sonuçlardaki hata 
miktarını belirlemek için program Şekil l 'dc sis
tematik olarak tanımlanan Kcban Ba raj ı dolusa
vağına u ygulandı ve sonuçlar protatipten ve fi
ziksel modelden elde edi lcn sonuçlarla 
karşılaşurılarak modelin sonuç larındaki hata 
miktarı incelendi . 

Er 

ı 

1 

L KIYAS Oi.JZLEM i 
------ ----

2. BILGISAY AR MODELI 

2.1 Teorik Altyapı 

Bu çalışmada geliştirilen bilgisayar modeli 
dört ana aşamada gcrçckl cş lirilmi ş tir. Birinci 
aşamada, dolusavak profili boyunca oluşan akım 
ko~ulları rezervuardaki su seviyesine ve kaj1aklı 
dolusavaklarda da kapak açıklığına bal1, lı oarak 
U.S. Army Coıps of Enginccrs'in 161 önerdi ğ i 
metodla belirlenmi ş tir. Ikinci aşamada, birinci 
aşamada elele edilen veriler (ak ım derinli ğ i ve 
hızı ) yardımıyla sabit genişliğe sahip dikdörtgen 
kcsitlı dcşarj kanalı boyunca akım dcrinlikleri ve 
~.ızları sıandart step mctcxluyla belirlcnmi~tir. 
Uçüncü aşamada: 1) Eğer clqarj kanalı bir enerji 
kırıcı havuza bağ lanıyorsa , dqarj kanalı sonun
daki akım hızı akını derinliğine bağ lı olarak bi 
rim geni~liktcki bir enerji kırıcı havuzda hidrolik 
s ı çrama sırasında oluşan akım karakteristikleri 
veya 2) deşarj kanalı hir s ıçratma ucu ilc sona 
eri yorsa bu durumda, dqarj kanalı sonundaki 
akım hızı , birim zamandaki su küllcsi, ve 
s ı çratma eş i ği nin açısına bağl ı olarak eğ ik atı~ 
formülasyonu kullanıl arak su jetinin boyu 
(s ı çrauna ucunun topuğ u ilc jctin dü1tüğ ü bölge 
aras ındaki yatay mesa fe) bclirlcnmişur. 
Dördüncü ve son a~aıııada ise, j ctin dü ~tüğü 
bölgede o lu~ıurabıl cccğ ı oyulma derınlıkle rı Vc
roncssc ve Martins- B ampirik formülasyonları 
yardımıyla hcsaplanını ~ lır. 

~ 
ı B 1 

Şekil 1: Bilgisa~· ar modelinele kullanılan iirnek problem (sıçratma uçlu) 

2 



2.1.1 Dolusavak Profili Boyunca Oluşan 
Akım Koşulları 

Dolusavak profili boyunca kanal tabanı 
eğimi sürekli olarak değiştiği için su yüzü profi
linde hızlı bir değişime neden olur. Bu nedenle 
tedricen değişken akım denklemlerini kullanan 
metodlar burada kullanılamaz. Dolusavak profili 
boyunca su yüzü profili ve buna bağlı olarak 
akım hızları , U.S. Army Corps of Enginccrs'in 
16] sınır tabakasındaki gelişimi de hesaplara ka
tan metoduyla veya Dressler [3) tarafından elde 
edilen ve genelleştirilmiş sığ-akım denklemleri
nin Aydın ve llhan [1) tarafından sayısal olarak 
çözümünden elde edilir. U.S. Army Corps of En
ginccrs' in (6) metodunun daha basi t olması ve 
aynı zamanda da yaygın olarak kullanılmasından 
dolay ı bu çalışmanın ilk aşamasını oluşturan 
bölümünde kullanılmıştır. 

Bu metoda göre Şekil ı deki ı ve 2 nolu 
kesitler arasında sürtünme kayıplarının ihmal 
edi ldiğ i durumdaki enerji denklemi 2 nok
tas ındaki potansiyel akım hızına (UP) bağlı ola-
rak aşağıdaki gibi elde edilir. 

3 
UP- 2gETUp + 2gq cosa =O ( ı ) 

Bu ifadenin çözümünden elde edilen akım 
hı z ı , Up, yük kayıplarının ihmal edilmesi duru
munda oluşacak potansiyel akım hızıdır ve bu 
hı zın kullanılmasıyla elde edilen dcrinlikteki po
tansiyel akım derinliğidir (Şekil 2). Bu hız kul
l an ıl arak , U.S. Army Corps of Enginccrs'dc [6] 
verilen metodla yük kaybı hesap la nır. 

u 
AKIM Yp 

Şekil 2 : Şekil 1 deki (2) noktasındaki potansi
yel akım hızı, akım derinli~i ve sınır 
tabakası kalınlıgı 
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Hesaplanan bu yük kaybı ( 1) ifadesinde ye
rine konularak elde ed ilen sonuç denklem (ı) ifa
desindeki gibi yeniden çözü lerek dolusavak 
e'i i ğinin (profi linin) top uğunda o luşacak akım 

hızı ve akım derinliği belirlenir. Teorik olarak 
hesaplanan bu hıza ve derinliğe ö tc l cnıniş sınır 

tabakasının etkisi ilave edilmemiştir. Eğer 

ötelenmiş sınır tabakası kalınlığı Baucr'e göre 
yaklaşık olarak aşağıdaki bağıntıyla 

tanımlanmıştır 161 . 

o1 = O.ı8 o (2) 

Bu ifade de o dolusavak profilinin uzun
luğuna bağlı olarak değişen s ınır tabakası 

kalınlığıdır . Dolusavak profilinin topuğunda 

oluşacak akım derinliği bu durumda, 

Y toe = Y + Oı (3) 

Burada y, ( I ) ifadesine sürtünme 
kayıplarının da ilave edilerek elde ed ilen denkle
m in çö1. üınündcn elde edi len akım derinliğidir. 
Bu durumda dolusavak topuğunda olu~acak orta
lama akım hızı ise, 

U - q 
loc - - (4) 

Ytoc 

ifadesiyle tanımlanır. Buradaki q, dolusavaktaki 
birim akım dcbisidir. Bilgisayar programında do
lusavak topuğunda ol uşan ak ım hmnı ve akım 
derinliğini hesaplayan (ı ) -(4) bağıntılarını 

ard ı ş ık olarak çö1.cn alt programlar SUBROUTI
NE GATESP, SUBROUTINE ROOT, SUBRO
UTINE CRITIC olarak adlandırılınış ve bu 
ça lı ş mada geli ştirilen modelin ilk bölümünü 
ol uşturınaktadır. 

2.1.2 Dolusavak Deşarj Kanalı Boyunca 
Oluşan Akım Koşulları 

Bu çalışınada ge li ştirilen bilgisayar modeli
nin ikinci bölümünde sabit kesiLli ve eğimli olan 
dolusavak dcşarj kanalındaki akım koşullarının 

belirlenmesidir. Dolusavak dcşarj kanalının 

eğiminin ve kesitinin sabit kalacağı varsayımına 

dayanarak kanaldaki akım koşullarındaki 
değişim yavaşur ve bu neden le de tedricen 
değişen akım denklemleri (Gradually varied now 
cquations) Standard Step Metodunu kullanarak 
uygulanabil ir. Bu metodda kullanılan matematik
sel ifade aşağıdaki gibi yazılabilir (Chow 12]). 

Eı-Eı t.E 
t.x = --_- = ----

S0- Sr S0- Sr 
(5) 

3 
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Yukandaki (5) ifadesinde tanımlanan birim 
sürtünme kaybı, Sf, Manning denklemi kul
lanıldığ ı zaman aşağıdaki gibi ifade edilir. 

2 2 
Sr= ~ (6) 

R4/3 

Burada n Manning pürüzlülük kaL<>ayısı, ve R'dc 
hidrolik yarıçaptır. 

Standard Step Metodunda sabit eğimli priz
matik bir kanalda belirli noktadaki akım dcrinlik
lerini veya verilen akım derinliği nin hangi mesa
fede olacağını belirlemek için, ilk olarak kanalın 
mansabındaki veya mcmbaındaki su seviyesinin 
bilinmesine ihtiyaç vardır. Burada geliştirilen bil
gisayar nodclinin birinci bölümünde, dcşarj ka
nalının başlangıç noktasını oluşturan dolusavak 
profilinin topuğundaki akım hızı ve derinliği bc
lirlcncli ği için membadan mansaba doğru hesap 
yapılarak belirli akım derinliklerine bağ lı mesa
feler bulunacaktır. Bu durum literatürele debi 
problemi (the discharge problem) olarak bilinir 
(Chow [2], Hendcrson [4]). Bu duruma göre eğer 

yüksek eğimli (stccp slope) bir kanalın mcm
baındaki akım derinliği biliniyorsa bu kanalda 
verilen eğime karşı gelen üniform akım 

koşullarının oluştuğu varsay ılarak hesaplara 
başlanır. Bu durumda bilinen debi, kanalın Man
ning pürüzlülük katsayıs ı , kanal geomctrisi ve 
kanal tabanının eğim ine göre Manning formülü 
kullanılarak o luşabilecek akım derinliği hesap
lanır. Eğer üniform akım derinli ğ i dolusavak pro
filinin topuğunda hesaplanan akım derinliğinden 
fazla ise membadan başlayarak mansaha doğru 
akım derinliği üniform derinliğe ulaşacak şekilde 
belirli oranda arttırılarak bu akım derinliğine 

karşı gelen mesafe bulunur. Eğer üniform akım 
derinliği membadaki akım derinliğ inden az ise 
bu defa memba akım derinliği üniform akım de
rinliğine ulaşacak şekilde sistematik olarak 
azallllarak bu akım derinliklerine karş ı gelen me
safeler bulunur. Bu hesaplar t.x mesafesinin do
lusavak dcşarj kanalının uzunluğuna eşit olduğu 
duruma kadar devam eder ve dcşa rj kanalının so
nundaki akım derinli ğ i ve akım hızı belirlenir. 
Eğer deşarj kanalı iki ayrı eğimden oluşuyorsa, 
yukarıda açıklanan hesap metodu kanalın ikinci 
bölümü içinde uygulanarak kanalın sonundaki 
akım derinliği ve hızı belirlenir. Bu bölümde 
açıklanan modelin ana bölümünü oluşturan ve 
sistematik olarak hesaplayan ana algoritmalar 
SUBROUTINE STEP ve S UBROUTINE 
UDEPTH olarak adlandmlmıştır. 

4 

2.1.3 Enerji Kırıcı Yapı 

2.1.3.1 Enerji Kırıcı Havuz 

Eğer dolusavağın mansabı enerji kıncı ha
vuz ile sona eriyorsa prizmatik kanallarda mo
mcntum denklemi kullanılarak hidrolik 
s ıçramadan sonra havuzda oluşacak su derinliği, 
hidrolik sıçrama yüksekliği ve boyu, ve enerji 
kaybı hesaplanabilir. 

Hidrolik Sıçramadan Sonraki Akım De
rinliği: 

Şekil 3'de görülen birim genişlikteki bir ka
nalda momcntum prensibi aşağıdaki gibi 
yazılabil ir. 

t. (QpU)ı = t. (QpU) 1 (7) 

Bu ifadenin sağ ve sol tarafındaki terimler 
Şekil 3'de verilen kontrol yüzeyine (1) ve (2) 
noktalarından elkiyen hidrostatik kuvvetlerdir ve 
bu kuvvetler şekilele de görüldüğü gibi F111 ve 
F112, terimleriyle tanımlanmıştır. 

Şekil 3 Momenturu denkleminin uygulan
masını gösteren sistematik şekil 

Eğer kanal dikdörtgen kesitti ise (7) denk
leminin hidrolik sıçramadan sonra oluşan akım 
derinliği için çözümünden aşağıdaki denklem el
de edilir. 

y 2 = ~ı (-vi 1 +8Fr~- 1} (8) 

Hidrolik Sıçramamn Boyu (Uzunluğu) : 

Hidrolik sıçramanın boyu hidrolik 
sıçramanın başladığı nokta ile sıçrama yüzeyinde 
oluşan dalgalı bölgenin bittiği nokta arasındaki 
yatay mesafedir (L) (Şekil 4). Bu uzunluk teorik 
olarak belirlenemcmckle beraber deneysel olarak 
birçok hidrolikçilcr tarafından araştırılmıştır. Bu 
araştırmaların yoğun olduğu U.S .Bureou of Rec
lamation, yukarıdaki tanıma göre Şckil4'de görülen 



boyut.suz eğriyi gelişlirmişlir. Ş ekil 4 boyutsuz 
hidrolik s ı çrama boyunun Lly2 , memba Froudc 
sayıs ına , Fr /c bağlı olarak nasıl değiştiğini 

göstermektedir. 

7 

6 ~ 

1/ 
/ 

J 
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camaların boyutu , jctin çarpma bölges inin ve bu 
jetin oluşturabileceğ i oyulmaların yaklaşık ola
rak bilinmesi projecil er aç ı sından oldukça 
önemlidir. 1 

1-

-- -r-
r-- ...... ~--- -

ı--L~ 
1 Dalgalar '? ~~-1 

'? .,_ -

1 y, --- Yı u- ,_,.__.,..., 
1 t 

~5 
Yı 

1 

1 
Dalgalı Titresim li Sabit sıçrama Kuvvetli sıçrama sıçrama sıcromo 

~'- 1- ,- ~---------- ----- - ----- ----------1-.----------------1------------------------------ --
Sçıdece / Dalga ı ı En iyi performans Kabul edilebilir Pahalı enerji kırıcı 
yuzeysel performans yapı ve pürüzlü yuzey durumlar 
lurbülans 

4 

j 3 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ı ı 12 13 ı4 ı5 16 17 18 ı9 20 

Fı=Uı/~ 

Şekil4: Yatay kanallarda boyutsuz hidrolik sıçrama uzunlugunun Froude sayısına güre degişimi 
(U.S. Bureou of Reelamation verilerine ve tavsiyelerine bağlı olarak) 

Bu eğri U.S. Bureou of Reelamation ta- 2.1.3.2.1 Jet Boyunun Belirlenmesi 
rafından haZLrlanan altı adet dikdörtgen kesilli 
test kanalında yapılan deneyler sonucunda ge
liştirilmiştir (Chow [2], Şentürk [S]). Bu eğri bil
gisayar modelinin altprogramı SUBROUTlNE 
HJUMP ve SUBROUTINE LININT tarafından 
değerlendirilerek hidrolik s ıçrama boyunu y2 ve 
Fr1 parametrelerine bağlı olarak hesaplamak
tadır. 

2.1.3.2 Sıçratma Uçlu Dolusavak 
Eğer dolusavağın mansabı s ı çratma uçlu 

bir yapıy la sona eriyorsa, bu s ıçratma ucundan 
belirli bir açısıyla ve hızla çıkan su jetinin teorik 
olarak düştüğü bölgenin bilinmesi ve düştüğü 

bölgede oluşturabileceği oyulma derinliğini be
lirlemek dolusavağın stabi litesi ve lokal olarak 
nehir yatağında oluşturacağı morfolojik etkiler 
açısından oldukça önemlidir. Örneğin, Keban 
Barajı dolusavağından çıkan jetlcrin dolusavak 
deşarj kanalının topuğunun hemen mansabında 
yaptığı oyulmaların dolusavak deşarj kanalının 

stabilitesini etkileyebilecek boyutlara ulaştığı bi
linmektedir. Bu tür tahribatların daha ileri boyut
lara ulaştığı bilinmektedir. Bu tür tahribatların 

daha ileri boyullara ulaşmaması için yapılan har-

Dolusavaktan çıkan su jetinin boyunun bc
ıirlcncbilmcsi için eğik atışta kullanılan ve belirli 
bir hı z ve küllcyc sahip cisınin hareket denklemi 
kullanılmıştır (Uzücek 171). 

2 
Y = x tan 8 - _ __,g'-x __ (9) 

2 2 
2 ujcıcos 8 

Burada U;et birim su kütlesinin hızı, x ve Y 
bu su kütlesinin ya tayda ve düşcydc yaptığı me-

afc, ve 8 da s ı ç rauna ucunun yatay düzlemle 
yaptığı açıdır. Bu bağ ınLıyı Ş ekil S'de görülen 
arifize göre yazmak için su jetinin hızı aşağıdaki 
gibi tanımlanmalıdır. 

Ujcı = ~ (10) 

Burada he rezervuar su seviyesi ilc orifisin 
ekseni arasındaki hidrostatik yüktür. Bu 
bağınuya göre jetin yatayda yaptığı ve her türlü 
sürtünme kayıplarının ihmal edildiği teorik me
safe ise Şekil S'dcki fiziksel parametrelerin (9) 
bağıntısındaki ye_rlerine konmasıyla elde edilen 
sonuç denklem (Uzücek, Darama, Yıldız [8]) de 
verildiği gibi çözölürse yatay mesafedeki teorik 
jet boyu L elde edilir. 

L =he sin28+2cos8 1 he(hc5in
2

8+h 1) (ll) 

5 
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6 

y 

L 

Şekil 5: Bir orifisten çıkan su jetinin yatay yönde hareketinde etken hidrolik parametreler 

2 
Uıet 
--=hu 

2g 

Şekil 6 : Bilgisayar modelinde jet boyunun belirlenmesinde etken hidrolik parametreler 



Eğer ( ll ) bağıntısı Şekil 6'da görül en uzun 
bir dcşarj kanalının sonuna yerleştirilmiş bir şuta 
uygulamrsa, sürtünme kayıpları orifistc olduğu 
gibi ihmal edilemez. Bu bağ ıntı y ı dcşarj ka
nalından çıkan su jcti için uygulamak için jctin 
s ıçratma ucundan çıktığı andaki özgül enerjisine 
ihtiyaç vardır. Bu andaki özgül enerji ise o nok
tadaki hız yüksekliğinin ve akım derinliğinin top
lamına eşiuir. Dolusavale sonunda oluşan akım 
derinliği, hız yüksekliğ ine göre ihmal celilebilir 
mertebeciedir bu nedenle jetin özgül enerjisi (l l ) 
bağınusıyla ilgili olarak aşağıdaki gibi 
tan ı m lanabi 1 ir. 

2 
ujcl ( 12) hu= - -
2g 

Buradaki hu terimi ofisteki he terimiyle 
eşdeğer olduğu için ( 11 ) denklem indeki yerine 
konulursa ve sonuç bağıntı boyutsuz olarak 
aşağıdaki gibi ifade edilebilir. r----

L ~ 2 hı - = sin29 + 2cose s ın e+- ( 13) 
hu hu 

Buradaki hu değerini hesaplamak için ge-
rekli olan jet hızı, Ujet• matematiksel modelin 
ikinci bölümünü oluşturan altprogranı SUBRO
UTINE STEP tarafından hesap l anmıştır . Bu 
denklemde hu dolusavak s ıçratma ucundaki net 
kinetik enerji old uğu için sürtünme kayıpları 
gözönünde bulundurulnıuştur. 
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2.1.4 Oyulma Derinliğinin Belirlenmesi 

Sıçratma ucundan ç ıkan jetlerin dolusavak
ların nıansabında düştüğü bölgede oluşturacağ ı 
oyulmayı belirlemek (Şekil 6) için birçok 
ça lışmalar ve araştırmalar yap ılarak baz ı amprik 
bağıntılar gel i ştiri lm işti r. Literatürele 
yayınlanmış olan bu bağıntı lar Yıl d ız ve 
Uzücek [9) tardfından değerlendirilerek 
Türkiye'de bugüne kadar çeşi tli yüksek dü ş ülü 
barajiann s ı çratma ucundan çıkan jetlerin oluş
turduğu oyulmaların protatip ölçüm leriyle 
karşılaştırınışlardır. Bunun sonucunda da Mar
tins-B ve Düz ILiimiş Veronesse bağıntı larını 
kullanarak hesaplanan oyulma elerinliklerinin 
protatipteki oyuimalara en yaklaşık değerler ver
diğ i belirlenmiştir. Bundan dolayı amprik olarak 
bulunan bu metodlar bilgisayar modelinin oyul
nıalarla ilgili altprograrn ı SUBROUTI E SCO
UR tarafından kullanılmıştır. 

2.2 Bilgisaya r Modeli Blok Şenıası 

Şekil 7'de görü ldüğü gibi bilgisayar modeli 
bir ana programdan ve dört ana altprogramdan 
oluşmaktadır. Ana programın işlevi alt program- / 
ları sistematik olarak çağırarak gerek li inpul veri-
leri saglarrıakur. lnput veriler ilk olardk kullanıcıya 
kolaylık sağlamak için ve programın esnekliğ i 
aç ı sından bilgisayarın ekranından forınatsız ola-
rak soru ve cevap şek linde girilerek alt program 
SUBROUTl E lNPUT tarafından değerlendi
rildikten sonra gerekli altprogramlara y ine ana 
progranı vasıtas ı yla dağıtılır. 

ALTPROGRAM 
IN PUT 

ALTPROGRAM 

ROOT 

ALTPROGRAM 

GATESP 

ANA PROGRAM 

ALTPROGRAM 

PRıNT 

ALTPROGRAM 

STEP 

? 
= ı 

Şekil 7: Bilgisayar modelinin blok şemas ı 

7 
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lnput verilerin programa doğru olarak giril
mcsinden sonra ana program ilk olarak modelin 
ilk bölümünü oluşturan ana altprogramlardan 
SUBROUTINE GA TESP işleme çağırır. Bu alt
program, rezervuardaki enerji seviyesine ve ka
paklı dolusavaklarda kapak açıklığına bağlı ola
rak U.S. Army Corps of Enginccrs metodunu 
kullanarak ve sınır tabakasının etkisini ve 
sürtünme kayıplarını da işlemlere dahil ederek 
dolusavak profilinin topuğunda oluşabilecek 

akım hızını ve akım derinliğini hcsaplamaktadır. 
Kapaklı dolusavaklar ıçın programın kul
lanılması sırasında dikkat edilmesi gereken 
önem li nokta çeşitli kapak açıklıkları için debi
seviye eğrisinin önceden belirlenmesi gerekir. 

Dolusavak profilinin topuğundaki akım 

hızının ve derinliğinin hesaplanmasından sonra 
bu değerler ana program vasıtasıyla SUBROU
TINE STEP'c aktarılarak dolusavak dcşarj ka
nalında akım hızları ve aklın dcrinlikleri hesap
larına başlanır. SUBROUTINE STEP 
altprogramı Standard Step Metodunu kullanarak 
dolusavak dcşarj kanalının membasında bilinen 
akım derinliği ve hızı için mansaba doğru akım 
derinliğini t'ly kadar arurarak veya azaltarak 
oluşacak t'lx mesafelerini hesaplamaktadır. Akım 
derinliğindeki t'ly kadar aruş veya azalma sabit 
bir eğime sahip olan dolusavak deşarj kanalında 
oluşabilecek derinliğe bağlı olarak ayarlanmak
tadır. Diğer bir ifade şekliyle, dolusavak dcşarj 
kanalının yeterince uzun oldugu varsayımından 
hareket ederek belirli debilerde oluşacak normal 
akım dcrinligi sabit kcsitli ve eğimli dcşarj ka
nalında Marıning denklemiyle hesaplanır. Alt
program SUBROUTINE UDEPTH sabit eğime 
sahip prizmalik kesilli deşarj kanalındaki akım 
dcrinlil1;i Biscction ve Ncwton-Raphson metodu
nu kullanarak hcsaplaınaktadır. Eğer hesaplanan 
bu dcrinlik dolusavagın profilinin topuğunda he
saplanan akım dcrinlil1;indcrı fazla ise bu durum
da bu iki dcrinlik arasındaki fark adım sayısına 
(hcsaplardaki hata miktarını en aza indirmek için 
adım sayısı genelde 500 den büyük olmalı) 

bölünerek t'ly hesaplanır ve bu değer membadaki 
akım derinliğine eklenerek yeni akım dcrinligi 
bulunur ve bu dcrinlige karşı gelen t'lx mesafesi 
Standard Step Metoduyla hesaplanır. Eger nor
mal akım derinliği dolusavak profilinin to
pugundaki akım dcrinlil1;indcn az ise bu defa bu 
iki dcrinlik arasındaki fark adım sayısına bölünür 

ve t'ly hesaplanır. Bu hesaplanan t'ly değeri mem
badaki akım derinliğinden çıkarılarak oluşacak 

akım derinliği bulunur ve bu yeni akım dcrin
liğine karşı gelen t'lx değeri Standard Step Meto
duyla hesaplanır. Bu sistematik hesap yöntemi 
ardışık olarak t'lx değerinin dolusavak dcşarj ka
nalının toplam uzunluğuna eşit olduğu duruma 
kadar devam eder ve dolusavak dcşarj kanalının 
sonundaki akım derinliği ve hızı bulunur. 

Eğer dolusavak dcşarj kanalı Kcban Barajı 
veya Atatürk Barajı veya Alunkaya Barajının do
lusavaklarında olduğu gibi iki farklı cgimc sahip 
ise, SUBROUTI E STEP yukarıda verilen 
işlemleri aynen dolusavağın cgiminin değiştiği 

ikinci bölmünede uygular. Bu durumda dolusa
vak deşarj kanalının birinci bölümünün sonunda 
hesaplanan akım hızı ve derinliği kanalın ikinci 
cgiminin ba~ladıgı yerde kanala akımın giriş hızı 
akım dcrinlil1;i olarak alınır. 

Dolusavak dcşarj kanalının sonunda bulu
nan akım hızı ve akım derinliği, cgcr dolusavak 
dcşarj kanalı enerji kırıcı havuzla sona eriyorsa, 
havuza girişteki momcntuınun ve Froudc 
sayısının belirlenerek hidrolik sıçrama 

sırasındaki enerji kaybının hesaplanmasında kul
lanılır. Bu işlemler matematiksel modelde SUB
ROUTINE HJUMP tarafından yapılmaktadır. 
Eğer dolusavak dcşarj kanalı sıçratma ucuyla so
na eriyorsa, dolusavak dcşarj kanalı sonunda he
saplanan akım derinl iJıi ve hızı, sıçratma ucun
dan çıkan su jelinin düştül1;ü yerin ve burada 
oluşturabileceği oyulma derinliğinin hesaplan
masında kullanılır. Matematiksel modelde bu 
işlemler altprogramlar SUBROUTINE WATJET 
ve SUBROUTINE SCOUR tarafından hcsaplan
maktadLr. 

3. MODELİN PROTOTİPTEKt UYGU
LAMASI 

Model sonuçlarının dogruluk dcreecsini 
göstermek amacıyla. bilgisayar programı Kcban 
Bmajı dolusavağına uygulanmış ve hesaplanan 
·onuçlar protatip ölçüınierden elde edilen so
nuçlarla kar~ıla~tırılını~ur. Tablo ı modele giri
len input değerleri, ve Tablo 2 ise bu verilere 
göre programın hesapladığı sonuçları verir. Tab
lo 2 aynı zamanda Kcban barajı kuzey şut ka
nal ı ndan dcşarj edilen dört farklı dcbidc elde edi
len protatip ölçümleri de gösterir. Bu ölçümler 
jctin düştül1;ü yer ilc dolusavak sıçratma eşil1;i 
arasındaki yatay mesafe Uct boyu, L) ve bu jctin 
çarpuğı noktadaki oyulma derinliğidir (ds)· 
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Tablo 1 : Bilgisayar Programı için gerekli input (Keban ba rajı örnek problemi) 

Fiziksel girdi Birimi Sembol Ör11ek problem 
değeri 

m3/s Q 500 

750 

Dolusav ak debisi 1000 

2000 

Rezervuar su koıu m Er 836.2 

842.3 (Q = 2000 için) 

Dolusavale eşiğ i kreı kotu m ~ 826.0 

2.00 (Q = 500 m3/s için) 

3.00 (Q = 750 m 3fs için) 

Dolusavale kapak açık lı ğı m You: 4.00 (Q = 1000 m3/s için) 

6.00 (Q = 2000 m3/s için) 

Dolusavale eşiğinin topuk koıu m 766.8 

Dolusavale profilinin uzun l uğu m l.;p 108.5 

Dolusav ak topuğunun açısı a 0.5328 

Dolusavale şuı kanalı geniş li ğ i m B 39.0 

Dolusavale şuı kanalı eğim i (birinci kısım) - So ı 0.0093 

Dolusavale şut kanalı eğimi (ikinci kısım) - Soı 0.166 

Dolusavale şut kanalı uzunluğu (birinci kısım) m Lo ı 191.14 

Dolusavale ş ut kan a lı uzunluğu (ikinci kısım) m Lm 183.39 

Dolusavale sıç ratma ucu açısı e 30 
Manning pürüzlülük ka tsayıs ı n 0.014 

692.15 (Q = 500 m3/s için) 

Mansap su seviyesi 689.91 (Q = 750 m3/s için) 

m h ds 689.9 1 (Q = 1000 m3/s için) 

686.57 (Q = 2000 m3/s için) 
S ıç ratma ucu ile mansap su seviyesi arasındaki m hı 20.85 (Q =SOO m3fs için) 

düşey mesafe 23 .09 (Q = 750 m3/s için) 

23 .09 (Q = 1000 m3/s için) 

26.43 (Q = 2000 m3/s için) 

T a blo 2: Bilg isaya r programının sonuç la rı ve prota tip ölçümler 

Akım j et Fr oude Mod el P rototip Model Oyulma Derinli ğ i Prototip 

Q 
derinli ğ i hı zı say ı s ı j et boyu jet boyu oyulma 

V jet Frjct Lm LP 
D. Verones Martins-B d erinliği Y ı 

dsm ı ds mı dsp 

(m3/s) (m) (m/s) (m) (m) (m) (m) (m) 

500 0.65 19.83 7.87 34.71 33 6.15 9.35 13 

750 0.85 22.66 7.85 45.34 45 8. 12 12.25 -

1000 1.03 24.90 7.83 54.74 56 9.90 14.84 18 

2000 1.65 31.07 7.72 85.22 80 15.90 23.51 -

9 
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Tablo 2'den görüldügü gibi bilgisayar prog
ramından elde edilen jet boyları ile prototİp 
ölçümler sonunda belirlenen jet boyları bütün do
lusavak debilerinde birbirine oldukça yakındır. 
Ayrıca Kcban Barajında yapılan ölçümlerde do
lusavak sıçratma ucu çıkışındaki su jelinin hızı, 
akım debisinin 500 m3/s ile 1000 m3/s oldugu 
zaman 20 m/s ile 25 m/s arasında degiştigi ve bu
na baglı olarak da Froudc sayısının 7 ile 8 
arasında oldugu saptanmışur. Bu durumda açıkça 
gösteriyor ki program sonuçları jet hızları ve 
Froudc sayıları açısından da prototİp gözlemlerle 
oldukça iyi uyumluluk göstermektedir. Bilgisa
yar programından elde edilen jet hızlarının ve jet 
boylarının prototip ölçümlerle ve gözlemleric 
birbirine oldukça yakın olmalarına ragmen, prog
ramdan elde edilen oyulma derinlikleriyle proto
tİp ölçümlerde belirlenen oyulma derinlikleri 
arasında oldukça fazla m i ktarda farklılık 
görülmektedir. 

Bilgisayar modelinde (programdan) elde 
edilen sonuçların prototİp ölçümlerle 
kıyaslanınası için model sonuçlarındaki hata 
miktarının belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu hata 
miktarı belirlenerek Tablo 3'dc verilmiştir. 

oldukça kolaydır. Bunun için ilk olarak oyulma 
derinliginin hesaplanmasında fiziksel olayı daha 
iyi tanımlayan ve oyutınada etkin olabilecek pa
rametreleri içeren bir yöntem bulunmalı ve bu 
yöntem modele uygulanmalıdır. Şekil 7'de de 
görüldügü gibi program kullanıcıya esneklik 
saglamak için Şekil 1 'deki fiziksel olayı 
tanımlayan altprogramların (modüller) ana bir 
program tarafından birleştirilmesinden 
oluşmaktadır. Bu nedenle, modelin herhangi bir 
modülüne veya modüllerine yapılacak bir modi
fikasyon diger modülleri etkilememektedir, dola
yısıyla oyulma dcrinliklerini daha dogru 
tanımlayan yöntem veya yöntemler altprogram 
SCOUR modülüne uygulanarak hata miktarı da
ha az sonuçlar elde edilebilir. 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, yüksek düşülü barajların 
sıçratma uçlu veya enerji kırıcı havuzlu dolusa
vaklarının hidrolik açıdan uygun olarak projclen
dirilıncsi sırasında; 1) dolusavaktan dcşarj edilen 
debinin dolusavak deşarj kanalında oluşturdugu 
akım karakteristiklerinin (akım hızları ve dcrin
ligi), 2) enerji kıncı havuz girişindeki, ve enerji 

Tablo 3 : Bilgisayar modeli sonuçları ile protatip ölçümlerinin karşılaştırılması 

Model Prototip Jet Model Oyulma Derinliği Prototip Modelden elde edilen 

Q jet boyu jet boyu boyundaki 
Gör. hata D. Verones 

Lm LP dsmı 

(m3fs) (m) (m) % (m) 

500 34.71 33 5.18 6.15 

750 45.34 45 1.00 8.12 

1000 54.74 56 2.25 9.90 

2000 85.22 80 6.53 15.90 

Bu tablodan da görüldügü gibi bilgisayar 
modelinin hesapladığı jet boyları ile prototiptc 
belirlenen jeL boyları arasındaki göreceli hata (re
lative crror) dördüncü kolonda belirtildigi gibi 
%1 ile %7 arasında degişmektedir. Buna karşın, 
modelden elde edilen oyulma derinlikleri ile pro
totİp ölçümlerde belirlenenler arasındaki göreceli 
hata sekizinci kolonda düzeltilmiş Veronessc 
metodu için %45 ilc %53 arasında ve dokuzuncu 
kolonda Martins-B metodu içinde o/o 17 ile %28 
arasında degişıncktedir. Bu nedenle oyulma de
rinlikleri açısından prograrndan elde edilen so
nuçlar daha dikkatli kullanılmalıdır. Bilgisayar 
modelinin bu olumsuz tarafını ortadan kaldırmak 

10 

oyulma oyulmada göreceli hata 
Martins-B derinliği 

d sm ı dsp 
D. Verones Martins-B 

d sm ı dsmı 

(m) (m) % % 

9.35 13 53 28 

12.25 - - -

14.84 18 45 17.5 

23.51 - - -

kırıcı havuzda hidrolik sıçrama sırasındaki akım 
karakteristikleri, 3) cgcr dolusavak deşarj kanalı 
sıçratma ucuyla sona eriyorsa bu sıçratma ucun
dan çıkan su jetinin dolusavagın mansabındaki 
çarpugı bölgenin, ve 4) yaklaşık olarak jetin 
oluşturacagı oyulma derinliklerinin, belirlenebil
mesi için bilgisayar modeli geliştirilmiştir. Bu 
modelin dogruluğunun saptanması için, prograrn 
Keban Barajı dolusavak deşarj kanalına uygu
lanmıştır. Modelden elde edilen sonuçlar proto
tipte yapılan ölçümlerle karşılaştırılarak 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Bilgisayar modelinden elde edilen jet boy
ları ilc prototİp ölçümler sonunda belirlenen jet 
boyları bütün dolusavak debilerind birbirine ol
dukça yakındır. Ayrıca, yapılan ölçümlerde dolu-



savak sıçratma ucu çıkışındaki su Jetının hızı, 

akım debisinin 500 m3/s ile 1000 m3/s oldugu 
zaman 20 m/s ile 25 m/s arasında degiştigi ve bu
na bağlı olarak Froudc sayısının 7 ile 8 arasında 
oldugu saptanmıştı. Bu durumda açıkça 
gösteriyor ki model sonuçları jet hızları ve Frou
de sayıları açısından da prototip gözlemlere 
yakındu. 

Bilgisayar modelinden elde edilen oyulma 
derinlikleriyle prototİp ölçümlerde bel irlcnen 
oyulma derinlikleri arasında oldukça fazla mik
tarda farklılık görülmektedir. Bunun sebebi ise, 
modelde oyulmaların hesabı için kullanılan her 
iki metodunda (Martins-B ve Modificd Vcron
ncs) amprik bağıntılarından oluşması ve fiziksel 
olayı tanımlayan bazı önemli parametrelerin ih
mal edilmesinden dolayı olabilir. Bu metodlarda 
kullanılan bagıntılardaki oyulma dcrinligi , 
s ıçratma ucundaki jetin mansap su sev i yesine 
göre potansiyel enerjisinin ve dolusavaktaki 
akımın birim debisinin fonksiyonudur. Oyulma
da etkin rol oynayan jeolojik yapı ve zeminin 
özellikleri bu bağıntılarda görülmemcktedir. 
Aynı zamanda fiziksel olayı etkileyebilecek olan 
parametrelerden jctin çarpma anındaki hızı ve 
çarpma açısı da ihmal edilmiştir. 

Bilgisayar modelinden elde edilen so
nuçlann prototİp ölçümlerle kıyaslanınası sonu
cunda oluşan göreeel i hata jet boyları için %1 ile 
%7 arasında değişmektedir. Buna karşın, oyulma 
dcrinlikleri arasındaki görcccli hata düzeltilmiş 
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Veronesse metodu için %45 ilc %53 arasında ve 
Martins-B metodu içinde %17 ile %28 arasında 
değişmektedir. Bu nedenle oyulma dcrinlikleri 
açısından modelden elde edilen sonuçlar daha 
dikkatli kullanılmalıdır. 

Fortran-V dilinde yazılan ve listesi Ek-1 de 
verilen bilgisayar modelinin sonuçlarının daha 
fazla geliştirilmesi için modele aşağıdaki öneriler 
uygulanabilir. 1) Modelin oyulınalarla ilgili hata 
miktarını azaltmak için ilk olarak oyu lma dcrin
liğinin hesaplanmasında fiziksel olayı daha iyi 
tanımlayan ve oyulmada etkin olabilecek para
mctreleri içeren bir yöntem bulunmalı ve bu 
yöntem modele uygulanınalıdu. Şekil 7'de de 
görüldüğü gibi program kullanıcıya esneklik 
sağlamak için altprogramların (modüllcr) ana bir 
program tarafından birleştirilmesinden oluşmak
tadır. Bu nedenle, modelin herhangi bir 
modülüne veya modüllerine yapılacak bir 
değişiklik diger modülleri etkilememektedir. 
Bundan dolayı, oyulma derinliklerini daha doğru 
tanımlayan yöntemin veya yöntemlerin altprog
ram SCOUR modülüne uygulanarak hata miktarı 
azaltılması sağlanabilir. 2) Jet boyunun hesaplan
masında sıçratma ucuna yerleştirilmiş olan dcf
lektörlerin etkisi ve jet yüzeyi ile hava arasındaki 
rezistansın ve jete karışan net hava miktarının et
kileri altprogram WATJET modülüne uygulana
bilir. 3) Bu modele ayrıca bir grafik modülü ek
lenerek kullanıcıya görsel açıdan da esneklik 
sağlanabilir. 
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EK-1: BİLGİSAYAR PROGRAMI LİSTESİ 

ı 

2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

ı o 
ll 
ı2 

ı3 

ı4 

ıs 

ı6 

ı7 

ı8 

ı9 

20 
2ı 

22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
3ı 

32 
33 
34 
3S 
36 
37 
38 
39 
40 
4ı 

42 
43 
44 
4S 
46 
47 
48 
49 
so 
sı 

S2 
S3 
S4 
ss 
S6 
S7 
S8 
S9 
60 

c *************************************************************** 
C BU PROG~: 
C ı-) PRIZMATIK BIR KANALDA VNIFORM OLMAYAN AKIM KOSULLARINDA 
C STANDARD STEP METODUNU KULLANARAK AKIM KARAKTERISTIKLERINI 
C BELIRLEMEK 
C 2-) BU KANALIN SONUNDA YER ALAN ENERJI KIRICI HAVUZLARDA 
C HIDROLIK SICRAMA KARAKTERISTIKLERINI BELIRLEMEK 
C 3-) KANALIN SONUNDA SICRATMA UCU BULUNUYORSA, BU SICRATMA 
C UCUNDAN CIKAN SU JETININ KARAKTERISTIKLERINI BELIRLEMEK 
C 4-) VE JETIN DUSTUGU BOLGEDE OLUSACAK OYULMA DERINLIGINI 
C BELIRLEMEKTIR. 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

Bu Program DSI TAKK Dairesi Baskanligi 
Hidrolik Laboratuvari Sube Muduru 

Dr.Ins. Muh. Yakup DARAMA 
Tarafindan Gelistirilmistir 

c *************************************************************** 
c 

c 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
COMMON /CHCHAR/Cı,soı,S02,RN,BOTW,SLı,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 
COMMON /DANE/GRSIZE 
CHARACTER FLNAME*ıO 

WRITE(*,*)' OUTPUT FILE NAME =?' 
READ(*,' (A)')FLNAME 
OPEN(UNIT=6,FILE=FLNAME,STATUS='NEW' ,FORM='FORMATTED') 
WRITE(*,4S) 

4S FORMAT(SX,' Dolusavak sut kanali egimi sayisini giriniz',/, 
ı SX,' tek sabit egim icin --->"ı" ',/, 
2 SX,' iki egim icin ---> "2" ', SX, 'yaz') 

READ(*,*)NSLOPE 
WRITE(*,46) 

46 FORMAT(SX,' D.savak sut kanali sonu Sicratma Uclumu' ,/, 

c 

c 

c 

ı SX,' yoksa Enerji Kirici Havuzmu =? ',/, 
2 SX,' Sicratma Uclu ise ----->"ı" ',/, 
3 SX,' Enerji Kirici Havuz ise ----->"2" ', 3X, 'yaz ' ) 

READ(*,*)IOPT 

CALL INPUT(NSLOPE,IOPT,NINCRE,HT,H,ZTOE,YGATE,ALPHA,DDEPTH) 
CALL CRITIC(YC,VC) 
CALL GATESP(H,HT,YGATE,ALPHA,Yı,VC,ZTOE,YTOE,YTOEı) 
CALL STEP(NSLOPE,Yı,DIST,NINCRE,Vı,FRı) 
IF(IOPT.EQ.ı)THEN 

CALL WATJET(Vı,TDIST,TETAPR,Hı,HU) 
CALL SCOUR(SDMTB,SDMVR,HU,Hı,TETAPR) 

ELSE 
CALL 

ı 

ENDIF 

HJUMP(Yı,Vı,FRı,Y2,DTELOS,RELOS,EFFHJ,HHJ,RELYı, 
RELY2,RELHHJ,HJLENG) 

CALL PRINT(IOPT,Y2,HJLENG,DTELOS,RELOS,EFFHJ,HHJ,RELYı,RELY2, 
ı RELHHJ, YTOE, YTOEı, Yı, TDI.ST, SDMTB, SDMVR, FRı, V ı) 

STOP 
END 



61 
62 c 
63 c 
64 
6S 
66 
67 
68 c 
69 
70 so 
71 
72 
73 
74 
7S 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
8S 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
9S 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
lOS 
106 
107 
108 
109 
ııo 

lll 
112 
ll3 
ll4 
llS 
116 
ll? 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
12S 
126 
127 
128 
129 
130 
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SUBROUTINE INPUT(NSLOPE,IOPT,NINCRE,HT,H,ZTOE,YGATE,ALPHA , DDEPTH) 
***************************.************************************* 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H , O-Z) 
COMMON /CHCHAR/Cl,SOl,S02,RN , BOTW,SLl,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 
CHARACTER UNIT*S,ANSWER*S 

WRITE(*,SO) 
FORMAT(SX,' Birim sistemini giriniz',/, 

ı SX,' Metrik sistem icin "SI" ', / , 
2 SX,' Ingiliz sistemi icin "EN '' ', SX, 'yaz') 

READ(*,' (A) ')UNIT 
IF(UNIT(l:2) . EQ.'EN') THEN 

GRAV = 32 . 2 
cı = ı.49 

ELSE 
GRAV = 9 . 810001 
Ci = l.DO 

ENDIF 
WRITE(*,*) 'Yukseklik adim araligi (SOO den buyuk olmali)' 
READ(*,* ) NINCRE 
WRITE(*,*)' Gol su kotu = ?' 
READ(*,*)HT 
WRITE(*,*)' Dolusavak· kret kotu = ?' 
READ(*,*)H 
WRITE(*,*)' Dolusav ak topuk kotu = ?• 
READ(*,*)ZTOE 
WRITE(*,*)' Dolusavagin topuga kadar olan profilinin uzunlugu 
READ(*,*)SPLEN 
WRITE(*,*)' Dolusavak kapak acikligi ?' 
READ(*,*)YGATE 
WRITE(*,*)' Dolusavak topuk acisi = ?' 
READ(*,*)ALPHA 
IF(NSLOPE.EQ.1) THEN 

WRITE(*,*)' Dolusavak sut kanali tek egimlidir' 
WRITE(*,*)' Bu dogrumu = ?' 
WRITE(*,*)' Evet icin E, Hayiriçin H yaz' 
READ(*, ' (A) ') ANSWER 
IF(ANSWER(l:2) . EQ . 'E')THEN 

WRITE(*,*)' Dolusavak sut kanali egimi = ?' 
READ(*,*)S01 
WRITE(*, .*)' Dolusavak sut kanali uzunlugu = ?' 
READ(*,*)SL1 

ENDIF 
ELSEIF(NSLOPE.EQ.2)THEN 

WRITE(*,*)' Dolusavak sut kanali iki egimlidir' 
WRITE(*,*)' Bu dogrumu = ?' 
WRITE(*,*)' Evet icin E, Hayir icin H yaz' 
READ(*,' (A) ') ANSWER 
IF(ANSWER(l: 2 ) .EQ . 'E')~HEN 

WRITE(*,*)' Dolusavak birinci sut kanali egimi = ?' 
READ(* , *)SOl 
WRITE(*,*)' Dolusavak birinci sut kanali uzunlugu = ? ' 
READ(*,*)SLl 
WRITE(*,*)' Dolusavak ikinci sut kanali egimi = ?' 
READ(*,*)S02 
WRITE(*,*)' Dolusavak ikinci sut kanali uzunlugu = ?' 
READ(*,*)SL2 

ENDIF 
ENDIF 
WRITE(*,*)' Manning puruzluluk katsayisi = ?' 
READ(*,*)RN 
WRITE(·*,*) ' Dol usavak sut kana] i genisligi ? ' 
READ(*,*)BOTW 
WRITE\*,*)' Dolusavak sut kanali debisi= ?' 
READ(*,*)Q 
IF(IOPT . EQ . l)THEN 

WRITE(*,*) 'Mansap su seviyesi (kotu) ?' 
READ(*,*) DDEPTH 

13 
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ı67 
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ın 
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174 
ı7S 

ı76 

ı77 

ı78 

ı79 
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ı8ı 
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ı8s 

186 
ı87 

ı88 

189 
190 
191 
192 
193 
ı94 

ı9S 

196 
197 
198 
ı99 

200 

14 

c 

WRITE(*,*)' Sicratma ucuyla yata y duzlem arasindaki aci ?' 
READ(*,*l THETAO 
WRITE(*,*)' Sicratma ucuyla man. su sev. dusey mesafesi, ?' 
İ<EAD (*'*)Hı 

ELSE 
RETURN 

ENDIF 
RETURN 
END 

SUBROUTINE CRITIC(YC,VC) 
c ************************ 
c ----------------------------------------------------------

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
COMMON /CHCHAR/Cı,soı,S02,RN,BOTW,SLı,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 

c 
QUNIT = Q/BOTW. 
YC = (QUNIT*QUNIT/GRAV)**(ı.D0/3.DO) 
VC = ÖUNIT/YC . 
RETURN 
END 

c 
SUBROUTINE ·ALAN(Y,AREA,WPER,HRAD) 

c ********************************* 
c ----------------------------------------------------------

c 

c 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
COMMON /CHCHAR/C1,S01,S02,RN,BOTW,SL1,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 

WPER 
AREA 
HRAD 
RETURN 
END 

BOTW+2*Y 
Y*BOTW 
AREA/WPER 

SUBROUTINE STEP(NSLOPE,Y1,DIST,NINCRE,Vı,FRı) 
c ********************************************* 
c -----------------------------------------------------------

c 

c 

IMPLICIT DOUBLE PRECISIO~(A-H,O-Z) 
COMMON /CONPAR/TOL,MAXIT 
COMMON /CHCHAR/C1,S01,S02,RN,BOTW,SL1,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 
COMMON /WARN/IWARN 
DIMENSION SF(8000) ,ESP(BOOO) 

I = ı 

ICOUNT = O 
DIST O.DO 
DELX O.DO 
SL = SLı 
SO = SOl 

CALL UDEPTH(SO,YOl,VOl) 
DYı = DABS(YOl-Yı)/FLOAT(NINCRE) 

ıoo IF(DIST.LT . SL) THEN 
CALL ALAN(Yı,AREA,WPER,HRAD) 
HRPOW = HRAD**(4.D0/3.DO) 
VEL = Q/AREA 
VELH = VEL*VEL/(2.DO*GRAV) 
ESP(I) = Yı+VELH 
SF(!) = ((VEL*VEL)*(RN*RN))/~RPOW 
IF(I.EQ.ı) THEN 

IF(YOı.GT.Yı) THE~ 

Yı = Yı+DY1 
ELSEIF(Y01.EQ.Y1)THEN 

Y1 Y1+0.DO 
ELSE 

Y1 Y1-DY1 
ENDIF 
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201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 200 
229 
230 
231 
232 
2:33 
234 

. 235 
236 
237 
238 
23'9 
240 
241 
242 
243' 
244 
245 
246 
247 
248 
249, 
250 
251 c 

I = 1+1 
GO TO 100 

ELSE 
SFM = (SF(I-1)+SF(I))/2.DO 
SOSFM = (SO-SFM) 
DESP = ESP(I)-ESP(I-1) 
DELX = DESP/SOSFM 
DIST = DIST+DELX 
IF(Y01.GT.Y1) THEN 

Y1 = Y1+DY1 
ELSEIF(Y01.EQ . Y1) THEN 

Y1 Y1+0.DO 
J;:LSE 

YI YI-DY1 
ENDIF 
I= I+l 
GO TO 100 

ENDIF 
ENDIF 
IF(NSLOPE.EQ.l)THEN 

GO TO 2000 
ELSEIF(NSLOPE.EQ.2)THEN 

SL '= SL1+SL2 
SO = S02 
CALL UDEPTH(SO,Y02,V02) 
DY2 = DABS(Y02-Y1)/FLOAT(NINCRE) 
WRITE(*,*)' COMPUTING SECOND CHUTE DEPTHS' 
IF(DIST . LE . SL) THEN 

CALL ALAN(Y1,AREA,WPER,HRAD) 
HRPOW ~ HRAD**(4.D0/3.DO) 
VEL = Q /.AAEA 
VELH = VEL*VEL/(2.DO*GRAV) 
ESP(!) = Y1+VELH 
SF(I) = ((VEL*VEL)*(RN*RN))/HRPOW 
SFM = {SF(I-1)+SF(I))/2.DO 
SOSFM = (SO-SFM) 
DESP = ESP(I)-ESP(I-1) 
DELX = DESP/SOSFM 
DIST = DIST+DELX 
IF(Y02.LT.Y1) THEN 

Y1 = Y1-DY2 
ELSEIF(Y02.EQ . Y1) THEN 

Y1 Y1+0 .. DO 
ELSE 

YI Y1+DY2 
ENDIF 
I= !+1 
GO TO 200 

ENDIF 
ENDIF 

252 2000 CONTINUE 
253 V1 = Q/(BOTW*Y1) 
254 FR1 = V1/(DSQRT(Y1*GRAV)) 
255 RETURN 
256 END 
257 c 
258 SUBROUTINE GATESP(H,HT,YGATE,ALPHA;Y1,VC,ZTOE,YTOE,YTOE1) 
259 c ******************************************************** 
260 c ------------------------- - ----------------------------------
261 
262 
263 
264 c 
265 
266 
267 
268 
269 
270 

IMPLICIT DOıniLE PRECISION(A-H,Ö-Z) 
COMMON /CHCHAR/C1,S01,S02,RN,BOTW,SL1,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 

CONST1 = SPLEN/RN 
DELTA = 0.08*SPLEN*CONST1**( - 0.233) 
DELTA3 = 0.22*DELTA 
DELTA1 = 0.18*DELTA 
VGATE = DSQRT (2 . DO*GRAV*. (HT- (H+YGATE))) 
EGATE = H+YGATE+(VGATE*VGATE/(2 . DO*GRAV)) 

15 
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16 

271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 c 

'HGATE = HT-ZTOE 
CALL ROOT(VC,ALPHA,HGATE,VTOE) 
YTOE = QUNIT/VTOE 
ELOSS = (DELTA3*VTOE**3)/(2.DO*GRAV*QUNIT) 
ETOE = HGATE-ELOSS 
CALL ROOT(VC,ALPHA,ETOE,VTOE) 
YTOE = QUNIT/VTOE 
YTOEl = YTOE+DELTAl 
Yl = YTOE+DELTAl 
RETURN 
END 

283 SUBROUTINE ROOT(VC,ALPHA,HGATE,VTOE) 
284 c ****************•******************* 
285 c -- -- - -- --------- -- --------- -- ------------------------------- - · 
286 IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
287 COMMON /CHCHAR/Cl,SOl,S02,RN,BOTW,SLl,SL2,GRAV,SPLEN,THE~ 
288 COMMON /DEBI/Q,QUNIT 
289 c 
290 PI 4 . DO*DATAN(l.DO) 
291 Al O.DO 
292 A2 -2.DO*GRAV*HGATE 
293 A3 2 . DO*GRAV*QUNIT*DCOS(ALPHA) 
294 QPOLY = ( (Al*Al) ı - (B .DO*A2)) /9 . DO 
295 RPOLY = ((2.DO*Al*Al*Al)-(9.DO*Al*A2)+(27.DO*A3))/54.DO 
296 COEFFl = QPOLY**3-RPOLY*RPOLY 
297 IF(COEFFl.GE.O.DO)THEN 
298 THETA = DACOS(RPOLY/DSQRT(QPOLY**3)) 
299 TTl = -2 . DO*DSQRT(QPOLY) 
300 VTOEl = TT1*DCOS(THETA/3.DO)-Al/3.DO 
301 VTOE2 = TTl*·DCOS ( (THETA+2 .DO*PI) /3 .DO) -Al/3 .DO 
302 VTOE3 = TT1*DCOS((THETA+4 . DO*PI)/3 . DO)-Al/3 . DO 
303 IF((VTOEl.GT.VC) .AND . (VTOEl.GT.O.DO)) THEN 
304 VTOE = VTOEl 
305 RETURN 
306 ELSEIF((VTOE2.GT.VC) . AND . (VTOE2 . GT.O . DO)) THEN 
307 VTOE = VTOE2 
308 RETURN 
309 ELSEIF((VTOE3 . GT.VC) . AND. (VTOE3.GT.O.DO)) THEN 
310 VTOE = VTOE3 
311 RETURN 
312 ENDIF 
313 ENDIF 
314 COEFF2 = RPOLY*RPOLY-QPOLY**3 
315 IF(COEFF2.GT.O.DO) THEN 
316 QRPL = DSQRT(COEFF2) 
317 RPL = (DABS(RPOLY))**(l.D0 / 3.DO) 
318 IF (RPOLY.GT.O . DO) THEN 
319 VTOE = -(QRPL+RPL+(QPOLY/ (QRPL+RPL)))-Al / 3 . DO 
320 RETURN 
32 1 ELSEIF(RPOLY.LT . O.DO) THEN 
322 VTOE = QRPL+RPL+(QPO~Y/(QRPL+RPL)) -Al/3 . DO 
323 
324 
325 
326 
327 
328 c 

RETURN 
ENDIF 

ENDIF 
RETURN 
END 
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SUBROUTINE WATJET(Vl , TDIST,TETAPR,Hl,HU) 329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 

c ************~********************** ***** 
c-------------------------------------------------------------

c 

c 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
COMMON /CHCHAR/Cl,SOl ,S02,RN,BOTW,SLl,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 

VJET = Vl 
HU = (VJET*VJET)/(2 . DO*GRAV) 
PI = 4.DO*DATAN(l.DO) 
TETAO = (THETAO*PI)/180 
SINTR = (DSIN(TETA0))**2.DO 
SQTERl = DSQRT(SINTR+(Hl / HU)) 
SINREL = 2.DO*DSIN(TETAO)*DCOS(TETAO) 
TDIST = (SINREL+2.DO*DCOS(TETAO)*SQTERl)* HU 
SQTER2 DSQRT((DSIN(TETAO)*DSIN(TETAO))+(Hl / HU)) 
TETAPR = DATAN((l . DO/DCOS(TETAO)))*SQTER2 
RETURN 
END 

SUBROUTINE SCOUR(SDMTB,SDMVR,HU,Hl,TETAPR) 
c ****************************************** 
c -------------- ---- ---------- - ---------------- ---------------- ----

c 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A - H,O-Z) 
COMMON /CHCHAR/Cl,SOl,S02,RN ,BOTW,SLl,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 

C 1- SCOURING DEPTH COMPUTED BY MARTINS-B METHOD 
SDMTB = 1 . 5*(QUNIT**(0.6))*(HU**(O.l)) 

C 2- SCOURING DEPTH COMPUTED BY MODIFIED VERONESSE METHOD 
SDVR = (1.90*((HU+Hl)**0.225)*(QUNIT**0.54)) 
SDMVR = DSIN(TETAPR)*SDVR 
RETURN 

362 END 
363 c 
364 SUBROUTINE UDEPTH(SO,YO,VO) 
365 c *************************** 
366 c ----~-------------------------------------- -------- ---- ---- ----
367 
368 
369 
370 
371 c 
372 
373 
374 
375 c 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
COMMON /CONPAR/TOL,MAXIT 
COMMON /CHCHAR/Cl,SOl,S02,RN,BOTW,SLl,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 

CALL REGULA(SO,YO,VO) 
RETURN 
END 

376 SUBROUTINE REGULA(SO,YO,VO) 
377 c *************************** 
378 c ----------- ---- ------- ------- -- --- -- ------- --------- - --------
379 IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
380 COMMON /CONPAR/TOL,MAXIT 
381 CÖMMON /CHCHAR/Cl,SOl,S02,RN,BOTW,SLl,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
382 COMMON /DEBI / Q,QUNIT 
3 83 COMMON /AA/AREA,WPER,HRAD,TOPW 
384 c 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 c 

TOL = l.OE-6 
MAXIT = 1000 
YOL = 0.01 
YOR = lOO.DO 
CALL ZBRENT(SO,YO,YOL,YOR) 
VO = Q/AREA 
RETURN 
END 

17 
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394 
395 
396 
;>97 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
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SUBROUTINE ZBRENT(SO,Y , YL,YR) 
c ***************************** 
c ---- - --- - --------------------------------------- --------- ----

c 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
COMMON /CONPAR/TOL,MAXIT 
COMMON /CHCHAR/Cl,SOl ,S02 ,RN,BOTW,SLl,SL2 ,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 
PARAMETER (EPS = 3.0E-8) 

A = YL 
B = YR 
FA = FUNC(YL,SO) 
FB = FUNC(YR,SO) 
IF(FB*FA.GT.O.DO) THEN 

WRITE(*,*)' POSSIBLY NO ROOT ON STARTING INTERVAL' 
STOP 

ENDIF 
FC = FB 
ITER = 1 

200 IF(ITER.LE.MAXIT) THEN 
IF( (FB*FC) . GT . O.DO) THEN 

C = A 
FC = FA 
D = B-A 

ENDIF 
IF(DABS(FC) .LT.DABS(FB)) THEN 

A B 
B = C 
C = A 
FA FB 
FB = FC 
FC = FA 

ENDIF 
TOLl = 2.DO*EPS*DABS(B)+O.S*TOL 
XM = O.S*(C-B) 
IF((DABS(XM) .LE.TOLl) .OR. (FB.EQ.O.))THEN 

y = B 
RETURN 

ENDIF 
IF ( (DABS (E) . GE. TOLl) .AND. (DABS (FA) . GT. DABS (FB))) THEN 

S = FB/FA 
IF(A.EQ.C) THEN 

P = 2.DO*XM*S 
QZ = l.DO-S 

ELSE 
QZ = FA/FB 
R = FB/FC 
P = S*(2.DO*XM*QZ*(QZ-R)- (B-A)*(R-l.DO)) 
QZ = (QZ-l.DO)*(R-l.DO)*(S-l.DO) 

ENDIF 
IF(P.GT.O.DO) . QZ = -QZ 
P = DABS (P) 
IF((2.DO*P) .LT.MIN(3.DO*XM*QZ-DABS(TOLl*QZ) ,DABS(E*QZ) ) )THEN 

E = D 
D = P/QZ 

ELSE 
D = XM 
E = D 

ENDIF 
ELSE 

D = XM 
E = D 

ENDIF 
A = B 
FA = FB 
IF(DABS(D) . GT.TOLl) THEN 

B B+D 
ELSE 

B = B+SIGN(TOLl,XM) 
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464 ENDIF 
46S FB = FUNC(B,SO) 
466 ITER = ITER+l 
467 GO TO 200 
468 ELSE 
469 WRITE(*,*)' NO CONVERGENCE-MAX. ITERATION EXCEEDED' 
470 STOP 
471 ENDIF 
472 Y = B 
473 c 
474 RETURN 
47S END 
476 c 
477 FUNCTION' FUNC(Y,SO) 
478 c ******************* 
479 c ----------------------------------------------------------
480 
481 
482 
483 
484 
48S 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
49S 

c 

c 

ı 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
COMMON /CHCHAR/Cl,SOl,S02,RN,BOTW,SLl,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 
COMMÖN /AA/AREA,WPER,HRAD,TOPW 

WPER 
AREA 
HRAD 
TOPW 
CONS 
FUNC 
RETURN 
END 

BOTW+2 . DO*Y 
BOTW*Y 
AREA/WPER 
BOTW 
(Q*RN) / (C1*.DSQRT(SO)) 

AREA*HRAD**(2.D0/3.DO)-CONS 

SUBROUTINE HJUMP(Yl,Vl,FR1,Y2,DTELOS , RELOS,EFF»J,HHJ,RELY1, 
RELY2,RELHHJ,HJLENG) 

496 c ****************************************************~******* 
497 c ---------------- - -------- - --------------------------------------
498 IMPLICIT DOUBLE PRECİSION(A-H,O-Z) 
499 COMMON /CHCHAR/Cl,S01,S02,RN,BOTW,SL1,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
SOO COMMON /DEBI/Q,QUNIT 
SOl c 
S02 Y2 = (Yl/2. DO)* ( (DSQRT (1+ (B*FRl *FRl)))- 1. DO) 
S O 3 CALL LININT ( FRl , HJ·LY2) 
504 HJLENG = Y2*HJLY2 
505 DTELOS = ((Y2-Yl)**3)/(4.DO*Yl*Yl) 
S06 El= Yl+((Vl*Vl)/(2 . DO*GRAV)) 
507 RELOS = DTELOS/El 
508 V2 = Q/(BOTW*Y2) 
509 E2 = Y2+((V2*V2)/(2.DO*GRAV)) 
510 EFFHJ = E2/El 
511 HHJ = Y2-Yl 
512 RELY2 = Y2/El 
513 RELYl = Yl/El 
S14 RELHHJ = RELY2-RELY1 
515 RETURN 
516 END 
517 c 
518 SUBROUTINE LININT(FRl,HJLY2) 
519 c **************************** 
S20 c ------------------------------------------------------------
521 IMPLICIT DOUBLE .PRECISION(A-H,O-Z) 
522 DIMENSION F(39),HJLY(39) 
523 DATA N,F,HJLY/39,1.0,1.75,2.0,2.S,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 
524 ı 7.0,7.5,8.0,8.5,9 . o,~.5,ıo . o,ıo.5,ıı.o,1ı.5,ı2.o, 

525 2 12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15 . 0,15.5,16 . 0,16.5,17.0, 
526 3 17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,3 . 0;4.0,4.3,4.8,5.3, 
527 4 5 . 6.5 . 8,5 . 9,6.0,6 . 08,6.1,6.14,6.18,6.18,6.18,6 . 16, 
52~ s 6.14,6 . 12,6.11,6.1,6.08,6 . 06, ·6.05,6.03,6.02,6 . 0, 
529 6 S . 98,5.96,5.95,S.91,S.87,S.82,S.8,S.7S,S.7,5.62, 
530 7 5.SB,5.5,5.4/ 
S31 c 
532 
533 

DO 100 I:l,N-1 
IF((FRl.GE.F(I)) .AND. (FRl.LT.F(I+l))) THEN 
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HJLY2=HJLY (I) +(FRl - F ~ I))* ( (HJLY (I+l) -HJLY (I))/ (F (I+l) -F (I))) 
ELSEIF( (FRl.EQ.F(N)) .ANn . ( (I+l) .EQ.N)") THEN 

HJLY2=HJLY (I)+ (FRl-F {ı))* ( (HJLY (I+l) -HJLY (I))/ (F (I+l) -F (I))) 
ENDIF 

100 CONTINUE 
RETURN 
END 

c 
SUBROUTINE PRINT(IOPT,Y2,HJLENG,DTELOS,RELOS,EFFHJ,HHJ, 

1 RELYl,RELY2,RELHHJ,YTOE,YTOEl,Yl,TDIST, 
2 SDMTB, SIDMVR, FRl, Vl) 

c ************************~******************************* 

c ---------- ~----------------------~--------------------------

c 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
COMMON /CHCHAR/Cl,SOl,S02,RN,BOTW,SLl,SL2,GRAV,SPLEN,THETAO 
COMMON /DEBI/Q,QUNIT 

WRITE(*, 990) 
WRITE(6,990) 

990 FORMAT(SX, 'Dolusavak Profilinin Topugundaki Akim Derinlikleri') 
WRITE(*,991) 
WRITE (6, 991) 

991 FORMAT(5X, '=====================================~============') 
WRITE(*,lOOl)YTOE,YTOEl 
WRITE(6,100l)YTOE,YTOE1 

1001 FORMAT(5X, 'YTOE =' ,Fl0.6,1X,'metre' ,5X, 'Yl =' ,Fl0.6,1X, 'metre',// 
WRITE(*,992) 
WRITE(6,992) 

992 FORMAT ( 5X, 'Dolusavak Sut Kan41i Sçınundaki Akim Derinligi i) 
WRITE(*,993) 
WRITE(6,993) 

993 FORMAT(5X, '=============================================') 
WRITE(*,l002) Yl 
WRITE(6,1002) Yl 

1002 FORMAT(5X,'Yl = ',F8.4,' metre',//) 
IF(IOPT.EQ.l) THEN 

WRITE(*,994) 
WRITE(6,994) 

994 FORMAT(5X , 'Su Jetine ait akim parametreleri') 
WRITE(*,995) 
WRITE (6, 99.5) 

995 FORMAT(5X,'====== ==========================') 
WRITE(*,l003) Vl 
WRITE(6,1003) Vl 

1003 FORMAT(5X, 'VJET = ',F8.4,' m/ s') 
WRITE(*,l004) FRl 
WRITE(6,1004) FRl 

1 004 FORMAT(5X, ~ Fr No =' ,F8.4) 
WRITE(*,l005) TDIST 
WRITE(6,1005) TDIST 

1005 .FORMAT(5X,'Jet Boyu =',Fl2.4,' metre',/) 
WRITE(*,996) 
WRITE(6, 996) 

996 FORMAT(5X, 'Oyulma derinlikleri:') 
WRITE(*,997) 
WRITE (6, 997) 

997 FORMAT(5X, '--------------------') 
WRITE(*,l006) SDMTB 
WRITE(6,1006) SDMTB 

1006 FORMAT ( 5X, ' DS (Martins-B) =' , Fl2 . 4,' metre·') 
WRITE(*,l007) SDMVR 
WRITE(6,1007) SDMVR 

1007 FORMAT(5X,'· DS (M .Verones)=',Fl2.4,' metre',//) 
ELSE 

WRITE(*,998) 
WRITE(6 , 998) 

99B FÖRMAT(5X,'Hidrolik Sicramaya ait Parametreler') 
WRITE(*,999) 
WRITE(6,999) 

999 FORMAT(5X, ' ===================================') 
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604 WRITE(*,1011)V1 
~OS WRITE(6,1011)V1 
606 1011 FORMAT(SX,'V1 = ',F8.4,' m/ s') 
607 WRITE(* 1 1012)FR1 
608 WRITE(6,1012)FR1 
609 1012 FORMAT(SX,'Fr1 = ' , F8.4) 
610 WRITE(*,1021)Y2 
611 WRITE(6,1021)Y2 
612 102q FORMAT(SX,'Y2 = ',F10.6,' metre') 
613 WRITE(*,1022)HJLENG 
614 WRITE(6,1022)HJLENG 
615 1022 FORMAT(SX,'H.SICRAMA BOYU ',F6.2,' metre') 
616 WRITE(*,1013)DTELOS 
617 WRITE(6,1013)DTELOS 
618 1013 FORMAT(SX,'DTELOS = ',F10.6,' metre') 
619 WRITE(*,1014)RELOS 
620 WRITE(6,1014)RELOS 
621 1014 FORMAT(SX,'Rel. E. Lass=' ,F10.6) 
622 WRITE(*,101S)EFFHJ 
623 WRITE(6,1015)EFFHJ 
624 1015 FORMAT(5X,'Effic of hyd. jump ',F10 . 6) 
625 WRITE(*,1016)HHJ 
626 WRITE(6,1016)HHJ 
627 1016 FORMAT(5X,'Heigh of hyd. jump ~ ' ,F10 . 6,' metre') 
628 WRITE(*,1017)RELY1 
629 WRITE(6,1017)RELY1 
630 1017 FORMAT(SX,'Rel . heig~t before jump = ' , F10 . 6) 
631 WRITE(*,1018)RELY2 
632 WRITE (.6 , 1018) RELY2 
633 1018 FORMAT(SX,'Rel. heignt after jump ',F10 . 6) 
634 WRITE(*,1019)RELHHJ 
635 WRITE(6,1019)RELHHJ 
636 1019 FORMAT(SX,'Rel. flow depth bef . jump ' , F10.6) 
637 ENDIF 
638 RETURN 
639 END 
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ESKi SU TEMiN SİSTEMLERİNDE 
DEBiÖLÇÜMÜ 

Yazan: Mehmet BlLDlRICl* 

S U M M A R Y --------------. 

Discharge measurement is very important in the improvement of hydraulics engineering. 
In the Roman perriod the dischange obviously was equated wüh the dicsharged cross
section. the velocity of water was not considerend. The dimension was the "QUINARIA", this 
expressian is the dicsharge of a pipe oj 2.32 cm inner diameter and 4 .20 cm2 cross-section. 
Anather discharge measurement system was handed via Byzantium to Osmanic world. 
This time the dimension was "LÜLE" and the velocity of water was taken in to consideration. 
Lüle is the discharge of a pipe of 2.60 cm inner diameter and 5.30 cm2 cross·seclion. In this 
article we will discover discharge measurement systems w ith tables and examples. 

Eski dönemlerde çok uzak lardan sukemeri, 
tünel gibi sa naL yapıları ile kentl ere gelirilen su
lar hamamlara, çeşmclcre ve büyük yap ılara 

da~ıLılmışLır. Bu tesisiere verilen su lar nas ıl 
ölçülmüştür? Debi ölçme ınctolları nedir? Bu 
makalede bunu ortaya koymaya çalışaca~ız. Ko
nunun hidrolik mühendisliginin gelişmesinde fe
kalade önemli olduguna inanıyorum . 

ROMA DÖNEMİ 

Aşagıda verilen bilgiler ve tablolar Ulusla
rası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID
Internalional Commission on Irrıgation and Drai
nage) Tarihi Sulamalar grubu başkanı Prof. Dr. 
Ing Henning Fahlbusch'un adıma göndcrdigi 
"Yitrivius and Frontius, Hydraulics in the Roman 
Period-Roma Döneminde Hidrolik" adlı 

yayından özetlenmiştir. 

Roma döneminde boruların çapları ve tiple
ri standart hale getirilmiştir. Sadeec su geçen bo
runun alanına baglanmış debinin birimi "Quinari
a" dır. Latince beşlik (boru) anlamına gelen bu 
borunun iç çapı 5 adet çeyrek ( ı/4) digili'dir. Par
mak anlamına gelen bu uzunluk ölçü birimi 1.85 
cm olduguna göre ı quinaria su geçiren boruya 
ait toplu bilgiler aşagıda Tablo ı dcdir. 

(*)Şeyh Satreddin Mah. 
Turgutoğlu Su k. 44/ I 5 · KONYA 

Tablo 1: lleşlik borunun metrik sistemdeki 
geometrik karşılıkları 

Boru Ismi Iç Çap Çevre Kesit Alanı 

5. quinaria digiti cm digiti cm (digi ti)2 c nt 
(bcş lik boru) 

5/4 2.31 3,93 7,27 1,23 4.20 

Boru çap ları ve geçirecekleri debiler Roma 
döneminde yaşamış FronLius'un (M.S. 35-ı03) 

"De Aqucductu Urbis Romac-Roma Su Yolları" 
adlı iki kitabında bulunmaktadır. Fronlius Roma 
kenti suyailarının işletilmesinde bulunmuş ve 
bu hidrolik bilgileri gunumuze taşımasını 

saglam ışur. Fronlius M.S. 82-83 yılları nda pro
consü l (vali) ol:ırak Hierapolis'tc ((denizli 
Pamukkalc) görev yapmışur. 

Aslında kendisinden önce yaşıyan Yitrivi
us'un (M.Ö. 84-?) 10 kitap halinde yazdıg ı "de 
Architectura-Mimarlık" adlı escrinde benzer bil
giler bulunmaktadır. Burada boruların çevresinin 
digili (parmak = 1.85 cm) degerieri taban olarak 
seçilmiştir. . Quinaria (bcş lik boru) çevresi 5 digi
tidir. Yitrivius' ıa quinaria'dan, centenaria'ya 
(yüzlü k boru) kadar ı O adet boru kesiti standart 
hale getirilmiştir. Beşlik ve yüzlük borular için 
hazırlanmış Tablo 2 aşagıdad ır. 

23 
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Tablo 2: Beşlik ve yüzlük borunun metrik 
sistemdeki geometrik karşılıkları 

Boru Ismi Iç Çap Çevre Kesit Alanı 

p. quinaria digiti cm ~igiti cm (digiti)2 quinaria cm2 
beşlik boru) 1,59 2,94 5 9,25 1,99 1,62 6,81 

1 00 ccnteııeria 31,83 8,89 100 185,0 795,78 648,44 2723,4 

Frontius'un kitabında quinaria'dan (beşlik 

boru), centenum vicenum'a (120 lik boru) kadar 
26 adet borunun çapları ve debileri tablo halinde 
verilmiştir. 

Tablo 3: Boru tiplerine göre kesit adları 

Iç Çapı Kesit Aanı 

Borunun Ismi digiti cm (digiıi)2 quinaria cm2 

5 quınaria 5/4 2,31 1,23 1,00 4,20 
6 scnaria 6/4 2,78 1,77 1,44 6,05 
7 scpıcnaria 7/4 3,24 2,41 1,96 8,22 
8 ocıonaria 8/4 3,70 3,14 2,56 10,75 

10 dcncria 10/4 4,63 4,71 4,00 16,80 
12 duodcnaria 12/4 5,55 7,07 5,76 24,19 

15 quinum de. 15/4 6,94 11,04 9,00 37,80 
20 viccnaria 20/4 9,25 19,63 16,00 67,20 

20 vicenaria 5,05 9,34 20 16,26 68,45 
30 ıricenaria 6,18 11,44 30 24,43 102,62 
40 quadrcgcn. 7,14 13,20 40 32,58 136,85 
50 quınqucn. 7,99 14,76 50 40,73 171 ,05 

ı 00 ceıenaria 11 ,28 20,87 100 81,45 342,10 
120 cenıenum. 12.36 21,86 120 97,75 410,55 

Beşlik borudan, yirmilik boruya kadar bo
runun iç ç,apı olarak çeyrek digitinin katları 
alınmıştır. Ornek olarak senaria (altılık boru) nun 
iç çapı 

6x1/4 digiti= 6x1/4xl.85 = 2.78 cm olmak
tadu. 

Yirmilik borudan, yüzyirmilik boruya ka
dar ise kesit alanının digiti karesi .. esas alınmış, 
buradan iç çapına geçilmiştir. Ornek olarak 
IOO'lük borunun (centenaria) kesit alanı 100 digi
ti karedir. n d2/4 = 3.14 r2/4=100 buradan iç çap 
d= 11.28 digiti ve d= 11.28x 1.85 = 20.87 cm 
olur. 

Roma kenti su yollarında Frontius ta
rafından belirlenen quinaria degerieri ve kanal
ların bugünkü yöntemlerle hesaplanmış hız ve 
debileri aşagıda tablo halinde verilmiştir. 

AÇIKLAMA 

Örnek olarak Aqua Appia için Frontius de
bi (su geçiren alan) olarak 1825 quinaria ver
miştir. 1 quinaria su geçiren borunun kesit alanı 
4.20 cm2 olduguna göre (Tablo 1) su geeiren ke
sit alanı F= 1825x0.00042= 0.766 mT olmak
tadu. Kanalda (kapalı galeri) genişlik b= I .67 m 
olduguna göre 

F= bxh= 1.67xh= 0.766 m2, buradan su 
yüksekligi h= 0.45 m olmaktad1r. HidrQlik çap 
R= 0.766 : (2x0.45+ 1.67)= 0.30 ve R2fJ =0.46 
olmaktadu. Su yolu egimi J= 0.0005 ve Jl/2 = 

~~z2~ :eıt%t~?H~~~aO~~f~ı ~027~ xo%u!uö~Bö~/ 
sn ve debi ise 

Q= F V = 0.766 x 0.70 = 0.536 m3/sn ol
maktadır. 

quinannın geçirdigi debi için şöyle bir 
orantJ kurulabilir. 

Tablo 4 : Frontius tarafından belirlenen guinaria degerierinin bugünkü yöntemlerle hesaplanmış 
hız ve debi degerler 

Roma kenti Su geçen Su geçen Egim Hidrolik S ür Hız Debi qu_i 
kesit kesit % yarıçap kat V Q narıa 

q 
b h 

Su yolu quinaric: m2 gen. yük. J 1(2 R 2/3 K m/sn m3fsn ll/sn 
m m J R 

Aqua Appia 1825 0.766 1.67 0.45 0,05 0.022 0,30 0.46 70 0.70 0,536 0,29 
Aqua Lulia 1206 0.51 0.50 1.01 0.13 0.86 0,440 0,36 
Aqua Anio 2362 0.99 0.86 1.15 0.15 0.84 0,740 0,36 
Aqua Marcia 2944 1.24 0.75 1.65 0.13 0.76 0,810 0,28 
Aqua Tepula 445 0,19 0.63 0.30 0.13 0.72 0,130 0,30 
Aqua Virgo 2504 ı. 05 1.33 0.79 0.025 0.56 0,590 0,24 
Aqua Claudia 3312 1.39 1.14 1.22 0.13 0.92 1,170 0,35 

Toplam debi 4 416 
ı ı ı ı 
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0.766 m2 kesinen 536 lVsn lik debi geçerse 
0.00042 m2 den geçen debi 0.29 lVsn olur. 

Diğer su yolları için quinaria'nın lVsn cin
sinden bulunmuş değerleri tabloda görülmekte
dir. Ortalama değer 0.30-35 lVsn olarak görül
mektedir. 

Bu sistemde hız faktörü alınmamıştır. Tab
loda görüleceği gibi eğim az olduğunda (Aqua 
Appia) hız 0.70 m/sn olmakta, eğim fazla ol
duğunda (Aqua Claudia) hız 0.92 m/sn olmak
tadır. Buradan aynı kesit hıza bağlı olarak yak
laşık %20 oranında farklı debi geçebilmektedir. 

Bu tablodan çıkan çok ilgili çekici bir so
nuçta M.S.l. yüzyılda Frontius zamanında Roma 
kentine getirilen su 4416 lVsn dir. 

OSMANLIDÖNEMİDEfiİÖLÇÜM 
SİSTEMİ 

Osmanlı döneminde uygulanan debi ölçme 
sistemi Prof. Dr. Kazım Çcçen'in"Mimar sinan 
ve Kırkçeşme Tesisleri" ve "Istanbul Halkalı Su 
Yolları" adlı yayınlarında özetlenmiştir. 

Istanbul 1453 yılında Falih Sultan Mehmet 
tarafından fethedildikten sonra kentin gelişmesi 
karşısında Fatih sultan mehmet döneminden 
başlıyarak Halkalı suyolları ve kanuni Sultan 
Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından 
Kırkçeşme Suyolları yaptırılmıştır. 

Bu tesislerde su yükünü göz önüne alan bir 
debi ölçüm metodu görülmektedir. Osmanlı debi 
ölçüm birimi "LÜLE" dir. Bir lüle aşağıda ölçü 
sandığında görülen 2.60 cm çapındaki bir pirinç 
borunun geçirdiği debidir, 

E 
E .. 

E ~ Boru ve Aya r Kurşun Kure 

~[--~-· -

Olı;u Sondı ı 

Şekil 1: Lüle biriminin ölçüm düzene~i 

Boru ekseni ile su seviyesi arasındaki 
yükseklik 96 mm dir. Savaklanan suyun 
yüksekliği 1 mm olmalıdır. Bir lüle için pirinç 
borunun çapı 2.60 cm olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bunun geçirdiği debi 36 IVdak = 
0.60 IVsn olarak hesaplanmışur. 
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Osmanlı debi ölçüm sisteminde Lülc'nin 
alt katları da bulunmaktadır. Sulama hocası 
Süleyman SIRRI tarafından Osmanlı Mühendis 
ve Mimarlar Cemiyetinde yayınlanmış ncşriyata 
göre I lüle = 4 Kamış= 8 Masura = 32 Çuvaldız 
= 64 Hilal olmaktadır. Süleyman SIRRI Konya 
Ovası Sulamasının konırolluğunu yaptıktan son
ra Cumhuriyet yöneliminin ilk Bayındırlık Ba
kanı olmuş Türkiye'nin ilk sulama hocasıdır. 

Lüle ve lülcnin çok kalları barajlar ve mak
scmlerdeki suların ölçümünde kullanıldığı halde, 
çeşmelere verilen vakıf sular masura ve kamış 
ile ölçülmüştür. Normal bir çeşmeye verilen su 
2-3 masura civarındadır. Kamış Türkçe bir kcli
me olduğu halde masuri boru anlamına gelen 
Grekçe bir terimdir. 

Istanbul'un fethindenberi kullanılan lülcnin 
boru çapı hakkında en eski bilgi ı 727 yılında (H 
1140) İbrahim ustanın tarili olarak karşımıza 
çıkmaktadır. lbrahim ustanın tarifi şöyledir. 

"Lüle için kullanılan pirinç boru içinden 30 
dirhem Şişhanc kurşunu (kurşun küre) geçecek 
şekilde ayar olunur". 

Benzer tarımlar lülcnin alt katları içinde 
yapılmıştır. Buradan borunun çapını hesaplamak 
mümkündür. 

Şekilde görülen kurşun kürenin çapı (=bo
runun iç çapı) şöyle hesaplanabilir. Eski bir 
ağırlık ölçüsü dirhem 3.205 gram ve kurşunun 
özgül ağırlığı 11.30 gr/cm3 olduğuna göre 30 
dirhem kurşun kürenin hacmi 

V= 30x3.205 : 11.30 = 8.18 cm3 olmak
tadır. 

Yan çap ise 4/3 . 3.14 r3 = 8.18 cm3 r3= 
1.95 ver= 1.26 cm ve 

Çap ise 2x 1.26 = 2.52 cm olmalıdır. lç çap 
pratikte 2.60 cm kabul edilmektedir. 

DEnt ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Debi ölçü birimi olarak lüle ve quinaria bi
rimleri karşımıza çıkmaktadır. Bunlara ait özet 
bilgiler şöyledir. 

Tablo 5: Debi ölçü birimlerinin 
k ı ı arşı aştırı ması 

Debi Birimi Iç Çap Kesit alanı Debi Günlük Su 

cm cm2 lt/sn m~gün 

quinaria 2.32 4.20 q=0.41 

üle 2.60 5.30 1= 0.60 4.20 

Karnıs(l/4lüle) 1.30 1.32 0.15 5.30 

M~,ıır~ rı !'K Iii le) n <ı ı <ı 0.66 QJS 1.32 
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Lülc ile quinaria arasında bir oranlama ya
pabiliriz. Lülc, 1=0.60 lı/sn alınıp kesit alanları 
arasında bir orantı kurulursa quinaria, q= 0.4 7 lt/ 
sn çıkar, quinaria q= 0.40 lt/sn esas alınırsa lüle, 
1 = 0.50 lt/sn bulunur. 

Lüle ilc yapılan hesaplara bir örnek olarak 
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) 
döneminde lstanbul'a ne kadar su getirildiğini he
saplıyacağız. O dönem de tamamen fetihten son
ra yapılmış iki suyolu ilc lstanbul'a su ilctil
miştir. 

HALKALI SULARI 

Istanbul'un kuzey batısındaki pınarlardan , 

Istanbul'un fethinden 1575 yılına kadar bu su yo
luna su temin eden kollar ve bunların debileri 
şöyledir. 

Tesisin Adı Yapılış Tarihi Tesisin Debisi 

Faıih Sultan Mehmeı suyolu 
Fatih Sultan Mehmet suyolu 
Mahmut Paşa suyolu 
Sultan Beyazıt suyolu 
Koca Musıafa Paşa suyolu 
Kanuni Süleyman suyolu 
MihrimahSultan suyolu 
Ebussuud Efendi suyolu 

1453-1481 
1453-1481 
1453-1473 
1481-15 12 
1511- 1512 
1520-1566 
1565 
1545-1575 

32 masura 
40 masura 
40 masura 
64 masura 
16 masura 

152 masura 
I 2 masura 
12 masura 

Tesisin Debisi 368 

Toplam debi 368 masura, 8 masura bir lüle 
olduğuna göre, toplam debi 46 lülc olmaktadır. 

KIRKÇEŞME SUYOLU 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde dahi 
Mimar Sinan (1495?-1588) tarafından yaptırılan 
ve bclgrat ormanlarından kente su ilcten bu su 
yolunun debisi Mimar Sinan 'ın bizzat kendi tut
tuğu tcvzi defterine göre şöyledi r . 

Kırkçeşme suyu 
Kağıthane suyu 
Bikar-Hersekzade 

17 lüle 
60 lüle 
4 lülc 

Toplam 81 lüle 
Kanuni Sultan süleyman döneminde 

lstanbul'a gelen sular: 
Halkalı Suları 46 lüle ve Kırkçeşme suları 

81 lüle olmak üzere toplam 127 lülcdir. Bu debi 
ise 127x0.60 = 76.2 lt/sn dir. 
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SELÇUKLU DÖNEMİ DEBİ ÖLÇÜMÜ 

Selçuklu döneminde 13. yüzyılda Konya'da 
değişik bir debi ölçüme rastlamaktayız. Selçuklu 
veziri Sahip Ata Fahrcddin Ali (ölümü 1286) 
Konya kentine su saglayan Mcram çayının suyu 
için bir vakıf kurarak su dağılımını bir esasa 
bağlamı ştır. Mcram çayı kente içme suyu veren 
Şehir ırınağına ve diğer sulama ırınaklarına (açık 
kanal) su vermektedir. 

Yaz aylarında azalan su 12 "OKKA" kabul 
edilmiş ve 4 Okka Şehir ırınağına ve 2 şer Okka 
de sulama ırınaklanna verilmiştir. Suyun debisi 
Okka ile ölçülmüştür. Okka aynı zamanda bir 
ağırlık ölçüsü biriınidir. 

Vezir sahip Ata'nın vakfında hangi ırınağın 
kaç okka su alacağı net olarak belirtildiği halde, 
okkanın nasıl ölçüldüğü konusunda hiçbir bilgi 
bugüne gelmemektedir. 

Su yolları borulu değil açık ırmaklardır. 

Yaptığım araştırmalardan okka'nın 8-10 lt/sn ci
varında bir su olduğu anlaşılmaktadır. 

Konya'da uygulanmış bu debi ölçümü, sa
dece burada uygulanmış pratik bir çözüm mü? 
veya lülc gibi bir ölçü biriminin katı ını ? şimdilik 
bi ı inınemektcdir. 
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ACI 211.1-91 (AMERİKAN BETON ENSTİTÜSÜ) METODUYLA 
BETON KARlŞIM ELEMANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN 

ÖNERiLEN BİR GRAFiKSEL Y AKLAŞIM 

Yazan : Ken Ho ver (*) 
Derleyen : Aydın Saglık (**) 

ÖZET 

Bu makalede ACI'nın beton karışım elemanlannın hesaplanması için önerdiği 
bir yöntem ele alınarak tablosal ile grafiksel olarak işlenmiş verilerin birbirleriyle 
mukayesesi yapılmış ve grafiksel yöntemin tablosal veri kullanımından daha 
üstün bir teknik olduğu vurgulanmıştır. 

GİRİŞ 

ACI'nın " ormal, Agır ve külle betonu 
karışım Elemanlannın Belirlenmesi Için Uygula
ma Standard ı", (Standart Practicc for Seleeling 
Proportions for Normal, Heavyweigth, and Mass 
Concrete, ACI 21 1.1-91) komite raporu beton 
karışım dizaynı yapanlara oldukça detaylı bilgil
er sunmaktadır. Çok açık olarak yazılmış metin 
ve sayısal örnekler proje mühendisini adım 
adım ilerleyen bir proscsin içerisinde yürütürken 
işlemin esası karışım oranlama veri tablolarında 
yer almaktadır. Tablolara ek olarak bu verilerin 
hepsi daha açık ve etkili bir biçimde grafiklerc 
yansıtılabilir. 

Karışım elemanlarının belirlenmesi 
işlemleriyle ugraşan bir çok araştırmacı ve uygu
lamacı grafiksel veri kullanımına yatkın olup 
daha çok bir tablodan dcgil bir grafikten dcgcrlcr 
alıp kullanmaya alışkındır. Bir grafigin önemli 
avantajı onun sadece kişiye rakamlar saglaması 
değil aynı zamanda o rakamların altında yatan 
ilişkileri vermesidir. Bu ilişkiler karışım oran ları 
belirleme işlemini anlamada ve ögrenmedc 
önemli bir unsurdur. Bir deneme karışımını mcy-

(*) l'.J"offcssor of Structural Engineering at Cornell 
Universitiy , C hairm an of ACI Comrnilte 308 

(**) Kim. Yük. Müh. DSI Genel Müdürlüğü, Teknik 
Araştırma ve kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 
Beton Malzeme Laboratuvarı 

dana getiren karışım dizaycıs ının deneme test 
sonuçlarını elde ettikten sonra gerekli ayarlama
lan yapabilmesi ve kesin sonuçlan elde edebil
me i için beton karışım eleınanları ve/veya para
mctreleri arasındaki çeşitli ilişkileri çok iyi bir 
şekilde anlamış olması gereklidir. 

Belirli dcgişkenlerin verilmiş olması ilc be
ton karışım dizaynı doğal olarak bir yaklaşım 
hesabı prosesidir. Bu nedenle ACI komitesi 
211, 211.1 raporunda Bölüm 1 de şu husus u 
açıkça belirtilmiştir, "Bu mctollar, laboratuvarda 
veya arazide bir ilk yaklaşım sağlarlar ve isteni
len beton karakteristiklerini elde etmek için gere
kirse ayarlama yapılır,"[ 1 ). 

Burada tavsiye edilen grafiksel format bir 
"ilk yaklaşım" fikriyle tamamıyla uyumludur ve 
a<;lında bu tür bir işe yeni başlayan karışım di
zayncıları sık sık yanlış tahminlerde bulundukları 
için bu veri tablolannı kullanmalan daha uygun
dur. 

Grafiksel ile tablosal verinin karşılaştırıl
ması aşağıda verilen basit örneklerle 
gözlcnmcktc olup, ACI 211 verisi grafiksel for
ınatta sunulmuş ve anahtar niteliklere dikkat 
çekmek için kısa argümanlar da verilmiştir . 
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1. Tablosal ile Grafiksel Verinin 
karşılaştırılması 

1.1. Su /Çimento (w/c) Oranının Bir 
Fonksiyonu Olarak Basınç Dayanımı; 

Tablo 6.3.4(a)gözönüne alındıgında bu tab
lonun 28 günlük basınç dayanımı ile su/çimento 
(w/c) oranı arasındaki ilişkiyi verdigi 
görülmektedir. Bir karşılaştırma yapmak için 
aynı veri Şekil ı 'de grafiksel olarak 
gösterilmektedir.Tablodan açıkça görülmektedir 
ki basınç dayanımı ile su/çimento (w/c) oranı 
ters orantılıdırlar ve herhangi bir düzeyde aynı 
dayanımı elde etmekte hava sürüklenmiş beton 
için daha düşük su/çimento (w/c) oranı gerek
mektedir. Ancak, Şekil ı bu ilişkilerin yapısını 

daha açık olarak göstermektedir. 

Tablo 6.3.4(a) Su-Çimento veya Su-
Çimentomsu malzeme oranı ile beton 
basınç dayanımı arasındaki ilişkiyi 

gösteren de~erler, (ACI211.1-91) 

Su ·Çimento Oranları ( Ağırlıkçal 

28 Günlük Baıınç Hava Sürüklenmemiı Hava Sürüklenm~ 
Dayanımları MP ', (psi) Beton Beton 

41.4 (6000) 0.41 -
34.5 (5000) 0.48 0.40 

27.6 (4000) 0.57 0.48 

2.7 (3000) 6.68 0.59 

!3.812000) 0.82 0.74 

(*) Bu tabloda verilen değerler hava sürüklenmemiş be· 

ton için toplam %2 den fazla hava ve hava 

sürüklenmiş beton için toplam %6 dan daha fazla ha· 

va içeriği olmayan değerlerinde elde edilmiş tahmini 

ortalama dayanımlardır. Sabit su /çimento (w/c) veya 
(wlc+p) oranı için hava içeriği artırıldıkça beton day· 

anıını azalmaktadır. 28 günlük dayanırnın değerleri 

alışıla gelmiş olabilirler ve değişik çinıentomsu malze. 

meler kullanılmasıyla bu değerler değişebilir. 28 
günlük dayanırnın oluştuğu gelişme hızı da 

değişebilir. 

28 

Dayanımlar 15x30 cm'lik silindir numuneler 
üzerinde elde edilmiş olup %100 lük nemli ortamda 
ve 23±2°C de ASTM C 31 standırdına uygun olarak 

kür edilmişlerdir. Bu tablodaki ilişki agrega en büyük 

anma boyutu olarak yaklaşık 19 ila 25 mm lik 

değerler için varsayılmıştır. 
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Şekil 1: Su-Çimento oranına (w/c) ba~lı ola
rak 28 günlük (silindir, 15x30 cm) 
yaklaşık basınç dayanımları. (ACI 
21 1.1.91 Tablo 6.3.4 (a) 

Grafikten gözlenmektedir ki su/çimento 
(w/c) oranının 0.40 dan 0.45'e artması ile oluşan 
dayanırnın azalması 0.75 den 0.80'e artmasıyla 
oluşan azalmadan bagıl olarak daha fazladır. Bu 
grafik aynı zamanda herhangi bir su/çimento (w/ 
c) oranı için betona hava sürüklenmesinin etkisi 
ile ilgili ACI 21 I 'in kabullerini göstermektedir: 
Hava sürüklernesi yapılmamış beton dayanımı 
41.4 MPa (6000 psi) civarında iken hava 
sürüklenmiş betonun dayanımı 34.5 MPa (5000 
psi) olmaktadır ve iki beton arasında yaklaşık 6.9 
MPa (1000 psi) kadar bir dayanım farkı vardır. 
Buna mukabil 13.8 MPa (2000 psi) civarındaki 
hava sürüklenmemiş beton dayanımı ile hava 
sürüklenmiş beton - dayanımı arasında hava 
sürüklenmesinden dolayı 3.5 MPa (500 psi) lık 

bir dayanım farkı vardır. 

Grafiksel yaklaşımın diger avantajları bu 
makalenin yazarının (Ken Hover) gerek 
üniversite öğrencilerine ve gerekse karışım oran
lama işleri ile ilgili profesyonellere verdigi pratik 
dersleri ögretirken kazandıgı tecrübelerde 
gözlenmektedir: Bir karışım dizayncısı muhte
melen veri tablolarını kullanırken, tespit ettigi 
degeri karışım işlemlerinde kullanmadan önce 
farkında olmadan bir hata payını önceden kabul
lenmek zorunda kalacak. Örnegin, eger 34.5 
Mpa'lık (5000 psi) hava sürüklenmemiş bir beton 
karışımı isterse, uzman olmayan bir karışım di
zayncısı muhtemelen su/çimento (w/c) oraiıın 
"tam olarak 0.48" oldugunu tablodan okuya
caktır. Aynı dizayncı yine muhtemelen grafikten 
bir sonuç çıkarırken su 1 çimento (w/c) oranı 



olarak "yaklaşık 0.48" degeri ni dogru olarak 
çıkaracaktır ve aslında bu durum daha 
gerçekçidir. Benzer olarak, grafiksel veriye 
yöneltilen ögrenciler uygun su/çimento (w/c) 
oranını seçme prosesinde sadece tablo verisine 
yöneltilmiş olanlara nazaran hava sürüklenme
miş betonamukabil hava sürüklenmiş olanı daha 
az sıklıkla karıştırmaktadırlar. Şekil 1 'deki veri 
noktalarına dikkat edilmelidir ki bunlar ACI 
211.1 tablolarından direk olarak alınmıştır, fakat 
egriler "best fit" (en iyi uyum) olarak tablo 
degerierini temsil etmektedirler. Bunlara benzer 
"curve fitting" (egri uyumu) işlemi ise verilen 
tüm grafikler için yapılmıştır. 

2. ACI 211.1 İçin Yardımcı Grafikler 

2.1. Yaklaşık Karışım Suyu 

Yaklaşık karışım suyu gereksinimi veya 
"su ta.Jebi" sırasıyla hava sürüklenmemiş ve hava 
sürüklenmiş beton için Şekil 2 ve 3 de 
gösterilmektedir. Bu veriler ACI 211.1 deki 
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Şekil 2 Su-Hava sürüklenmemiş beton için 
slamp ve agrega en büyük anma boy
utuna baglı olarak yaklaşık su ihtiy
acı. (ACI 21 1.1.91, Tablo 6.3.3) 

Tablo - 6.3.3 den alınmışlardır. Bu aynı verilere 
diğer ilginç bir bakış açısı Şekil 4 ve 5 de 
gösterilmektedir. Bu tablolarda slamp (Çökme), 
(Tablo 6.3.3. deki slamp aralığının orta degeri 
olarak alınmıştır) su içeriginin bir fonksiyonu 
olarak grafige geçirilmiştir (su içerigi x
ekseninde gösterilmektedir). 
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Şekil 3 Hava sürüklenmiş beton için slamp ve 
agrega en büyük boyutuna baglı ola
rak yaklaşık su ihtiyacı. (ACI 
211.1.91, Tablo 6.3.3) 
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Şekil 4 Hava sürüklenmemiş beton ıçın su 
içerigi ve agrega en büyük anma 
çapına baglı olarak yaklaşık slamp 
de~erleri (ACI 211.1.91, Tablo 6.3.3) 

ACI'nın tablolarında iri agreganın en büyük an
ma boyutu 150 mm (6 inç) alınırken, 50 mm(2 
inç) bu şekillerde en büyük boyut olarak esas 
alınmıştır. Su ihtiyacını azaltmak için daha 
büyük iri agrega kullanmanın etkisi açıktır. Şekil 
4 ve 5 deki eğriler su içerigi ile slamp arasında 
exponansiyel bir ilişki göstennektedir, yani su 
ilavesinin ardışık ilaveleri slamp üzerinde daha 
büyük artış etkisinde bulunmaktadır. Bu durum 
uygulamada sadece karışım oranlama ve deneme 
karışımlarında degil aynı zamanda arazide de 
gözlenmektedir. lstenilen slamp degerini elde et
mek üzere bir veya iki defa makul miktarda su 
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ilaves i bazen yeterli olmayabilir , bunun üzerine 
ei?,er bir miktar daha su il :.ı vl's i yapı l ırsa beton 
karı ş ımı birdenbire komroltkn çıkıp tabiri uy
gunsa bir "çorba " ~ckline dönü~cbilir . Sadeec 
su içcrigi ve agrega boyutuna bag lı olarak 
yapılan i şlcncbirligin kesin dc!!,crlcr olınad ı g ı 
ACI 21 1.1, Tablo 6.3.3 de slaınpın aralıklar ha-

u ~~~·l ii 

"' 

' ., 
'tp 

Şekil 5 Hava sürük len miş beton iç in su içe ri l! i 
ve agr ega en büyuk anma ça pına ba~lı 
olarak l.a-~laşık slamp değe rleri (ACI 
2 lı. 1.9 , 1 ab lo 6.3.3) 

linde gösteri lmesiyle belirt i lm i ş tir . Şekil 4 ve S 
de bu aralıkların sadeec orta degerieri belirtilir
ken, Şekil 6 da hava sürüklcnıneıniş beton için 
tüm slanıp aralıgı gösterilmektedir. Kesikli 
çizgiler ACI ILirarından veril en slamp ara lı !!, ının 

ortLllama nokta l arın ı temsil etmektedi r. 

. . 
S ... · ~ ı?: i ~.i ~o.ı'ıc/~ .... ) 

Şe kil 6 Hava s ürüklenmemiş beton için su 
içeriği ve agrega en büyük anma 
çapına bağlı olarak yaklaşık slamp 
aralıkları (ACI 21 1.1.91, Tablo 6.3.3) 

Tablo 6.3.3 : Agrega en büyük anma boyutları ve değişik slamp değerler için 
yaklaşık karışım suyu ve hava i çe riği gereksinimleri 

Ilclun suyu , kg/ ın 3, (Verilen agrega e n hüyük anma çapına göre, mm) 

Sla mp, nun l 1o• lı 2s" l 2rf l2s• l4o• I so"·" 7o"·" l ıso• · 
ll ava Sürüklcn rncmi ş Be to n Iç in 

30 -50 205 200 185 ıııo 160 155 135 115 
80-100 23 0 215 200 190 180 170 145 125 

150 - 180 245 230 215 200 190 180 160 -
1 KO de n fa>Ja . - - - - - - - -

ll ava sü rük l cn nıc rn i ş Be to n iç in Yakl::ı \' ık l lava l çcrikl cri ,<f"o 3.0 2 .5 2 .0 1.5 ı. o 0.5 0 .3 0 .2 
ll ava S ii rükl c nn1is Be ton Iç in 

3 0-50 180 175 165 160 150 140 120 105 
80- 10 0 200 190 180 175 160 155 135 120 

150-1 RO 2 15 205 190 185 170 165 155 -
l l!ll d e n fa >Ja 

. 
- - - - - - - -

Tav s iye cd Liıni~ to pl a nı o r tala nıad hav a içeri ğ i , değ i şi k o rtamlar için ,'l'o 
1.5•·r ı . o•·r lla fi f şi dde tli 

Orta şidclctlk 
A.[tır s iclcl c tli 

(a ) ll ava s urukl cnm ı ~ be ton için ve ril en kan şım suyu 
mikta rl an yuka rıda ki tahloda o rta ş iddetli do n ortamında 
Pösıerilcn gibi ti pık to plam hava i çeriğ i ge reksi nimle rine 
8ali lı o la rak ve ri lm iş tir. Bu kanş ı m su u m i k ta rl 3 rı 20 ila 25 

C. aras ırıd a ya pıl a n deneme ka rı ş ım G rı iç in çi mento m ik
t a rını hesaplamada kull anm ak içind ir. Bu değe rl e r kahul edil 
mi ş s tanda rıl a rın limitl e ri İ \· e ri s i n tlek i grad asyona uygu n 
dü zgü n şek i lli k öşclj a~;; rcga l a r iç in ınak s ııniındur. Yll\ja rl ak 
şek illi ag rega la r hava S Liriık l enın eın ı ş beton ı çın 15 dııı da
ha az ve hava s ü nik l enmeıııı ş beton ı ç ın 10 dııı 3 da ha aL suya 
iht iyaç d uya rl a r. Su a>.a ltı cı kimyasa l ka tkıla r k ulları ılın asıy l a 
(AST:vl C494) % 5 veya daha fat. la orantla k a rı ş ı ın suyu ını k 
ıa rı a t.a lahil ir. Sıvı k a tkıl a rı hacm i topl a nı karı ş ım h acınİnın 
hir parças ı u larak dahil etl ilir. 180 ının 'den fatla slamp 
değerl e rı satl cce su a ~.a ltı c ı k ım ya sa l katkı kull a nımı ıl e c luc 
ctlılın cklctlir; bu değc rl t' r ag rega en hü yü k tan e boyutu 25 
ınnı'tl cn daha hüyü k o lm ayan beton k a rı ş ınıl a rı ı ç ındır. 

(h) 40 nını'tl cn daha bü yük ag rcga ta ne l e rı ı çeren he
ton karı ş ımi a rı için sl amp değe rl e ri 40 ının'den daha hü y ük 
ıancl c rin "!ak e leme ın t'todu il c uzakl aştırılm as ında n sonra 
tayin ctlilnıi ş l erdir. 

(c) Bu k a rı ş ını mikt a rl a rı ag rcga en bü yük anma huyu
tu 70 mm o lan a~ reg3 l a r kull a nıldı ğ ı ~.aman deneme 
k a rı ş ı mi a rı ı ç ın ,· ıın eiı t <> dot.aj l a rı nı hesapl amatla kull a nıl ı r . 
Bu değe rl e r iyi şekill e nmi ş ag rega lar ince ag regaya katlar iy i 
g radasyona lJh ı tuıulmu ş k a rı ş ıml a r i ç ı n ortal a ın ı:ı tkğc rlc rd ı r . 
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4.5 4 .0 3 .5 3.0 2.5 2 .0 
6 .0 5 .5 5.0 4 .5 4.5 4.0 3 .5e.r 3.o•J 
7 .5 7 .0 6 .0 0 .0 5 .5 5 .0 4 .5e,f 4 .o•·r 

(d) Hava içeriği ve bunun için gerek li toleranslar ve 
a ra?,ide kontrol ıçin daha fazla bilgi ACI'nın bir çok 
dökümanında yer almaktadır, ACI 201,345,3 I 8,301, ve 
302,AST\1 C 94 ha zı r beton iç in de gerekli hava içeriklerini 
ve rm ektedir. 

(c) Isl ak eleme i ş lemi ilc u7.akla şıınlan 40 ının 'den da 
ha büyük boy utta agrcga tanele ri içeren bcıonda, ıslak eleme 
i ş l emıntl cn sonra y apı l an deneyden bu lunacak hava o/o si tab
loda 40 mrn en büyük anma boyutuna sahıp malı.cme 
sütununda verilen değerl e re uyg un olmalı, ancak l<arışıın he 
sa pl a rında bu hava % si değe rleri baş l anğıçta tüm malzeme
le r içeren beton iç in geçcrlj ola rak al ınınal ıdır. 

(f) Dü şük ç inıcııto doz.ajh belonda iri ağ rcı,;a kul 
lan ıldığı ?.aman, hava s ürüklemcs ı dayanıını aı.a lııc ı yönde et
kılİ o lmayabilir. Bi r çok durumd a. su-çimento ora nının yeter
li seviyeye indirilmesi için su ge rek siniminin a7.alıılınası 
yoluyla hava sürüklenmesinden o lu şan dayanını düşmesi den 
gc lcnir. Bundan tlolayı. genellık le bu tür anma boyutu maksi 
mum o lan agrcgalar ıçin ağır ş itlde ı li do n ortanılarda tavsiye 
ed i lmi ş hava içeri ğ i , beto n neme ve donmaya karşı az veya 
hi ç maruz kalmadığ ı dunıınlarda bile düşünülnıelidır. 

(g) Bu değe rl e r, belonun ha rç fawıJaki %91uk hava 
i hıı yac ı krite rin e bağlı d eğerl e rdir. l : ğcr harç hacmi pralikıc 
ta vs ı yc ed i lm i ş değe rtlen önemli miktarda fark!J ise, gerçek 
ha rç hacm in in %9 unu dikkate a lmak suretiyle ge rekli hava 
içe ri ğ ıni hesaplamak ge rekebil ir. 



2.2.İri Agrega Boşluksuz Hacmi 

Şekil 7 iri agreganın boşluksuz hacim 
oranını veya diger bir ifadeyle toplam beton hac
mine göre iri agrega hacim oranını 
göstermektedir. ACI Tablo 6.3.6 iri agreganın 6 
inç (150 mm) boyutuna kadar olan veriyi de 
içermektedir. lri agreganın tane boyutunun 
büyümesi ile orantılı olarak beton karışırnma gi
ren iri agrega miktan da arttırılabilmektedir. (Da
ha önce bahsedildigi gibi su ihtiyacı azalması 
üzerindeki faydalı etkisi ile). 

Agrega En OOyGk Anma Çapı (ımı ) 
25 sc 

~ 
~ o .. W4---4--~~74~~ 

] 
~ " · "''-ı---·yt7y--;-
ii' 

FM=- Kı.I1Ul fn:eltk Modül " 

0 . 4·1>-h~-+~-r-t~.---ı~-.--.-; 
u.oo 0 . 50 1. 00 1. 50 2.00 

Agr2.;..ı Eıı BüytK. 1\ııne Çapı ( İnç) 

Şekil 7 Toplam taze beton hacminin bir fraksi
yonu olarak boşluksuz iri agrega hacim 
oranı (ACI 211.1.91, Tablo 6.3.6) 

Beton karışımında kullanılacak iri agrega 
oranı üzerinde kurnun incelik modülünün etkisi 
de burada görülmektedir ve daha iri taneli kum 
kullanımı ile iri agregalar arasında daha fazla 
boşluga ihtiyaç duyulacaktır. Bundan dolayı da 
bu durum iri agrega hacim oranını bir miktar 
düşürür. 

Tablo 6.3.6: Taze Beton un Birim Hacmi 
Başına İri Agrega Hacmi 

' Ince Agreganın Deği,ik Incelik 
Modülü b Için Belonun Birim 

!Agrega En Büyük Anma Ilaemi Ba,ını Elüvde Kurulu!-
Boyutu, mu' Iri Agreganın Hacmi•, 

(mm) (mJ iri agregalı mJ Beton) 

2.40 2.60 2.80 3.00 
10 0.50 0.48 0.46 0.44 
12.5 0.59 0.57 0.55 0.53 
20 0.66 0.64 0.62 0.60 
25 0.71 0.69 0.67 0.65 
40 0.75 0.73 0. 7ı 0.69 
50 0.78 0.76 0.74 0.72 
75 0.82 0.80 0.78 0.76 
ı5o 0.87 0.85 0.83 0.8ı 

a Hacim değerleri ASTM C 29 da tanımlandığı gi· 
bi etüvde kurutulmuş agregalara bağlı olarak verilını~tır. 
Bu hacim değerleri alı~ıla gelmiş donatılı yapılar için uy
gun derecede işlenilcbirlikte beton üretmek için kul
ranılan amprik eşitliklerinden seçilmiştir. Daha az 
işlcnebilir beton i~in (örneğin beton döşeme yapılarında 
olduğu gibi) bu degcrlcr %lO civarında artırılabnir. 

b İncelik Modülü hesabı için ASTM C 136 ya
bakınız. 
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2.3. Gerekli Hava İçeri~i 

Şekil 8 agrega maksimum anma boyutu ve 
degişik donma - çözülme ortamlarının bir fonk
siyonu olarak tavsiye edilmiş hava içeriklerine 
göre ACI nın veri noktalarına uyumlu olarak 
çizilmiş egrileri göstermektedir. Agrega tane bo
yutu arttıkça gerekli hava miktarı azalmaktadır 
ve bunun nedeni de iri agreganın taze beton top
lam hacmi içerisinde daha fazla hacim işgal et
mesiyle pasta ve harç kısımlarına daha az hacim 
kalmasından dolayıdır. Bununla ilgili daha fazla 
bilgi için ACI nın tabloları altında yer alan dip
notlara bakılmalıdır. Bu dipnotlar bu makalede 
Tablo 6.3.3 alunda yeralmaktadır. 

i ri Agrega En (]üyük Arnıa Çapı ( mn) 
25 50 

8 6 . 00 -j---~-f'-"'"'1>-;;-'>..j~ 

~~ s . oo -t-----"a·fa-r~=f---'"4ii;r;;;;l-----===-..-t 

-~ 4 . 00 +------'k: 
m 

~ 3 . 00 -t---~~ ---"ık:c-----+=----ı 
~ 

~ 2. 00 -j-----t-""':-f=-...,;::-+--=~ 
\' 
~ 1 . 01~-----+----t-~~~--~ 

0.00 0 . 50 1 . ü 1.50 2.00 

1 ri Agrega Ln Büyük Anma Çapı (İnç) 

Şekil 8 Toplam taze beton hacminin bir 
yüzdesi olarak betonda hava içeri~i 
gereksinimi (ACI 211.1.91, Tablo 
6.3.3) 

2.4. Taze Beton Birim Agırlığının İlk 
Tahmini 

Şekil 9 tahmini birim agırlık üzerinde iri 

agrega boyutu ve sürüklenmiş hava miktarlarının 
artışının etkisini göstermektedir. (Bu konudaki 
d üzeitme faktörleri ACI 2 I 1-91, Tablo 6 .3. 7 .ı de 
yer almaktadır.) 

Bu grafige dikkat edilirse iri agrega anma 
boyutunun arunasıyla (Şekil 5 da gösterildigi gi

bi karışırndaki iri agrega boyutunun artmasıyla 
çimento pastası içerigi azalır), taze beton birim 
agırlıgı da arttırmaktadır. Ancak bu kural beton
da normal agırlıkta yogun agrega kullanılması 
durumunda geçerlidir. 
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42 

41~ 

4 

Agrega En Büyük Anma Çapı (um) 
25 

--V:::~o~ e 

50 

----r- · 

~-~ ı ,_,e b< ------"' - t 3 

1 --- '<;.Of:\ - 2 300 co 
,. ...... """' .. 

/ '(\'3-.ı-a. , 
/ 

rP\.~ ee 
-;;v.ı.e 

1 
,ll 
~ 
N . ,__ 

-2: 
3700 

2oo .2 

-
360 

0.00 0 . 50 1. 00 1. 50 2 . 00 

Agrega En Büyük Anma Çapı (İnç) 

~ekil 9 Taze betonun ilk tahmini birim a~ırlı~ı 
için grafik (ACI 211.1.91, Tablo 
6.3.7.1) 

Tablo 6.3.7.1: Taze Betonun lik Tahmini 
Birim A~ırlı~ı 

!Agrega En Büyük Anma 
Boyu lu, (mm ) 

raze Belonun İlk Tahmini Ağırlığı, (kglm1• 

!ava Sürüklenmemi Hava ~uruklenmı' 
Beton Bel on 

ı o 2280 2202 

ı2. 5 2 3ıO 2 232 
20 2 350 2280 

25 2 380 22i5 
40 2 4ı5 2 320 

50 2445 2 345 
75 2495 2 398 

ı50 2 530 2440 

Ga 
Um= lOG aC 100-A)+Cm(I-)- W m (G.- 1) 

Ge 
burada, 
Um= Taze beLonun birim ağırlığı, kg/m3 
G.= İnce ve İri agreganın belirli oranlarda 

karıştırılması ile bulunan Lartılmış or
talama küı.le özgül ağırlık (Doygun 
Kuru Yüzey, DKY). Eğer agrega 
DYK durumunda değilse uygun spe
sifik gravite kullanılmalıdır 

* Burada verilen değerler aşağıdaki eşitlik ile he· 
saptanmıştır. Bütün hesaplar çimento dozajı 330/m3, 330 
kglm3 slampı 75 ila 100 mm ve özgül ağırlığı 2.7 olan ag· 
rega için gerçekleştirilmiştir. Istenildiğinde gerekli bilgi 
mevcut ise değişik su miktarları için birim ağırlık tahmini 
aşağıda açıklandığı şekilde yapılabilir, 75 ila 100 mm 
slamp değerleri için Tablo 633 den her 5 kf karışım suy
u farkı için, birim ağırlığı aksi yönde m başına 5 kg 
değiştirin; 330 kg'lık çimento dozajındaki betondan her 
bir 20 kg'lık çimento farkı için birim ağırlığı aynı yönde 3 
kg değiştirin; agreganın 2.7 özgül ağırlığındaki her 0.1 lik 
fark için birim ağırlığı aynı yönde 60 kg değiştirin. Hava 
sürüklenmiş beton için Tablo 633'den aşırı şiddetli don 
durumundaki hava içeriği miktarı kullanılmıştır. Tab
lo'daki hava içeriklerindeki her bir % a7.alma için birim 
ağırlık %1 artırılır. 
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Ge= Çimentonun özgül ağırlığı, (genellikle 

3. 15) 

A= Hava İçeriği , o/o 

W m= Karışım Suyu Miktarı, kg/m3 

Cm= Çimento Dozajı, kg/ın3 

2.5. Türetilmiş ve Birleşik Grafikler 

Şu ana kadar gösterilmiş olan temel 
ilişkiler ışığı altında daha bir çok sayıda grafik 
.;izilebilmesi mümkündür ve bu grafikler ACI 
2 I 1 de verilen temellere dayanan yeni bilgiler 
türetilİrken aynı zamanda bir kaç grafikten alınan 
verileri bir araya getirilebilir. Örneğin, Şekil 10 
sayesinde daha önceden birbirinden bağımsız 

olarak belirlenmiş su miktarından ve su/çimento 
(w/c) oranından gerekli çimento miktarını hesap
lamak mümkün olmakLadır (Çimento miktarı, su 
miktarının su/çimento (w/c) oranına bölünmesi 
sonucu elde edilrken, su/çimento (w/c) oranı da 
dayanım ve işlenebiiirlik ilişkisinden belirlen
mektedir. 

Su İçeriği (Yg/r.,~) 

~~~~~~~~ 

·~ 600-f-<'::::......ıb-4--= ...... =:±o.-di' 

g soo-f:~~:b3~~ 
B 4004-~~~~~~t-~---+--4---~-1 
.~ 301J.1--1---+--+---t--t--+--+--t---t.. 
~201~-,4---~~~+.-+-~~-+--i-~ 

~~~~~~~~ 
Su İçeriği Clblyd

3
' 

Şekil 10 Su-Çimento oranı (w/c) ve su 
içeriginin bir fonksiyonu olarak 
yaklaşık çimento dozajiarı 

Şekil ll, Şekil 5 ve Şekil 1 O un bir kombi
nasyorıu olmaktadır. Bu grafik ile çimento mik
tarı, hava sürüklenmiş beton için, iri ageega mak
simum anma boyutunun, slampın ve istenen su/ 
çimento (w/c) oranının bir fonksiyonu olarak be
lirlenir. Benzer bir .kombine grafik olan Şekil 12 
hava sürüklenmemiş beton .için. oluşturulmuştur. 
[2) 



Şekil ı ı 
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iii 

Şekil ıı 

Su it, •' r lQ i (Yıg/rıı3 ) 
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5u iı:criÇıi ( lb/ yd3) 

Hava sürüklenmiş beton için su
çimento oranı (w/c) ve su içeriğine 
bağlı olarak çimento dozaj ve slamp 
değerleri 

-. 
g 
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. ~ 
" 

5~ 
c ,. 
'J 

:s 
1 
ıı 
uı 

~ ;e re 9 ~ ~ ;~ ~~ ~ ~ 
..-:u f-;e r,i ği Ulı/yd3 ) 

Hava sürüklenmemiş beton ıçın su
çimento oranı (w/c) ve su içeriğine 
bağlı olarak çimento dozaj ve s lam p 
değerleri 

3. Değerlendirme 

Beton karışım elemanları miktarlarının gra
fiksel yöntemle belirlenmesi işleminin potansiyel 
avantajlan arasında muhtemelen en önemlisi bu 
i şi n temelini oluşturan ilişkilerin grafiksel veriyi 
kullanmaya alışkın olan bazı uygu lamacı ve 
araşllrmac ılar için daha açık olmas ıdır. Sandar 
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Popovics tarafından belirtildi ğ i üzere, 131 bu tab
loda sunulan veriler her bir cğriyi tanımlayan 

matematiksel cşitlik l crlc daha kullanınılı bir ha
le getiri lebilir. Bu tür nıatcnıatiksc l c~ itliklcr bir 
bilgi sayar yardımıyla yapılacak karı ş ını oranla
ma rutin i ş leri için birer temel teşk il etmektedir. 
Grafiklerde görüldüğü gibi, SI metrik sistemde 
dönüşümler kolaşlıkla yapılabilmektedir ve kul
lanıcı yanlış tahminde bulunmaksı1.ın yaklaşık 

değer kullanınaya yönlendirilmektedir. 

Son olarak, karı ş ım oranlama verisinin gra
fiksel sunusu yeni bir metot değ ildir ; gerek 
ACI'nın teknik yayınlarında ve gerekse uluslara
rası dergilerde bu yöntcmden bahsedilmektedir, 
14.5,6). 
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KULLANIM AMACINA GüRE 

ÇiMENTO SEÇİMİNDE BAZI ESASLAR 

Y<ızan: Güner A(;ACIK (*) 

ÖZET 

Çimento beLonun en aktif bileşenidir ue genelde birim fiyatın en büyük payı 
onundur. Seçimi ve doğru. uygun kullanımt beton karışımının özelliiclerini ue f4Jatını 
dengelernede önemlidir. Seçim yaparken. sağlanabilen çimenwların özelliJeleri ue be
Landa istenen performans dikkale alınmalıdır. Bu yazıda üretilen ticari çimenLolaruı 
bileşimleri. çimento kimyası. beton perjonnansına etki eden faktörler. kimyasal ve 
mineral katkıların. çevresel şartların çimento özelliklerine eLkileri özetlenmiştir. 
Çimentoların bazı kimyasal ue fiziksel karakterisUlderi beLonun belirli bazı 
özelliiclerini önemli derecede etkir. Diğer bazı özellikleri için çimenionun miktarı. ka
rakterisiiklerinden daha önemlidir. Bu yazı çimento kullanıcısına seçim ve kul 
lanımında genel rehber bilgiler uennede yardımcı olmak amaçlıdır. 

l. GIRiŞ 

BeLonun özellikleri, yapım ında kullanılan 
malzemelerin miktar ve kalitesine dayanır. 
Çimento, beLonun en aktif ve birim fiyaLı en pa
halı bile~eni olduğundan, özel bir beton 
karışınıında istenen özellikleri en ekonomik ola
rak elde eunck için seçimi ve uygun kullanıını 
önemlidir. Çcşilli çimentolar üretilmektedir. Ge
nel kullanım amacında gerekli dayanım ve cta
yanıklılığı yeteri düzeyde elde etmek için 
çimentoların çoğu kullanılabilir. Bazı ö1.ell ikler 
şarınamcdc istenilenden de daha yüksek olabilir. 
Sülfatlara dayanıklılık , düşük hidratasyon ı sıs ı , 
alkali-agrega reaksiyonu önleıııi gibi ö1.el ~an lar 
bel inilmelidir. Bu ~arLI ar yerine geLirilmesi ge
rekli oldu ğ u yerlerde konmalıdır. Gereksiz olan 
yerlerde i stenınesi ekonom ik olmadığı gibi 
önemli performans karakteristiklerini de eı.kile
yebilir. Orneğin hızlı dayanım kazanınası gerek li 
bir yerde ona derecede, sülfata dayanıklılık is
tendiğinde , çimento bileşimincieki cleğişimlerin, 
dayanım kazanına hızını azaltacağın ın gözard ı 

(*) Kimya Yük. Müh. DSI TAKK Dairesi Ha~kan lığı 

edilmemesine dikkaL edilmelidir. Şartnamelerde 
esas am<.ıç , istenen yapısal ve d<.ıyanıklılık 
~arıtarını yerine gctirıııcdc uygun miktar ve cins, 
sı nıf , tipte çimento seçiminin eksiksiz ve fa~. bsız 

olarak yar. ılın<.ıs ı o lmalıdır. Bununb birlikte kir
lenmenin ~zaltılması ve enerji tasarrufuna dikka
tin arunasının etkileri bütün çimento cins ve tip
lerinin kullanabilirliğini, sağlanabilirliğini ve 
karşılaşurınalı fiyallarını değiştirmektedir . 

Bu yaz ıda halen üreLilınekLe olan çimento 
bileşimleri, kullanılırlıkları, sağlanırlık l arı 
ve ticari hidrolik çimento ların performansına elki 
eden faktörler hakkında özeL bilgiler verilnıekLG
dir. 

Yerel olarak kobylıkla temin edilebilen, 
genel amaçlı çimentonun kullanılınası çoğu za
man yeter lidir ve tavsiye edili r. Çünkü böyle bir 
çimento çok miktarda üretilip kullanıldı ğı için 
özellikleri değişim gösternıez ve yerel şartlardaki 
performansı iy i bilinir. Özel cins ve tip çimento 
aşağıdaki şanlarda istenebilir. 
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a) Erken dayanıının yüksek istenildiği 
b) Belonun sülfaliı toprak, su ve diger kim

yasal-agresif ortamda olacagı 
c) Agregatarın çimento alkalisiyle reaksi

yon verecegi rcaklif agregatarın kullanılacagı 
d) Sıcaklık yükselişinin çok büyük olup, is

tenmeyen termal stresiere neden oldugu kütlesel 
yapıların betonlanacagı 

c) Belonun çok yüksek sıcaklıkta buluna-
cag ı 

1) Özel renkli beton elde edilecegi 

Çimentonun kimyasal ve fiziksel karakte
ristikleri, belonun bazı özelliklerini önemli 
ölçüde etkiler. Diğer bazı özellikleri için 
çimentonun miktarı karakteristiklerinden daha 
önemlidir. 

2. ÇİMENTO KİMY ASI 

verilir. CaO (kireç), Si02 (silis), Al20 3 
(alüminyum oksit), Fez03 (demir 3 oksit), S03 
(sülfür trioksit) ve H20 (su) gibi. Bu formüllerin 
yazımını kolaylaştırmak için, bu aksiller C, S, A, 
S ve H olarak kısaltılır. 

Tablo 1 'de partiand çimentolanndaki bi
leşikler verilmiştir. c3s olarak gösterilen kimya
sal bileşik klinkerde saf olmayan aliL şeklinde 

bulunur. Alil çok kompleks bir bileşiktir ve 6-7 
kristal şekli vardır ve safsızlık olarak S, Na, K, 
Fe, Mg ve F eser elementler bulunur. Trikalsi
yuın-aluıninaL fazı (C3A) ve ferriL fazı (C4AF) 
degişik kristal şekillerindedir ve özelliklerinde 
bazı degişiın ler gösterir. AIF oranı 0,64 'ten 
küçükse ferriL kaL! çözeltisi C4AF ve C2F oluşur. 
ÇiınenLoda ferritlcr, daha yavaş hidratasyonu ne
deniyle C3A'dan daha az önemlidir. Klinkerin 
ınikroskopik incelenmesi ham madde karışıın bi
leşimini ve inceligini, soguına hızlarını kontrol 

ÇiınenLoda bulunan başlıca elementler kal- etmek için kullanılır. Elektron ınikroskobu ve 
s iyuın (Ca), silisyuın (Si) , aluminyum (Al), de- diger modern analitik ekipınanların gelişmesi, 

ınir (Fe), oksijen (0), kükürt (S),dür. Çimento, çimento klinker bileşimi, nıinerolojisi ve bun-
puzolan gibi malzemelerin kimyasal analizleri , ların çimento performansındaki elkilerini incele-
genellikle bu elementlerin oksiL yüzdeleri olarak ıneye olanak sağlaınışur. 

Tablo 1 : Portland Çimentolarında Bulunan Bileşikler 

Formül Ad Kısaltılmış Gösterilişi 

3 CaO.Si02 Trikalsiyum SilikaL c3s 
2 CaO.Si02 ~-dikalsiyum SilikaL ~-C2 S 
3 CaO.AI20 3 Trikalsiyuın Aluminat C3A 

4 CaO.AI20 3.Fez03 Tctrakalsiyuın AluminofcrriL C 4AF 

2 Ca0.Fe20 3 Dikalsiyum FcrriL C2F 

M gO Magnezyum OksiL M 

Ca O Kalsiyum Oksit c 
CaS04 .2H20 Jips CSH 

Partiand çimentolannın bileşen yüzdeleri, oksiL analizlerinden ve bazı basiLleşLirici kabullerle hesa
bedilir. Bouge (1955) tarafından gerçeklcştirilmiş bu hesaplama ASTM C ISO'de verilmiştir . AI20 3/ 

Fc20 3 = 0,64 veya daha büyükse kimyasal analizlerden giderek aşağıdakj gibi hesabcdilir. 

c3s : Trikalsiyuın SilikaL = (4,071 X o/o CaO) - (7,600 X o/o SiOz)- (6,718 X %Alz03)-
( 1 ,430 x % Fez03) - (2,852 x % S03) 

C2S : Dikalsiyunı S ilikat = (2,867 x% SiO:)- (0,7544 x o/o C3S) 
C3A : Trikalsiyuın Aluminat = (2,650 x % AI:.P3)- (1 ,692 x o/o Fe20 3) 

C4AF : Telrakalsiyuın AluıninoferriL = 3,043 x Fe20 3 
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Tablo 2: Portland Çimentoların Yaklaşık Bileşimleri ve İncelikleri 

ASTM Trikals iyum Di kalsi yum Trikalsiyuın Tetrakalsiyum 
Özgül Yüzey Tip Silikat S ilikat Aluminat Aluminaferrit 

% c3s % C2S %C3A % C4 AF cm 2fg 

I 42-65 10-30 0-17 6-18 3000-4000 

ll 35-60 15 -35 0-8 6-18 2800-3800 

lll 45-70 ı 0-30 0-15 6- 18 4500-6000 

IV 20-30 50-55 3-6 8-15 2800-3200 

V 40-60 15-40 0-5 10-18 2900-3500 

2.1 Portland Ç imentolarının Suyla Reak- çıkmas ı ve dayanım geli şmes i g ibi . Oluşan bi-
s iyonu l eş ik ler su içe rd igi nden (Hidrate olmuş) bu reak

s iyon bütününe "ç imento hidratasyonu" denii -
Portl and ç imentosu ve su kar ı ştırıldıg ı za- ınektedir. Tab lo 3'de partiand çimentosunun 

ına n , bir seri kim yasal reaksiyon baş la r ; çökıne suyla verdig i reaks iyon sonuc u o luşan ö nemli bi -
kayb ı , p ri z a lın a, se rtl cş ın e, hidratasyonla ı s ı I eş ikl er verilmi ş tir. 

Tablo 3 : Portland Ç imentos unun Suyla Reaksi yonunda Oluşan Bileşikler 

Yaklaşık Formül Adı Kı saltılmış Göst erilişi 

3 Ca0.2S i <:lı xH20(x-3) Kalsiyum Sili ka t Hi drat C -S-H 

6 Caü.A i20 3.3S03.32 H20 Eıri ng i t C6AS3~2 

6 Caü.Fe20 3.3S03.32 H20 De mir Etrin git C6 FS3H32 

4 Ca0.A1ı03 .S03 . 1 2 Hıü Kalsiyum Monosülfoa luminat C4 AS H ı ı 

12 Hidrat 

Ca(OH)2 Kalsiyum Hi droksit C H 

Mg(OH)2 Magnezyum Hidroksit MH 

Klinkerle öğütülen a lç ı taş ı ya lanc ı prizı 

önleme (llas h set) ve erken sertleşıney i önle me 

iç in kullanılır . C3A'nın erken hidratasyon reaksi
yonlarını düzenleyerek C3A yüzey inde koru yuc u 
bir e tring it tabakas ı oluşturur ve si l ika tla rın hi d

ratasyonunu hı z landırır. 

Ç imento ince li ğ i , ç imento bileş imi , s ı caklı k 

ve kullanılan kim yasal katkıl ara göre reaksiyon 

hı z ı , oluşan b i leş ik miktarı ve c insleri deği şiklik 

gös terir. Ç imentodak i S03, CaS04 veya yüksek 
sülfürlü yak ıttan ile ri gelebilir. 

2.2 Katkılı Ç imentolar 

Baş lıca elementler kalsiyum , s ili sy uın , alu
ınin y uın , demir ve oksijendir. Katkı malzemeleri 
granüle yüksek fırın cürufu, uç uc u kül ve di lı;e r 

puzolanl ardır. 

Yükse k Fırın C ürufu : Yüksek fırı n 
cüru fu dem ir e lde edili ş inde yan ürün o larak s ı v ı 

halde oluşur. Eri miş c üru f su veya havay la bir
de nbire soğutulduğunda camım s ı granüle 
pa rçac ıklar şekline dönüşür ve öğütül erek , incel
tilerek ç iınentoya katılır . Yavaş soğutulunca da
ha az reak tiftir. 
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Uçucu kül : Uçucu kül Lo/. köınürün ya

kılması sonucu geride kalan çok ince kalıntıdır. 
Kömürlü kuvvet santrallerinde çok miktarda elde 
edilir. Uçucu külele ufak küresel pui'.olanik ö!.cl 
liklcri olan camsı kı s ım \ ' l' kri stal kı s ım vardır. 

Doğal Puzolanhır : Doğal p u ;ol~ııılar 

doğal olarak bulunan silisli ve aluminyumlu ka y
aç ve mincrall crdir. Puzolanlar kendileri tck 

ha~ larına çimento öi'c lli ğ i gös ternı cıııckrinc 

rağmen , çok ince şekilk:ri, kalsiyum hidroksi lle, 
ponland çimentosu hidratasyonuyla olu ~an bı 

l eş ikl erin ay nı s ını oluşturur. Doğal pumlanların 

doğal halleri ba1.en aktif değ ildir. Genelde ısıuna 
ve öğüuneylc aktiOeş irl er. Volkanik küller, kris

tal olmayan diyatome toprakları ve tridimit gibi 
ba1.ı yarı stabil kri stal ınal1.eme lc r doğal pum lan

Iara örneklirler. 

Katkılı Çimentoların Suyla Reaksiyon
ları KaLkılı çimentolar suyla, ponland 

çimenLoları gibi kalsiyum silikal hidrat ve kalsiy
um aluminat hidrat olu şturur. Ancak katkı maci 

desinin bu reaksiyon hı1.1 , ponland çimentosu
nunkinden daha düş üktür. 

Bundan başka çekmeyi önlemek ir;in ge
ni ş leyen çimentolar ve yüksek aluınİnlü 

çimenLolar da amaca ve i s teğe göre üretilın e kte

dir. 

3. Ç iMENTO SINIFLARI VE STAN
DARDLARI 

Çimentonun kullanım amaçlarına ve daha 

ekonomik olarak üretilmes ine yönelik çeş itli 

s ınıf ve tipleri vardır . Hemen hemen hütün 
ç inı enLolarda çimento portland klinkeri kul
lanılmaktadır. KaLkılı çimento kullanımı enerji 

ve ham madde tasarru fu i ~· irı gi ttik~-c anmaktadır. 

3.1 Portland \'1:' Katkılı Çimentolar 

Portland çimentoları kireçtaş ı ve kilirı , de
mır oksitin uygun oranda karı ş ımının iyice 

öğütülüp , yakla~ ık 1500° C'ye ı s ıularak reaksiyo
rıa girmesi , çimento bilqenl eriııi oluşturmas ı 

sonucu çimento klirıkcri olarak elde edilir. Bu 

soğ utulup %3-6 kalsiyum sülfatla (a lç ıtaş ı ) 

öğ ütüldüğünde portland çimenLosu olur. Katkılı 

çıın erıtolar ponland çinıcııto klirıkerinin kalsi y

um sülfat, alçıtaş ı ve uygun miktarda granüle 

yiiksek fırın cürufu veya uçucu kül. rcaktif pulO

lani k nıali'.emey l e öğütülıncs iylc elde edilir. Port

land ve kaLkılı çimentolar kim yasal bilq im ve 

öl.cl liklcrine göre tipiere a y rılır. Tablo 4'de 

ASTM C 1 SO' ye göre çimento ların karaktcri stik 

k:ri veri !ın i ş tir . 

Tablo .ı : Portland Çimentoları Özellikleri 
(ASTM C 150) 

Tip 
Trikalsiyum Aluminat Kullanıldığı Yerler 

C3A o/c mak. 

ı Genel Amaç lı 

ll H Genel amaçlı, orta derecede bir 
hidraı :ıs yon ıs ı s ı ve orta derecede 
sülfal daya nıklılıg ı 

lll ı 5 Yüksek erken dayanım 

IV 7 Düşük h idraı:ısyon ıs ısı 

v• s Yüksek sülfal dayanıkldığ ı 

*. C4A F+2C.ıA % m ak. 20 (Tc tr a.ka l siyunı alumi na 

fcrriı+2 Irikals iyum alunıinat ) 

Tablo 5: Türkiye'de Üretilen Portland 
Çimentoları 

Tip Irikalsiyum Aluminat TS \o Kullanıldı~ı Yerler 

PÇ 32,5 TS 19 Genel amaç lı 

PÇ 42,5 

PÇ 52,5 

ASTM C 1 SO' deki tip V 'c bcmcr TS 

10157'ye göre "SÜLFATLARA DAYANlKLI 

ÇIMENTO" ürctilmcktcdir. Buna göre C3A<%5 

ve C4AF·+2C3A <% 25'dir. 

ASTM C 595'e göre kalkılı çimentoların 

karakteristikleri Tablo 6'da verilmiş tir. 
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T ablo 6 : Katkılı Ç im ent o l a rı n K a r a kte ris tikleri ASTM C 595 

Sembolü Adı Pu zo la n C üruf Kullanı Id ı tt ı Yerler 
% % 

1 (PM) Puzolan kalkılı O- lS Orta derecede sü lfata dayanıklılık (tip ll pon-
Portland c;iııı~ntosu !and çimento klinkeriyle yapılnıı~sa) 

l(PM)-A* Hava sürı.iklcyiı.:ili ptı!.o - Orta derecede hidraıasyon ısı s ı (70 cal/g 7 
lan kalkılı portland günlük) 
çimentosu 

IP Portland-l'uzolan 15-40 - Ona derecede sülfaıa dayanıklılık 
çimentosu Orta derecede hidraıasyon ısısı (70 cal/g 7 

günlük) 
IP-A* Alkali-silis reakıif agregalarla kullanılabilirlik 

p Portland -Pu1.0lan 15-40 -
Orta derecede sülfata dayanıklılık (Tip ll 
Portland çimento klinkeriyle yapı lm ı şsa) 

PA* Hidratasyon ı sısı (60 cal/g 7 günlük) 
Alkali silis reakıinik iı.;in 

!(SM) Cüruf katkıl ı Portland - 0-2S 
çiıııcnıosu Ona derecede sülfata dayanıklılık (fip l l port-

land çimento klinkeriylc yapılmışsa) 
l(SM)-A * Orta derecede hidratasyon ısısı (70 cal/g 7 

günlük) 

ıs Yüksek fın n cüruf port - 25 -70 Orta derecedı: sı.ilfata dayanıklılık (fip ll port-
!and çimentosu land çimento klinkeriyle yapılmışsa) 

IS-A* Orta derecede hidraıasyon ısısı (70 cal/g 7 
günlük) 
Alkali-silis reakıif agregayla kullanılabilirlik 

s Cı.iruf çimentosu (Pon- 70-100 
!and çimentosuyla kul - Alkali-silis reakıif agregayla kullanılabilirlik 
!anılır.) 

. . 
* Hava sürükleyıcılı 

3.2 Ö zel Amaç lı Ç ime ntola r 

Ponland kalkı lı çimento lara ek olarak bazı özel çimentolar da vardır. 

Ta blo 7 : Öze l Amaç lı Çi m ento lar 

Adı Kullanıldı ğı Y erle r AST M T ürk 
Standa rdı 

Beyaz çimento Beyaz mimari çimento - TS 21 

Harç çimentosu Harç, tuğla yapımında C91 TS 22 

Yüksek a luminli Fırın ıu ğ lusı yupın11, 

çimento Erken dayaııınıın yüksek - -
i stenildiği yerlerde , asite 
orta derecede dayanıklılık 

Mağnezyum fos - Çabuk seı-tle~menin olduğu - TS 1769 
fat çimentosu yerlerde 

3.3 Türkiye 'de U r e tile n Ç im ento la r ve S tandardla rı 

Türkiye 'de üretilen çimentoların standard ları ve özellikleri Tablo X, 9, 10, 1 ı 'ele verilmiştir. 
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Ta blo X (,.' imento standardları ve bileşimle ri 

Katkı ora nı ( 0/o) 

A dı 

Portland Çirııcnıo..;u Klınkcrı 

Ponl~ nd Ç ı rnc nıosu 1:2 .. '1 

Po rtlarıd Ç ime ntosu 42,5 

Portl a nd ("inıcnıosu 52.5 

Erken Dayanırnı Y Lik~ck Çim 

B cya.t Porttand ("i rnenıo...:u 32,.'1 

Bcya/ PortJand Çinıcn ınsu 42.5 

K<ıtkılı Çimento 32,5 

Tras lı Çinıcnto 

Curuflu (. ~ inıc ntu 32.5 

Cu ruflu Çinıc nıo 4:2,5 

U<rucu K ullu Çı nıcııto 

SUlfatlara Dayanık lı Çirncnto 

Supcr Sulfat Çinıcn tos u 

ll ar~ çimentosu 

Sorcl Çinıcnto:->u Kl inkcri 

Ad ı 

Pnrtland Ç ınıcınusu Klıııkcri 

Port ! and Ç ınıc.ııtosu 32,5 

Port l arıd Ç iment osu 42,5 

Purtlaru.J Ç imentosu 52,5 

I::rkcıı Dotyanımı YUksck Çim 

Bcya1. Port land Ç imentosu 32,5 

lkya;. PonlaııU Çimentosu 42,5 

Katkı l ı Ç iınc ııto 32,5 

Tras l ı Çi rTıcııto 

Cü runu Çimento 32.5 

Cü runu Çi m e nto 42,5 

t:çuc u Küllü Çi m en to 

Sül fatlara Dayanıklı Çimento 

Sc ıııhol ü 
T S 

N unıaras ı 

Tr as 
( C(o) 

TS .>441 

I'Ç J 2,5 T S 19 

I'Ç 4 2,5 TS 19 

I'Ç "i2.5 TS l 'l 

EYC 52,5 TS 3646 

H I'~ 70 
lll' . KS TS 2 1 

l li'Ç 70 
H I'Ç !lS TS 21 

K Ç 32,5 TS 10156 

TÇ ~2.5 TS 26 20-40 

cc: ~2.5 T S 2 0 

cc;: 42,5 T S 20 

U KÇ .l2.5 TS 640 

SDÇ :U,5 TS ı() 1.'57 

ssç 32,) TS K09 

ı ı ç J(> TS 22 

TS 1769 

Tablo 9 Kimyasal Özellikler 

Kızdı r ına Çöz ü nnH .. ·ycn 
St.'nı ho l ü k ayb ı k a lıntı 

( m a k %) ( rn:.ık %) 

3 .0 1,5 

PÇ 32,5 4,0 1,5 

PÇ 42,5 4,0 ı .5 

PÇ 52.5 4,0 1,5 

EYC 52,5 4,0 1,5 

ıı ı :~ 70 5,0 5,0 
HP ' H~ 

:!i.~~~ 
5,0 5,0 

KÇ 32,5 4,0 -
TÇ 32,5 5,0 -

eç 32.5 5,0 

eç 42.5 5,0 

U KÇ 32,5 5 ,0 29,0 

S DÇ 32,5 5,0 1,5 

Cü ru f 
(%) 

l 1-;u <.: u k ü l 
(%) 

maksimum l<J 

20-Ktl 

2 0 - KO 

ıo-:ıo 

nıın 6.) 

mak s irnunı 60 

so3 :'\1g0 C l 
( nıak o/o) ( rn:.ık %) ( nı :.ı k %) 

3,5 5,0 0, 1 

3,5 5,0 0,1 

3 ,5 5.0 o. ı 

3,5 5.0 o. ı 

3,5 5,0 0, 1 

4,0 5,0 o. ı 

4,0 5,0 o. ı 

3,5 5,0 o. ı 

3 ,5 5,0 0,1 

3 ,5 10,0 0,1 

3,5 10,0 o. ı 
4,0 5 ,0 0,1 

3,5 5 ,0 0, 1 

Sülfaılara dayanık l ı çimcntoda ayrıca C 3 A miktarı en çok% 5 olma lı dır ve C4 AF + C 3A top l amı en çok o/o 25 olma l ı dır . 

S üper Sü lfat Ç imentosu ssç 32,5 - 3,0 min4,5 9,0 0,1 

J Iarç çimentosu IIÇI6 - 50,0 0, 1 

Sore l Çimentosu Klinkcri ,.. 8,0 - - 87 mi n -

• Sore l Çimentosunda CaO maksimum o/o 2,5, Fez03 maksimum o/o 1,0, ALz03 maksimum o/o 0,3 olmalıd ı r. MgO + CaO + Fez03 + 
A1

2 
0

3 
+ Si0

2
+ kı zdımıa kaybı minimum% 99,5 olmalıdtr. 
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Tablo lO Fiziksel Özellikler 

l'riz ha.şlanıa l'ri1. sona B adın Ozı:ül 

Adı Sc111holı.i sürc~i l'rrnc sürc!-.i gcıılcşıııcsi yüuyi 
( 111iıı. dakika) (111ak. saat) ( 111ak. 111111) ( ıııiıı . nıı 2/ı: ) 

Porlland Çımı..:nıo .. u Klıııl-..crı 60 !O !O m ın . 2XOO 
max. 2'.100 

Punland Çimentosu 32,5 PÇ 32.5 60 !O !O 2XOO 

Porttand Çimcnwsu 42,5 I'Ç 42.5 60 !O 10 2XOO 

Po nland Çimentosu 52 ,5 i'( 52.5 60 10 10 2XOO 

Erken Dayiinım ı Yük sek Çim EYC 52.5 45 6 10 3500 

Bcyaıo Pnrtland Çinıcntu:-;u 12.5 BP~ 70 45 10 10 2KOO 
Bl' H5 45 10 10 2HOO 

Bc ya1 PortlanJ Çinıcnttı'u 42,5 Bl'\ 70 45 lO 10 2HOO 
BI'Ç 85 45 10 10 2~00 

Kalk ılı Çimcnıo 32.5 KÇ 32.5 60 !O !O 2HOO 

Tras lı Çimento TÇ 12.5 60 !O ! O 2XOO 

Cü runu Ç im L· nto 12.5 eç· 12 ,5 60 !O !O 2XOO 

Cürullu Çım cnın 42.5 C( 42,5 60 10 !O 2HOO 

t : \ u ı..: u Küllü Çınn:nıo LKÇ 12.5 60 10 10 2800 

Süllaı l ara Daya nıklı <" ını L· nt o s))(' 12.5 60 10 10 2KOO 

Süper SUlfat Çinıı;n t o:-.u SS(' 12.5 45 10 5 4000 

ll arç ~: ım cn tof' U ll(' ı (ı 60 24 !O 2XOO 

Sorcl Çimcn ı osu K lınk crı 3-6 saat 7- 15 saaı . 
• 200 JJ. clı..: k hakıyL'i'l kuıkn· nuı k,ınıum <r,. 1.90 ve lJO J.l ek-k hakiyes i kütlccc maksim um % 15 o lmalıdı r. 

Tablo ı ı Basınç mukavemetleri 

Basanc; nıukavcnıcti (N/ınrn 2 ) 

Adı Scrnholü 
2 gün lük 7 günlük 2H günlük 

mukavemet muk;_•vcrnct n1ukavcrnct 

Ponlalld Çinıc.uto:-.u KI iı ı kc.ri !O 21 32.5 

PnnlaıuJ Çiıııe ıno ... u 32.5 I'Ç 32 ,5 10 21 32.5 

Pnrtl a.nd Çi nıcntchu 4 2.5 I'Ç 42.5 20 31.5 42,5 

P urtlancJ Çinıen to~u 52.5 I'Ç 52.5 25 35.5 52.5 

Erken Dayanınıı Yüksek Çinı. EYC 52.5 30 40 52.5 

B cya /. Portlaı ı d Çinıcntosu 32.5 111'~70 ! O 21 32.5 
lll' 85 

BcyaL Portlaı ıd Çinıcıı ı os u 4 2,5 lll'~ 70 20 3 1.5 42.5 
lll' - 85 

K atkıl ı Çi ıTlcnto 32,5 K Ç 32.5 10 2 1 32,5 

' l " ras lı Çin ıe rıto TÇ 32.5 10 2 1 32,5 

CüruOu ç: inı cnto 32.5 eç 32,5 10 16 32 .5 

CüruOu Çimento 42.5 eç 42 ,5 10 2 1 42.5 

Uçucu K ü llü Çimento UKÇ 32,5 10 2 1 32,5 

Sülfatlara Dayanıklı Çinıcnto SDÇ 32.5 10 2 1 32.5 

Süper Sülfat Ç inıcntosu ssç 32,5 10 2 1 32.5 

ll arç çimentosu IIÇ 16 - !O 16 

Sorel Çimentosu Klinkcri - 7• 10,5* 

•Sorc l çirn e ntos u içi n verilen bu dayanım degerieri cAilnıcdc çekme dayan1.rr11 içindir. 
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4. 13ETON KATKI MADDELERİNİN 
VE CÜRUFUN ÇiMENTO PERFORMANSI
NA ETKİSİ 

Son senelerde, kimyasal kalkılar beton tek
nolojisinde ba~lıca unsur olarak yer alınaya 
başlamıştu. Katkıların etkileri çimento bileşimini 
değiştirmeleri nedeniyledir. Katkılar hava 
sürüklcyicili katkılar, mineral katkılar, yüksek 
fırın cürulları olarak· sınıllandırılabilir. 

4.1 Hava SürükleJici Katkılar 

Hava sürükleyici kalkılar yüzey aktif ınad
delerdir, 1 mm çapın alunda sabit hava ka
barcıklan oluşturarak istenmeyen daha büyük ka
barcıklara engel olurlar. Hava boşluklarının 
hacim ve karakterisı.ikleri su-çimento oranından, 
agrega granülimetresindcn, diğer kalkılardan, 
sıcaklıktan, kullanılan özel çimentodan, 
karışıının akışkanlığından elkilenir. Ponland 
çimento inceliğinin arunası veya çimento alkali 
miktarının arunası, kmkı miktarını artLirır. 
Kalkılı çimentolarda partiand çimentolarına göre 
daha fazla miktarda hava sürükleyici kalkı gere
kir. 

4.2 KimJasal Katkılar 

ASTM C 494'te kimyasal katkılar, porttand 
çimentoları betonlarındaki etkilerine göre 7 tipe 
ayrılmıştır. 

Tip Tanım 

A Su-Azaltıcı 
B Gecikürici 
C Hızlandırıcı 
D Su azalucı ve geciktirici 
E Su azalucı ve hızlandırıcı 
F Su azaltıcı, yüksek boyutta 
G Su azaltıcı, yüksek boyutta ve geciktirici 

Kimyasal kalkıların ponland çimentosun
dan başka olan çimentolada davranışını önceden 
kestirrnek zordur. 

Hızlandırıcılar-Kalsiyum klorür en çok kul
lanılan inorganik hızlandırıcıdır. Setonda 
klorürün sınırlı olmasının istendiği yerlerde 
klorür içermeyen hızlanduıcılar (kalsiyum for
mat, kalsiyum nitrat, kalsiyum nitrit, sodyum tiy
osiyanat ve bunların bazı karışımları) kullanılır. 
Ticari olarak satılmaktadır. Klorürün fazlası do
natının korozyonunu hızlandırır. 

4.3 Mineral Katkılar 

Mineral kalkılar çok ince inorganik malze
melerdir, betonun performansını iyileşı.irmek ve-
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ya fiyaunı düşürmek için kaulır. En önemli mi
neral katkı malzemesi uçucu kül ve doğal puzo
lanlardır. ASTM C 618'de bu n ları n standardları 
verilmişı.ir. Mineral kalkılar taz.e betonun 
akışkanlık ve işlenebilirliğini düzenler, çekmeyi 
azalur, dayanımı ve sertleşmiş betonun diğer 

bazı özelliklerini elkir. Sülfata dayanıklılık ve al
kali-agrega reaksiyonunu azalucılık sağlar. Renk 
için pigmentler de kullanılabilir. 

Uçucu kül : Uçucu küller puzolanik malze
mclerdir. Kalsiyum miktarı çok olanlar kalsiyu
mu daha düşük olandan daha akı.ifı.ir. "TS 639"a 
göre %SI02+%Al203+%Feı03 > % 70,0 ol
malıdır. Partiand çimentosunu kütlcce %5-%40 
katılır. Uçucu külün ve çimentonun ve beLonda 
istenen özelliklerine göre yüz.de değişir. Sülfata 
dayanıklılık istendiğinde uçucu küldeki aluminyum 
oksit, kireç ve çimentodaki C3A bilinmelidir. Ge
nelde %20'den fazla uçucu kül sülfaw dayanıklılık 
için gerekir. Bazı uçucu küller, alkali-agrega re
aksiyonunun zararlı etkisini azaltmak için kul
lanılır. 

Uçucu kül içindeki yanmamış karbon ve 
yakacaktan gelen diğer organik kalıntıların mik
tarındaki değişimler performansda, hava sürükle
mede, ilk dayanımların daha düşük olmasında 
prizin ve kürlenınenin daha uzamasında rol oynar. 

Dogaı Puzolanlar: Doğal puzolanlar beton 
karışımında su ve çimento ortamında ek bir 
çimento gibi davranış gösterir. Doğal puzolanlar 
çok kısa bir süre 1000°C'de ısıtılıp, öğütül
düğünde reaktiviteleri artar. Puzolanların ana bi
leşenleri kalsiyum, silisyum, aluminyum, demir 
ve oksijen bileşikleridir. Ileri yaştaki dayanımı, 
sülfatlı çevrede dayanıkldığı arllırır, alkali
agrega reaksiyonlarını önler. Ilk başlangıç day
anımını düşürür, kürlenme zamanını arttırır, su 
ihtiyacını arttım ve ilave malzeme boşaltını ve 
taşıma problemi getirir. TS 25 "TRAS" standardı 
puz.olanik özellik gösteren uasın özelliklerini ve 
analizini kapsamaktadır. 

Silika Fume : (Silis Dumanı) Elementel si
lisyuın ve ferrosilikon elde edilirken, yüksek 
sallıkta kuvarsın indirgenmesinde kullanılan 

elektrik ark fırınlarından yan ürün olarak elde 
edilen ince aınorf küresel silisyum dioksit tane
cikleridiL Çimento taneciklerinin 1/1 OO'ü 
çapındadır. Blain metoduyla tipik çimento özgül 
yüzeyinden 50 kez büyük özgül yüzeyi vardır. 
Kütlece %1 O oranında çimeııtoya katıl u, fakat su 
azaltıcılarla kullanılınaları gerekir. 



Yüksek Fırın Cürunarı: Demir üretimi 
yan ürünüdür. Kalsiyum, magnezyum, s ili sy uın, 

aluminyum ve oksijenden oluşur. Portland çi
ınentosuyla kullanıldıJıında dayanıını arturır. 

5. DIŞ ÇEVRE ŞARTLARININ Çl
MENTO PERFORMANSINA ETKİLERİ 

Beton içindeki çimento, özellikle ilk 
kürlenıne sırasında bctonun içinde bulundugu or
tanıdan etkilenir. Uygun s ı caklık ve yeterli nem 
oldugunda ilk kürlenıne olarak istenen 
özelliklere erişilir. lik su kayıpları, hidratasyonun 
tam olmasını engeller. Çimento ve su arasındaki 
reaksiyonun hızı sıcaklıkla degiş ir. Çimentoların 

çoğunun hidratasyonu 40C'nin altında çok yavaş 
olur. Pratikte her 1QOC artış için reaksiyon hızı 
iki kat artar, aksine 10oc azalma olursa yarıya 
düşer, 250C'nin üstü zararlı olabilir. Incelik ve 
kimyasal bileşim çiınentonun, beton dayanım ının 
ge li şınes ine etki eden başlıca karakteri stikleridiL 
Incelik arttıkça reaksiyon hızı fazladır ve day
anım kazanınası artar. Tip III Portland çimentosu 
gibi (Tablo 2.) Normal ortam s ıcaklıklarında ve
ya daha aşagısında, katkılı çimentolar aynı ince
likteki ponland çimentolarından çok daha yavaş 
dayanım kazanırlar. 

Hidrolik çimentoların hidraLasyonu ckzo
tcrınik bir reaksiyondur. Reaksiyon hızı 

yüksekse ısı da daha çabuk yay ılır. Betonun 
kalın kıs ımlarında s ıcaklıkla bağıntılı iki durum 
oluşur. Birinci si yüzeyle beLonun içindeki 
yüksek s ıcaklık farkından yüzey çatlamaları olur, 
ikincisi adım adım soguına y la büzülnıc nedeniy
le yüksek egilmede çekme dayanıını ve çatlama 
olur. 

6. ÇİMENTONUN BETON ÖZELLİK
LERİNE ETKİSİ 

Çimento önce beton performansına etkisiy
le karaktcrize edi lmeli , ikinci olarak da kimyasal 
bileşimine bakılınalı. Perforınansla il gi li 
özelliklerden dayanım ve hacim sab itli Jı i için ol
dukça çabuk ve güvenilir deney yöntenıleri 

vardır. Uzun vadedeki dayanıklılık gibi diğer 

bazı özellikler çimento bileşimine bağ lıdır. Bu 
nedenle istenilen özellikleri sağlamak ıçın 

çimentonun betona etkilerinin iyi anlaşılınası ge
rekir. 
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6. I Termal Çatlama 

Çimento hidratasyonu ekzcıtermik ol
dugundan, hidratasyon sırasında ısı meydana ge
lir. Bu ı s ının miktar ve meydana geliş hızı 

çimentonun incelik ve bileş imine bağlıdır. Isı 

meydana geliş hızı genellikle dayanım artış 

hızı yla paraleldir. Birçok beton yapıda s ı caklık 

yükseliş i çabuk dağılım nedeniyle önemli 
olnııyabilir. Ancak kütle betonlarında özellikle 
barajlarda, s ıcaklık yükseli- ş ini sınırlamak için 
önlem alınmalıdır, aksi halde ısısal genlqmcyle 
çatlaklar oluşur. Yüzeyin soğunıas ı ve iç 
kı s ımlarda s ıcaklık farkı oluşu gerilıııe l ere neden 
olur. 

Ponland çi ıncnLolarındaki ba~lıca bil eşikler 

farklı hızlarda hidratc olurlar. Tablo I 2'de hu bi
leşiklerin saf halde birim kütlelerinin uım hidra
tasyonuyla açıga çıkan ı sı lar verilmi ş tir . 

Tablo 12 : Saf Çimento Bileşiklerinin 
Hidratasyon Isıları 

Bileşik Hidratasyon lsısı (tam hidraıasyon) 
cal/g Kj/kg 

c3s 120 (502) 

C2S 62 C5Yl 

C3A 207 (X65) 

C4 AF 
ııxı (~ı 8) 

CaO (Serbest 279 (1 ı 66) 
Kireç) 

Genel olarak değerlendirildiğinde trikal siy
um aluminat (C3A) ısısının çoğunu birinci günde 
ve trikalsiyunı silikat (C3S) birinci haftada, di
kalsiyum silikat (C~S) ve aluıninoferrit (C4 AF) 
daha yavaş verır. 

Çimento inceli ği özellikle ilk ;,amanlarda 
ı s ı verme hızına etki eden önemli bir faktördür. 
Tablo ı 3'de ASTM C 1 H6'ya göre ı 950'de 
yapılan bir çalışınada tayin ed ilmi ş çq itli tip 
porlland çime ntolarının hidralasyon ı s ıları veril
ın iştir. 
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Tablo 13: Portland Çimentolarının ASTM C 186'ya göre Tayin Edilmiş Hidratasyon Isıları 

ASTM Hidratasyon Isısı, cal/g (Kj /kg) 21°C'de saklanır. 

Çimento 

Tipi 3 gün 7 gün 28 gün 

Tip 1 61 (255) 80 (334) 96 (401) 

Tip ll 47 (196) 61 (225) 80 (368) 

Tip lll 75 (314) 92 (385) 101 (422) 

Tip IV 41 (171) 51 (213) 66 (276) 

Tip V 44 (184) 55 (230) 74 (309) 

Genellikle kalkılı ç imentoların hidratasyon 
ı s ıları içindeki maddelere göre değ i ş ir ve porL
land çimentolarınkinden daha düşüktür. Yapının 
kütle ve boyullarına, yaş ına göre ç ıkan ı s ı ctbdc 
bulunur. 

6.2 lşlenebilirlik 

Belonun i ş l eneb ilirliğ inc çimentonun 
birçok karakteristikleri elk i edebili r. 

Beton karışımında kullanılan çimento mik
tarı : Belonda en küçük tanecik çap ı olan malze
me çiınentodur. Çimentonun miktarı karışıının 
plasti sitesini ve i ş lcncb ilirli ği ni c ı.kir. Çiıncntoca 
zengin karışımlar daha kohcsi f, akışkan ve 
işlencbilirdirlcr. Ancak belli bir dozdan sonrası 
da ters elki gösterir. 

Çimento ince liği : Çimento miktarı gibi 
çimento inceliği işlenebiiirliği ve su miktarını ct
kir. Incelik veya çimento miktarı arnıkça karışıın 
daha kohcsif olur ve aynı zamanda verilen 
s lampı elde etmek için gereken su azalabilir ve 
Lerleme, ayrılma (scgregasyon) azalı r . Egcr 
çimentonun ince li ği artarsa, minimum su ihtiyacı 
ve optimum i ş lenebiiirlik için gerekli çimento 
miktarı aza lır. Hava, ince malzemeler ve agrega
dab killer gibi di ğer bazı maddeler de 
i şlenebilirliğe, plastisiteye ve karışı nı suyu ihtiy
acına elki eder. 

Çiınenlo-Priz Karakteristik leri : Çimento
nun priz veya katılaşma karakteri stikleri 
doğruda n beton karışıınına aktarı lır. Çiınentoca 
zengin karışımlar genellikle zayıf karı ş mılardan 
daha kısa sürede priz alırla r . Bctonun s ı cak lı ğ ı 
~ertleşme hızına önemli derecede etki eder. 
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3 ay ı yıl 6 1/2 yıl 

104 (435) 109 (456) 117 (489) 

88 (368) 95 (397) 98 (4 10) 

107 (447) 114(477) 121 (506) 

74 (309) 81 (339) 85 (355) 

83 (347) 91 (380) 94 (393) 

6.3 Dayanım 

Portland çimentolarının kimyasal bi
lq imlerindcn ve incelik gibi fizikse l karakteri s
tiklerinden faydalanarak basınç dayanımlarının 

önceden tahmini için 50 y ıldan fazla bir süredir 
ça lı şınalar yapılmaktad ır. 

Çimento bileşimi : C3S, C2S ve C3A porL
land çimentosunda dayanıını sağlıyan başlıca bi
l eşi ınl erdir. C3S oranının anınas ı ilk 10-20 saat
lerinde dayanımı arttırır. Ponland çimentola rında 
%35-%70 oranında bulunur. C2S 1. ve 2. günde 
dayanıma çok az katkıda bulunur. 28 günde bu 
katkı artar. Ba~lıca etkis i daha sonraki day
anımları arllırınasıdır. Bununla birlikte C2S'nin 
C3S'yc oran ı artLıkça 28 günlük dayanıını azalır 
ve 45-60 günlük dayanımlar artar ve bu artış 5 
yı l boyunca ve daha fazla sürer. Içte rclatif ne
min %80'in alLina düştüğü ince kesilli betonlarda 
hillratasyon durur, dayanım kazanınası durur ve
ya yavaş l ar. K al ınlığ ın 600 ının o lduğ u 

kı s ımlarda kuruma şartlarına göre devam eder. 

Birçok ponland çimentosunda % ı 0- %35 
C2S vard ır . C3A, 24 saa t veya daha kısa sürede 
dayanım sağ la r , kendisi çabuk hidratc olur. 

Ponland çimento larında %0-% 17 oranında 
bulunur. C4AF dayanıını çok az etkiler. %5-%20 
oran ında bulunur. 

Çimentodaki kızdırına kaybı, su veya kar
bon dioksitin veya iki sinin birden kimyasal ola
rak çiıncntoya bağ lı olduğunun göstergesidir. 
Kı1.dırına kaybı anukça dayanım aza lır. Bileşik 

su Blain metoduyla incelik tayininde büyük sonuç 



elde edilmesine neden olur. Küçük miktarlardaki 
sodyum ve potasyum yakacak veya ham madde
lerden kaynaklanır . Dayanıma etki si tam olarak 
anlaşılaınam ışı..ır. 

Incelik Erken dayanıını yüksek 
çimentolarda oldugu gibi, inccligin fazla oluşu 
nedeniyle 28 güne kadar olan dayanım anar. 2-3 
ayda normal inceliktckine hemen hemen cşitlir. 

2-3 aydan sonra, egcr ncnılc kürlcnıne hidraı.asy 

onu devanı ctı..ırırsc, normal incelikteki 
çimcnLonun dayanımı , yüksek inceliktekinden 
daha büyük olur. Çok yüksek incelik su ihtiy
acını çok arll..ırarak, istenilen i ş lenebiiirlik için su 
çimento oranını yükscltcbclir ve ilk dayanıma et
ki edebilir. Porlland çiıncnLolarının dayanım ka
raktcri sükleri kilin yanına şarllarına, eser clc
mcnLlcrc ve tane büyüklük dag ılıınına baglıdır. 

Bu nedenle aynı bileşim ve ineeliktc çimentolar 
arasında farklılıklar olur. 

Küll cce sabit su/ç imcmo oranında ve inec
likle karş ıla şurmalı olarak, ponland 
ç imentolarının 7 gün ve daha aşagı süreli da
yanımları, genellikle kaLkılı ç iıncnLOlarınkinden 

daha büyük, 28 gün ve daha yukarı s ı ise daha 
düş üktür. Katkılı çimentolar genellikle portHınd 
çimentolarından daha ince ögütülürlcr. 

6.4 Hacim Sabitligi 

Beton, priz s ıras ında ve scnlcşmcnin 

başlangıcında hacim dcgişiıni gösterir. Taze 
hazırlanmış belonda terleme, s ı caklık degişimi, 

çimento hidraı.asyonu ve kurumayla hacim 
degi şiıni olur. Terleme, katıların çökmesiyle be
ton yüzeyinde suyun ayrılmas ıdır. Şlaınp, su
çimento oranı, agreganın tane büyüklüğü ve ince 
agrega miktarı, betondaki diger bazı malzemeler
den etkilenerek terleme ın iktarı deg işim gösterir. 
Terlemeyi azaltan çimento özellikleri inceliğin 

artması, özellikle çimenLodaki en küçük boyutta
kilerinin çokluğu, alkali ve C3A miktarının art
masıdır. Çimentodaki serbest kireç (CaO) veya 
pcriklas (MgO)'in normalden daha büyük olması, 
bu bileşiklerin hidratasyonuyla zararlı ge
nişlemclere neden olur. 

6.5 Elastik Özellikler 

BeLonun clastisite modülü, çimento pastası 
ve agreganın elaslisi te modülünün ve herikisinin 
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hacim konsantrasyonlarının fonksiyonudur. Ag
rcganın hacim konsantrasyonu çimento pas
Lasının 3-4 katı fazladır, bu nedenle bctonun cias
Lisite modülünün başlıca tayin cdicisidir. 

6.6 Sünme 

BeLonda sünme, uzun süreli yük altında de
vamlı deformasyon hacim değ i ş imi 

göstcrmcsidir. Çimento miktarına, su-çimento 
oranına, agreganın tipine bağlıdır. Kireçtaş ında 

daha düşük , kumtaşında daha yüksektir. 

Çimento pastasının porasitesi dü şük se, be
tonun sünıncsi de düşüktür. Çimento bileş imi 

doğrudan etkili değildir. Verilen bir su-çimento 
oran ında pa~tada puzolan varsa, erken yaşlarda 
sünme porlland çimentosu pastas ından daha 
büyüktür. Daha sonraki yaşlarda ikisi eşit olur. 

6.7 Permeabilite 

Verilen su/çi mento ve incclik te, portland 
çimentosunun bilq imi hidratasyon s ıra s ında pus
uının permeabilites ini ctkir. Son porasite ve per
mcabilite etk ilcnmcz. Bununla birlikte bazı 

çalışınalar ince çimentoların daha düşük porasi
teli pasta oluşturduğunu göstermiştir. Belonun 
permeabilitesi çimento pastasının ve agregaların 
perıneabilitesine, mikuırlarına, kürlcnme 
şartlarına , yerlcştinneye bağlıdır. Beton permea
bilitesi porasitenin basit bir fonksiyonu değildir, 
fakat çimento pasıası ve agrcga lardaki 
gözeneklerin büyüklük, dagılış ve devam lılı ğ ına 

da baği ıdır. Çimento pasıasında gözenekler iki 
çeşittir. Jel gözenekleri pasta hacm inin yaklaşık 
%28 idir. Jel taneciklerinin arasında dağılınışur. 
1,5-3,0 nın çap büyüklüğündedir. Kapiler 
gözenekler daha büyüktür (lı.ıın) ve çimento pas
tası arasına düzgün olarak dağılınaınışur, hacim
leri , hidraı.asyon dcreecsine ve su-ç imento 
oranına göre %0-%40 arasında değişir. Hidraı.a

syon ilerledikçe, penncabilitc azalır. Böylece 
pasta daha yüksek dayanım kazanınca veya daha 
uzun süreli kürlcnincc, permeabilite daha 
düşecck tir. Laboratuvar deneyleri uçucu kül veya 
cüruf katkılı ç iıncnto larl a yap ılan beLOnların 

partiand çimento larına göre daha az permcabili
tcli olduğunu göstermişt ir. 
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6.8 Donatı Çeliğinin Korozyonu 

Beton uygun karı ~m oranında , kompakt ve 
ı y ı kürlcnmişse donaLı çeliği için koroz yondan 
koruyucu çok iyi bir orı.amdır. Ancak çel ik 
üzerindeki kalınlık yeterli olmalıdır. pH yakl aşık 
<J 'un aluna, karbonatiaşma ve koruyucu alkali bi 
lqenlerin uzaklaşmasıyla düşerse, çe liğ in 

yü;_ey inde su ve oksijen korozyona neden olur. 
Betonun kalitesi iyi değil se ve çeliğ in üzerindeki 
kalınlık (pas payı ) yeterli değ il se , klorürlü onam
da korozyon daha çabuk olur. C3A's ı yüksek 
ponland ç imento larında kl orür i yonla rı 

çö;.ünıneyen kalsiyum kloroaluıninat oluşturarak 

kor01.yon için zarars ız olurlar. KaLkılı çimentolar 
(Uç ucu kül veya cürunu), ponlancl çimentoianna 
göre klorür permeabiliteleri daha azdır . Korozyo
na karş ı koruma sağ l amak için düşük pemıeabili-

teli kompakt beton ve yeterli pas payı , düş ük 

klorür konsantrasyonu olmalıdır . 

6.9 Kimyasal Etkilere Dayanıklılık 

Kimyasal etkilere dayanıklılık için ilk şart 

uyg un çimento veya çimento-puzolan ve 
çimento-cüruf karışıını kullanılınasıdır. Buna ek 
olarak düşük su-çimemo oranı , uygun 
kürlenıneyle koınpakt beton elde edilmesi de 
kimyasal etkilere dayanıklılık sağlar. Hava 
sürükleyiciler genellikle buna yardımcı olur. 
Ponland çimentoları kullanılmış betonlar pH ' Iarı 

6'dan yüksek kimyasaliara karşı dayanıklıdır. 

Tablo 14'de bazı kimyasalların betona elkileri ve 
Tablo IS'de kimyasal etkiyi hızlandıran faktörler 
verilmiştir. 

Tablo ı.ı: Bazı Kimyasalların Betona Etkileri 

Ortam 
Sıcaklığında Etki İnorganik Organik Alkali Tuz Çeşitli 

Hızı asitler asitler çözeltiler * Çözeltileri 

H ızlı 1-lidrokl orik Ascıik Aluminyum 
Hidronorik Formik Klorür 
Niı rik Laktik 
Sül fürik 

Ort a Fosforik Tanni k Sody um Anıonyum Brom (gaz) 
Hidroksit>%20 Nitrat, Sülfit 

Amonyum çözeltisi 
Sülfat, 
Magnezyum 
Sülfat, 
Sodyum 
Sülfat, 
Kalsiyum 
Sülfat 

Yavaş Karbonik Sodyum Amonyum Klor (gaz) 
Hidroksit Klorür, Deniz suyu, 
%10-20 Magnezyum Ywnuşak su 
Sodyum Klorür, 
Hipoklorit Sodyum 

Siyanür 

Ihmal Okzalik Sodyum Kalsiyum Amonyak 
ed ilebilir Tartari k Hidroksit Klorür, (sıvı) 

%10 Sodyum 
Sodyum Klorür, 
Hipoklorit Çinko 
Amonyum Nitrat 
1-lidroksit Sodyum 

Kromat 

* Sodyum hidroksit alkali çözeltileri alkali reaktif agregalarla alkali agrega reaksiyonuna neden olabilir. 
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Tablo : 15 lletona Kimyasal Etkiyi Hızlandı
ran Faktörler 

Etkiyi Hızlandıran Faktörler Etkiyi Yava~latan Faktörler 

Yüksek sıcaklık Düşük su-Çimento oranı 
Akışkan hızının artması Uygun çimento (bazı şartlarda) 
Retonun iyi yerleştirilmemesi Düşük absorpsiyon 
Retonun iyi kürlenmemcsi Düşük permeabilite 
Dönüşümlü ısianma ve kuruma 
Donatının korozyonu 

Topraklar, deniz suyu, yeraltısuyu ve kimy
asal atıklarda sülfat çok yaygın olarak bulun
duğundan sülfat etkisi önemlidir. Portland 
çimentolarında C3A yüksekliği sülfat etkisini 
arttıracağından tip II ve tip V gibi C3A ları 
düşükler kullanılır. Tablo 16 da sülfatlt ortamlar
da kullanılabilecek çimento tipleri ve su-çimento 
oranları verilmiştir. 
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6.10 Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılık 

Normal portland çimentolarıyla yapılmış 
betonlar tam kürlcnmiş ve kurumuşsa ıoooc 
(2 12 F) s ıcaklığa kadar çok az bir dayanım ka
ybıyla dayanıklılık gösterir. 300°C (575 F)'e ka
dar olan sıcaklıklarda, kısm i dehidratasyona ve 
kalsiyum silikat hidratın değişime uğraması ne
deniyle çok az bir dayanım kaybı göstererek 
birçok saat dayanırlar. Daha yüksek sıcaklıklar 
için çimento ve agregalar birlikte düşünülerek 
yüksek aluminalı çimento ve s ıcak lığa dayanıklı 
agregalar seçilebilir. 

6.11 Çimento Agrega Reaksiyonları 

Çimento pastası ve agrega aras:nda kimya
sal reaksiyonlar olur, bunların bazısı faydalı, 
bazısı zararlıdır. Hiçbir agrega tam olarak iııert 
değildir. 

Tablo 16 : Sülfatlı Ortamlar İçin Çimento Tip ve Su-Çimento Oranı 

Ortam Toprakta suda Suda Sülfat Standard Çimento tipi Su-Çimento* 
Çözünün sülfat % mg/1 \'eya katkı Oranı-\1ak. 

Zayıf 0,00-0,10 0-150 ASTM 
0,20-0,50 200-600 TS 3440 

ve DIN 

Orta 0,10-0,20 150-1500 ASTM -Tip II, 0,50 
-Po rtland- Puzolan 
-Yüksek fınn 
cüruflu portland 
Çimento 
-Tip I+Puzolan 

TS 3440 -TS 20 "yüksek 
ve DIN fırın cüruflu 

çimento 
-TS 26 ıraslı 
ci men to 

Kuvvetli 0,20-2,00 1500-10000 ASTM -Tip V 0,45 
-Tip Il+cüruf 
>60% 

>0,50 600-3000 TS 3440 -Tip II+Puzolan 
ve DIN -TS 10157 

ÇokKuvvetli >2,00 >10 000 ASTM -Tip Y+puzolan 0,45 
-Tip Y+cüruf 
>60% 

>3000 TS 3440 -TS 10157+Puzolan 
ve DIN -TS 10157+cüruf 

* Donatının korozyonunu önlemek için su-çimento oranı daha düşük almak gerekebilir. 

Yüksek aluminli çimentolar pH 3,5-6 
arasındaki asit ortamlarda kullanılabilir. Buz 
çözücü kimyasallar sodyüm klorür ve kalsiyum 
klorür donma ve çözülme hasarlarını daha da 
arttırır. 

Alkali-Silis Reaksiyonları : Opal, kalscdon, 
kuvars, kristobalit gibi reaktif madde içeren agre
galar çimentodaki alkalilerle bünyesine çok su 
alarak genişleme özelliiı;i olan alkali-silis jeli 
oluşturur. Bu reaksiyonun elkisinin yapılarda ne 
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zaman görülebilecegi tam olarak söylenemez. Bu 
süre 1-50 sene olabilir. Agregalar hakkında en 
iyi bilgiler servis kayıtları tutulmasıyla elde edi
lebilir. Bu mümkün dcgilse petrografik inceleme, 
kimyasal metot, mortar bar metoduyla inceleme 
yapılmalıdır. Tercihan bunlardan en az ikisi uy
gulanmalıdır. 

Eger agregalar zararlı ise ve kullanmak zo
runluluğu varsa çimento yönünden aşağıdaki yol
lardan biri seçilebilir. 

1. Düşük alkaliniteli çimento-toplam alkali
nitesi Na20 ekivalenti olarak (%Na20+0,658 
%K20) %0,60'dan küçük 

2. ASTM Portlan d puzolan (puzolan %15-
40) çimentosu, TS 26 Traslı çimento (%20-%40 
tras) 

3. ASTM Yüksek fırın cüruf portland 
çimentosu (%25-%70 cüruf), TS 20 Yüksek fırın 
cürunu çimentolar (%20-%80 cüruf) 

Alkali-Karbonat Reaksiyonları : Doloınitin 
[CaMg (C03) ] kil ve kalsit içinde dağılınışı ag
rega olarak kullanıldığında çimentodaki alkalilcr
le magnezyum hidroksit oluşturarak ve killerde 
şişerek parçalanmaya neden olur. Yukarda alınan 
önlemler bunun için de geçerlidir. 

7. ÇİMENTO DEPOLANMASI VE 
TAŞlNMASI 

Betondaki çimentonun performansı, 
çimentonun depolanma ve taşıma, boşaltma 
şartlarına da bağlıdır. 

Depolama-Çimento, havadaki nem dahil, 
nemden korunduğu sürece özelliğini kaybetme
den depolanabilir. Dökıne çimento büyük 
çimento silolarında şartlar uygunsa scnclcrcc bo
zulınadan kalabilir. Kağıt torbalarda depolama 
ömrü daha fazla sınırlıdır. Nemli iklimler ve 
nemli hava şartlarında 4-6 haftada çiıncntoda to
paklanma olabilir. Özel nem geçirmeyen torbalar 
kullanıldığında, depolama ömrü daha uzar. Türk 
standardlan çimento ambalajlarının yurt içi 
taşıınalarda en az üç katlı kraft kağıdından (TS 
3026) yapılmış olmasını , ihracat durumunda bu 
sayının daha fazla olarak önceden bclirlcnıncsini , 
depolamada üst üste en fazla 12 sıra dizilmesini 
şart koşmaktadır. Taşıınada özel çimento araçları 
kullanılmalıdır. 

Sert topaklanmalar neınle reaksiyon ol
duğunu gösterir. Eğer bu topaklar elcriir ve 
atılırsa geri kalan çimento kullanılabilir. Amba
lajlı çimentolarda şu noktalara dikkat edilmelidir. 
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- Depolama için ilk gelenler önce kul
lanılacak şekilde yapılmalı; 

-Depolama yeri kuru olmalı; 
-Torbalar tabandan yüksek bir yere kon-

malı; 

- Torbaların üstü nemden korunacak 
şekilde örtülmeli. 

Hafif pannak basınakla giderilebilen topak
lanmalar üretimden çıktıktan sonraki depolama
da görülebilir. Çimentoların bu ön hidratasyonu 
kimyasal bileşiın, depolama temperatürü, öğütrnc 
temperatürü, öğütme sırasındaki nem gibi birçok 
faktöre baglıdır. Çimentonun kalitesine etkisi 
çok azdır, fakat yalancı prize ve çok az dayanım 
kaybına neden olabilir. 

Kirlenme-Taşıınada taşıyıcıların iyi tcmiz
lenemcmesi nedeniyle bazen çok az kirlenmeler 
olabilir. Çok az miktardaki şeker ve nişasta, 
kurşun, çinko ve bakır bileşikleri dikkate 
alınabilccek kadar priz gecikmesine neden olur. 
Amonyumlu gübreler, çimento suyla temas et
tiğinde , amonyak gazı oluşturur. Amonyum 
sülfatla kirlcnıncdc, sülfat miktarı artabilir. Fos
fat priz gecikmesine ve nitrat donatı çeliğinin ko
rozyonuna neden olur. 

Havalanma-Portland çimentosunun hava
lanması yalancı prize neden olabilir. Beton 
karıştırma zamanı çok kısa olmadıkça (3 dakika 
veya daha az) yalancı priz problemi olmaz. 
Çimentoların fabrika ve tcrıninallerde, beton 
karıştırıcılam taşınmasında hava kullanılır. Bu 
proseslcrde havalanma miktarı nom1aldc çimento 
özelliklerini etkileıniyccck kadar azdır. Havalı 
boşaltınada Blaine inceliği artar, fabrikadakinden 
100-200 cm2/g kadar daha fazla bulunur, su ihti
yacı artar. Kağıt torbadaki çimentolar havalanır 
ve bu nedenle yalancı priz olabilir. Tren veya 
taşıyıcıların üst tabakadaki 25-50 mm lik kısmı 
havalanır. Bu etkiyi minimuına indirmek için, 
çimentolar tam dolu ve kapalı kaplarda 
taşınınalıdır. N um un c üst tabakadan değil daha 
alt tabakalardan alınmalıdır. 

8. NUMUNE ALMA VE STANDARD-
LARA UYGUNLUK İÇİN ÇİMENTO 
ANALİZİ 

Kullanılan çimentonun standardiara uygun
luğunun bilinmesi ve uygunluğun devamldığı ge
reklidir. Kullanıcıların çok azı çimentonun anali
zini yaptırırlar. Genelde, kullanıcı üreticinin 
onaylı uygunluk belgesini kabul eder. 



Bunun için birçok nedenler vardır; Bütün 
deneyierin yapılması, birçok kullanıcı tamfından 
çok pahalı ve uzun süreli düşünülmekte ve çok 
azı bu analizi yapunnaktadır. Çimento analizini 
zamanında ve yeterli dogrulukta yapacak deney
imli elemanı olan çok az laboratuvar vard1r. Bu
na karşın üretici laboratuvarlarının herzaman ye
terli olması gereklidir. Dayanım ve hidratasyon 
ı s ısı gibi 28 günlük uzun süreli deneyler için de
polama kapasitesini ayarlamakta oldukça zorluk 
çekilebilir. 

Çimentolarda kimyasal analiz, özgül yüzey 
alanı, (Blaine), dayanım, priz süresi deneyleri 
yapılır. Bu 4 özellik çimentonun ticari olarak ka
bulu için yeterlidir ve bunun için kullanılır. TS 
23 "Çimento Numune Alma Metoıları"na göre 
" Dış tesirlerden korunmuş durumda bulunan 
dökme veya ambalajlanmış çimentodan fabrika 
teslimatından dört ay geçtikten sonra üreticiyi so
rumlu kılacak numune alınmaz ." denilmektedir. 
Numuneler 850 ıım (No:20) elekten geçirilerek 
analize alınmalı, ancak çimentonun hava
landırıtmaması için dikkat edilmelidir. 
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Bütün çimentolar üretimdeki bazı 
degişimler nedeniyle bazı özellilderinde 
degişimler gösterirler. Iyi bir beton eldes i için 
kullanılan çimentonun kalitesinin kontrolu çok 
önemlidir. Bunun için TS 24 "Çimentoların Fizi
ki ve Mekanik Deney Metodları " na göre fiziksel 
deneyler, TS 687 "Çimento Kimyasal Analiz 
Metotları'na göre kimyasal deneyler yapılır. 
Kontrolun maliyeti, daha sonra kalitesi bozuk be
ton yapıdan bu kısımların çıkarılmasından çok 
daha azdır. 

9. SONUÇ 

Bütün bu bilgiler ışıgıncta, beLonda isteni
len özellikleri elde eunek için, çimento s ınıfının 
amaca uygun seçiminin yapılmasının esas ol
dugu sonucu çıkmaktadır. 

Çimento seçiminde yerel şartlar , iklim, 
mevsim de göz önüne alınmalıdır . 

Tablo 17'de Türkiye'de üretilen çimento 
sınınarı ve kullanıldıkları yerler, Tablo 18'de ge
nel olanık çimento s ınınarının ba/.1 özellikleri 
karşılaştırmalı olarak verilmi ş tir. 

Tablo 17: Çimentoların Kullanıldıkları Yerler 

Çimento 
Sınıfı 

Partiand Çimentosu 

Kalkılı Çimento 

Çürunu Çinıcııto 

Tras lı Çinıcııto 

Uçucu Küllü Çimento 
Süper Sülfat Çimento 

Çimento 
Sembolü 

J>Ç 32.5 
ve 

KÇ 3:2 .5 

PÇ 4 2 .5 
ve 

PÇ 52 .5 

çç 32.5 
ve 

çç 42.5 
TÇ 32.5 

ve 
UKÇ 32.5 
ssç 32 .5 

Kullanıldıkları Yer 

Hi Jra ı asyo n ı s ının vı.: sü lfat e tk is ini n ö~:cl 
dikk a l gcrcktirın c J iğ i her türl ü bı.:to n 
yapımınJa; genel amaç içi n. 

Yüksek dayanınılı be to n i , t eni lJiği ııde 

veya ilk daya.~ııını yükse k bc t~ n yapıınınJa 

Kütl e be ton i ~ lcrindcki inşaaılarda , dcni ;: 
suy u ve zararlı sulara maruz sahalarJa. 

Te me ll e r, is tinat du varları , barajlar g ibi hiJ 
raıa s yon ısı s ı hızının az olmas ı gere kli kütl e 
beton i ş l erimlc 

A~ ın s ülfaılara maruz be to n i ~ lcrinde 
ve 

Sülfatlara Dayanıklı Çimento SDÇ 32.5 

Beyaz Pa rtiand Çimentos u 

Harç Çimentosu 

BPÇ 32.5 BPÇ 3 2 .5 tip PÇ :n .S ve KÇ 32.5 
ve çime ntoların kullanıldıkları her ye rde kul -

BPÇ 42.5 lanılabilir ise de da ha çok suni taş, s ı va , mo
zaik ve re nk o lara k m im ari deko rasyo nun 
gerektirdiği beton işlerinde veya renk veric i 
katkı maddele riyle elde e dilen renkli be to n 
yapıınında BPÇ 42 .5 ilc PÇ 4 2 .5 arasında 
da benzer yorum yapılabilir 

-HÇ 160 Harç yapınıında veya çime nto dayanımının 
diğer ç ime nto tiple rinde olduğu kadar ö n 
planda olmadı ğ ı i ş lerde 
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Tablo 18 : Çimentoların Karşılaştırmalı Özellikleri 

Dayınım Isı Çıkarma 
Çimento Sınıfı Gel~me Hızı Hızı 

Portland 
Çimenıoları: 

a) Erken dayanım kazanan 
Yüksek Yüksek 

b) Normal 
Orta Orta 

c) Düşük ısı 
Düşük Düşük 

d) Sülfatadayanıklı 
Orta Düşük-Orta 

Yüksek fırın 

Cürünü Çimento 
Orta Düşük - Orta 

Süper Sülfat 
Orta Çok-Düşük 

Yüksek Alüminalı Çimento 
Çok Yüksek Çok Yüksek 

Puzolanlı Çimentolar 
Düşük Düşük- Orta 

• Tip ll portland çimen to klinkcriylc )'apılınışsa 

Çimentoların hidratasyon hızının, hidratas
yon ısısının , dayanım kazanına hızının , rötre 
çatlak yapınaya ve kimyasal maddelere direnci
nin göz önüne alınarak bilinçli seçim le kullanıını 
belonda istenilen hedefe ulaşınanın en etken yol-

Riitre Çatlak Kimyasal :Vladdelere Direnci 
Yapma Direnci Sülfat Zayıf Asit Saf Su 

Düşük Düşük Düşük Düşük 

Orta Düşük Düşük Düşük 

Yüksek Orta Düşük Düşük 

Orta Yüksek Düşük Düşük 

Orta Orta-Y üksek Orta- Yüksek Orta 

Bilinmiyor Yüksek Çok-Yüksek Düşük 

Düşük Çok Yüksek Yüksek Yüksek 

Orta Orta-Yüksek* Orta Orta 

larından biridir. Çimentonun bileşimi (kimyasal 
özellikler), inceliği, priz süresi, dayanımlan gibi 
fiziksel öze lliklerini bulmak ve kontrol etmek 
için kalitesine bakılması, depolama şartlannın uy
gun olması da üzerinde durulrna<;ı gerekli noktalardır. 
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DRENAJ SİSTEMLERİNİN OTOMASYONU 

Mesut KOÇAK * 

ÖZET 

Bitki gelişmesi yönünden gerekli olan toprak neminin; hava, toprak ve su oranları 

bakımından kararlı bir denge tutulması ve istenilen kurulukta toprak üst yüzeyinin 
saglanması amacıyla, yapısal özelliklerifarklı olan degişik drenaj sistemleri ortaya konul
muştur. Drenaj suyunun yerçekimi etkisiyle (cazibeyle) tahliyesinin yapılamadıgı veya diger 
drenaj sistemlerinin planlama. tasarım ve yapım yönlerinden elverişli olmadıgı yörelerde 

kullanılan pompalı drenaj sistemlerinin otomatik kontrolü, diger sistemlere göre daha uygun 
olmaktadır. 

Pompalı drenaj sistemlerinin otomasyonunda kullanılan drenaj kuyuları, yörenin yüzey 

su şartlarına ve cografik koşullarına baglı olarak, yükseltinin en az oldugu noktada 
konuşlandırılmakta ve derinlikleri de maksimum 7 m olmaktadır. 

Drenaj pompalarının etkin bir şekilde işlev yapabilmeleri için, kullanılacakları yerelere 
baglı olarak; tip. kapasite. maksimum ve minimum statik kaldırma yüksekligi. kademe 
sayısı, pompa ölçüsü, pompa sayısı ve gerekli motor gücü yönlerinden optimum degerierde 
seçilmesi gerekmektedir. 

Drenaj sistemlerinin otomasyonunda, kuyuda biriktirilen suyun seviyesini otomatik ola

rak algılayan, jloterli. kondüktif. kapasit if. jotoelektriksel, ultrasonik vb. yöntemlerden birisi 
kullanılmaktadır. Kondüktif prensipiere göre çalışan otomasyon uygulamalarında seviye 
elektrodlarından yararlanılmaktadır. Kuyu içinde, biri maksimum seviyeyi gösteren 
başlatma, digeriminimum seviyeyi gösteren durdunna elektrodu olmak üzere iki adet elekt
rod kullanılması öngörülmektedir. Yagışlara. sulama suyu artık/arına. kanal sızma/arına 
vb. faktörlere göre. kuyu içindeki su seviyesindeki degişmelere bag lı olarak kondüktivile de 
degişmektedir. Su seviyesinin yükselerek başlatma elektroduna ulaşmasıyla, devre tamam
lanmakta ve drenaj pompası aktif hale geçmektedir. Suyun tahliyesi sonucu su seviyesi. 
durdunna elektrodu seviyesinin altına düşmesiyle de drenaj pompası dunnaktadır. 

• Araş.Gör., A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları 
Bölümü, ANKARA 

sı 
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ABSTRAKT 

Bu çalışmada . bitki gelişmesi yönünden gerekli olan toprak nemini. haua-su -toprak oran
larına göre, kararlı bir dengede tutarak. yeterli kurulukta üst toprak yüzeyinin saglanması 
amacıyla kullanılan pompalı drenaj sistemlerinin ue atomasyonunun yapısal ue işleusel 
özellikleri açıklanmıştır. 

Analitik olarak incelenen otomasyon sistemi. drenaj kuyusu içindeki su seuıyesının. 
kondüktif esasa göre çalışan seuiye elekıradlarıyla algılanıp. diger elemanlarm da deureye gir
mesiyle elektropompaj ünitesine aç-kapa şeklinde komuta edilmesi ilkesine dayanmaktadır. 

ABS1RACT 

In this study. the junctiDnal and constructiDnal jacilities of pumping drainage systems and 
their automatiDns used for prouiding suificient dryness oj field sw:face by handling air-waler
soil ratiDs in a stable equilibrium were explained. 

In the analyticaly examined automatiDn system, water leuel in sump was sensed by conduc
tiue leuel electrods and by using the supplementary elemenis in the circuit electropumping unit 
were commanded on the basis on-q[f control. 

GİRİŞ 

Biı.ki gelişmesi yönünden toprak nemının 
optimum oranlarda olmas ı gerekmektedir. Toprak 
yüzeyinde veya bitki kök bölgesinde istenilenden 
fazla su bulunması drenaj sorunlarını ortaya 
çıkarmaktadır. Toprakta denge halinde bulunan 
toprak-su-hava oraru; sul<una suyu artıkları , artez
yenik sular, fazla yağış, taşkınları ve toprak 
altından tarım alanlarına gelen yabancı sular gibi 
nedenlerle, su yönünden bozulduğunda , bitkile
rin gelişmesi durmakta ve ıslah gereksinimi olan 
tuzlu, sodyumlu ve ıslak topraklarda birlikte ba
taklıklar oluşmaktadır. Toprak içindeki boşlukla
rın büyük bir kısmını dolduran su, drene edilme
diği zaman toprak içindeki hava oranını azalt
ınakla ve havalandırmayı güçleştirerek aerobilc 
şartlarda gelişebilen toprak bakterilerinin faaliy
etlerini de kısıtlamaktadır. Öte yandan, Oğuzer 
(1 979)'a göre, bu koşullar toprak sıcaklığını, 
drene olmuş topraklara göre yaklaşık 5.5 oc 
azaltmaktadır. 

Drenaj önlemleri, sulu tarım alanlarında, 

bitkilere havadar bir kök bölgesi ve tarımsal et
kinlikler için yeter derecede kuru bir toprak 
yüzeyi sağlamak yoluyla tarımsal üretimi 
arllrmak ve devamlı kılmak için, kaynağı ne 
olursa olsun bitki gereksiniminden fazla olan 
suyun araziden uzaklaştırılması amacıyla alın

maktadır. Kızılkaya (1 983)'e göre bitkiler, kök 
bölgesindeki fazla sulara belli bir süre dayanabi
lirse de, bu dercnaj sularının, en geç 36 saaue 
bitki bölgesinden uzaklaştırılması gerekmektedir. 
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Uygulanmakta olan drenaj sistemleri, açık, 
kapalı, kuyu ve pompalı drenaj sistemleri olarak 
dört grupta toplanabilmektedir (Donnan and 
Houston, 1 967). Bu drenaj sistemlerinden, porn
palı drenaj sistemi, otomatik kontrol düzeniyle 
bütünleşik olarak çalışmaya uygun olmaktadır. 

Drenaj sistemlerinin otomasyonu; drene 
edilen suyun, kuyuda biriktirilip, buradan su se
viyesine bağlı olarak, otomatik olarak çalışan bir 
pompaj tesisiyle uygun bir yere tahliye edilmesi 
veya bu suyun, ıslah edilerek, tekrar sulama suyu 
olarak kullanılmasıyla yapılabilmektedir. 

Bu amaca dönük olan ve kuyudaki su sevi
yesinin algılanması ilkesine dayanan otomasyon 
yöntemlerini; şamandıralı (Ooterli), kondüktif, 
kapasitif, fotoelektrik ve ultrasonik seviye 
algılama olarak beş grupta toplamak mümkün ol
maktadır. Bu yöntemlerin yapısal ve işlevsel 
özellikleri çeşitli kaynaklarda açıklanmıştır 
(Koçak, 1992; Brindley, 1988). 

2. OTOMATİK KONTROLLÜ 
POMPALI DRENAJ SİSTEMLERİNİN 
TASARlM PARAMETRELERİ 

Drenaj ve toprakaltı sulama sistemlerinin 
işlevlerini yerine getirmesiyle, drenaj 
çukurlarında veya kuyularında biriken suların 
otomatik olarak boşaltılmasında ilk aşamayı, ge
rekli pompa ve kuyunun karakteristik parametre
lerinin belirlenmesi ve seçilmesi işlemleri 
oluştururken, ikinci aşamayı da sisteme uygun 
otomatik kontrol yönteminin belirlenmesi ve sis
tcmin bir bütün halinde çalışma ilkelerinin 
açıklanması işlemleri oluşturmaktadır. 



2.1. Drenaj kuyuları ve Pompaj Tesisi
nin yeri 

Drenaj kuyuları ve pompaj tesisi, yörenin 
yüzey su şartlarına ve topojlfafyaya baglı olarak, 
uygun çıkış agzının olmadıgı ve yükseltinin en 
az oldugu noktada konuşlandlrılmalıdır. Pompaj 
kuyularının derinligi maksimum 7 m olmalıdır 
(Donnan and Bradshaw, 1960). Küçük pompaj 
tesislerinde daire kesitli kuyular kullanılırsa da, 
girdap oluşumunu önlemek için kuyu şekli, 
dikdörtgen biçiminde projelenmelidir. Kapalı 
drenlerle drenaj suyunun taşındlgı kuyularda gir
dap oluşumunu engellemek amacıyla, kuyu alt 
seviyesi yle, kuyuya giriş dreni arasında en az 0,6 
m aralık bulunmaladır (ochs et al.., 1983). Şekil 
1 'de drenaj po m palarının et.:.ili çalışmaları, suyun 
düzenli ve serbest şekilde emme borusu içine gi
rebilmesi için tasarıma esas gerekli kuyu boyut
lan ve pompa açıklıklan verilmiştir (Anonymous, 
1993). 

(a) 

(b) 
Şekil 1. Kuyu ve pomp_a açıklıkları, (a) Ön 

görünüş, (b) Usten görünüş. 
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Girdap oluşumunu önlemek amacıyla ima
latçılar tarafından önerilen emme borusunun 
batıklık kısmı Ks (m); pompa debisine Q (m3Js) 
ve boru çapına D (m) baglı olarak; 

K =0.64.Q 
s 2 

D 
eşitligiyle verilmektedir. (Anonymous, 1993). 
Drenaj kuyularında birden fazla pompa kul
lanılması halinde, her bir pompanın verdisinin 
dagılımının düzgün olması ve geniş girdap 
akımlarından kaçınılması için üniteterin eşit 
aralıklarla yerleştirilmesi gerekmektedir. 

2.2. Pompa Tesisi Karakteristiklerinin 
Belirlenmesi 

Monometrik yükseklik, kapasite, pompa 
sayısı ve ölçüsü, gerekli güç kaynagı pompa 
seçimini etkileyen temel ölçütlerdir. Tarımsal 
drenaj uygulamalarında genellikle santrifüj porn
palar kullanılmaktadır. Santrifüj pompaların, rad
yal, aksiyal ve karışık akışlı olmak üzere üç tipi 
bulunmaktadır. Drenaj sistemlerinde büyük ma
nometrik yükseklik ve düşük debiler istendiginde 
radyal, diger durumlarda aksiyat akışlı santrifüj 
pompaların kullanılması öngörülmektedir. Diger 
iki tipin kombinasyonundan oluşan karıştk akışlı 
pompalar ise orta debili ve orta manometrik 
yüksekliklerde kullanılabilmektedir. Drenaj çaltş
malarında manometrik yükseklik ve verdi (debi) 
gereksiniminin bilinmesi halinde şekil 2'den ya
rarlanılarak uygun pompa tipi seçilebil- mekte
dir. (Anonymous, 1993). Şekildeki taralı bölge, 
uygulama ve seçim kriterlerinin üst üste 
çak.ıştıgı bölgeyi göstermektedir. Manometrik 
yükseklik, hız ve randıman (yüzde verim), drenaj 
pompalarının önemli karakteristik degerlerinden
dir. 

30r------------------------------. 
E 20 

ı 15 
~ 12 
~ 10 .. 
-"' 
::> 6 ,.. s 
~ 4 
Qj 3 
E 
g 2 ,. 
~ 

Tek kademeıi 

Aksiyaı pompalar 

0.05 0.1 0.5 10 

Debi- m3/ s 

Şekil 2. Pompa tipi seçim gratigi 

Bu pompalara ait kapasite-randıman, manomet
rik yükseklik-randıman ve kapasite -manometrik 
yükseklik ilişkileri, normalin yüzdesi olarak şekil 
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Şekil 3. Pompa karakteristik degerieri arasındaki ilişkiler 

Drenaj pompa tesislerinin kapasitesi, o 
yörede yapılan yüzey ve toprakaltı drenaj sistem
lerinin dizayn katsayıs ına bağlı olarak belirlen
mektedir. Drenaj katsayı s ı olarak da adlandırılan 
bu değer, tarım arazilerinden drenajla bir günde 
boşalulması gereken cm su yüksekliği veya 
birim alandan boşaltılması gereken verdi (debi) 
olarak bilinmektedir (Sönmez vd., 1984) 

Kuyudan pompayla boşalulmas ı gereken 
suyun debisi Q (m3/s); kuyu depolama hacmine 
S (m3), kuyuy.f giren su miktarına Os (m3/s) ve 
ça lı şma zamanına tc (s)'ye bağlı olarak; 

Q =S+ Os. le 

p le 

eş itli ğ inden bulunabilmektedir. (Ochs ct al., 
1983). 

Pompa ölçüleri, poınpanın çalışına hızı ve 
y üksekliği pompalanacak su miktarına bağlı ola
rak , maksimum randımanı sağlayacak şekilde 
seç ilmelidir. Ponıpanın boşalum hızı , optimum 
ko~ ullarda 2,8-4 m/s oranlannda olmaktadır. 
(Oc h s ct al., 1983). Drenaj poın palarının ölçüsü 
D ( ın); poınpa kapasitesine Q(nı3/s), borudaki 

su sütunu hızına V (m/s) ve katsayıya C5 (1, 13) 
bağlı olarak; 

D= c.(~) 
1(2 

eşitliğiyle belirlenmektedir. Pompa sayısı da 
drene edilecek su verdisine bağlı olarak belirlen
mektedir. Küçük alanlarda ya da yeralu suyunun 
pompalanmasında tck bir poınpa kullanılırken, 
yüklcnmc oranlarının çok değişken olduğu 
yörelerde de üniversal karakterli poınpalar kul
lanılmaktadır. Çok sayıda pompa kullanılmas ı; 
aşırı su yüklenınesi veya pompanın arızalanması 
durumunda yedeklerinin devreye girecek olması, 
güvenli çalışma ortamının doğmas ına olanak ver
mektedir. Bu amaç için en uygun yük dağılımı , 
biri diğerinin yaklaşık iki katı kapasitede iki 
pompa ilc veya her birinin kapasites i eşit üç 
poınpa ilc sağlanabilmektedir. 

2.3. Güç Kaynagının 8elirlenmesi 

Pompaj ünitelerinin dcvitilnıcs indc içten 
yanınalı motorlar kullanılabilirse de, elektrik 
enerjisinin ekonomik olarak sağlanabileceği 
ko~ullarda elektrik nıotorhırının kullanılması cko-



nomik ve otomatik çalışmaya olanak vermesi 
açısından daha güvenilir olmaktadır. Otomasyon 
sisteminde bazı avantajlarından dolayı kısa devre 
ratorlu asenkron elektrik motorlarının kul
lanılması öngörülmektedir. Pompayı tahrik 
amacıyla kullanılacak motor gücü P (W); pompa 
debisi Q(m3/s), toplam dinamik yükseklik H1 
(m), Cg katsayısı (9800), pompa randımanı NP 
(%), varsa aktarma düzeni randımanı N (%) ve 
motor randımanı Nm (%) degerierine ba~lı ola-
rak; p Cg Q. Ht 

Np.NgNm 

eşitligiy le bulunmaktadır (Anonymous, 1993). 

2.4. Otomatik Kontrol Sistemi 

Taban suyunu sabit bir düzeyde tutmak ve 
drenaj pompasının sürekli ya da kuruda 
çalışmasını önlemek amacıyla kondüktif ilkelere 
göre çalışan otomalik kontrol sisteminin kul
lanılması öngörülmektedir. 

Öngörülen denetim sisteminde görev yapan 
elemanlar; güvenlik ve kumanda elemanları ola
rak iki bölümde incelenebilmektedir. Güvenlik 
elemanları; faz koruyucu röle ile termikmanye
lik şaherden oluşturulurken, kumanda elemanları 
da; transformatör, başlama ve durdurma elektrot
ları, boşaltma rölesi, açma-kapama saati, 
komütatör ve kontaktörden oluşturulmaktadır 
(Şekil4). 

Fa2 korum.ı. 
rölosl 

Kontaktör 

E lektropompaj ünitesi 

saati 

caıı,t ı rma 

eıektrodu 

Kuyu < Durdurma 
elektrodu 

Şekil 4. Su seviye elektrodu ile drenaj porn
pasının kontrolü 
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Sistemde yer alan güvenlik eleman
lanndan faz koruyucu röle, elektropompaj 
ünitesini besleyen fazlardan herhangi birinde 
akımın kesilmesi veya gerilimin düşmesiyle; ter
mik-manyetik şalter de, elektrik motorunun aşırı 
akım çekmesiyle dogabilicek zararları (motorun 
yanması vb) önlemektedirler. Kumanda eleman
lanndan transformatör, ana şebekeden gelen geri
limi düşürerek, emniyetin saglanması açısından 
otomalik kontrolün düşük akım teknigiyle 
gerçekleşmesini sagıamaktad ır. 

Kondüktif yöntemde, ranaj kuyusu içinde, 
biri alt su seviyesini gösteren durdurma, diğeri 
üst su seviyesini gösteren çalıştırma elektrodu 
bulunmaktadır. Kuyu içinde yükselen su, durdur
ma elektrodunu aşarak, çalıştırma elcktroduna 
ulaşması halinde, elcktrodlar arasındaki açık 

devre kapanmaktadır. Bu durumda, kuyudan 
suyun boşalulmasını sagıayan, zayıf alamla 
çalışan boşaltma rölesi devreye girerek kontrol 
akımının, açma kapama saatine ilelilmesini 
sağlamaktadır. Kontrol akımı açma kapama saati 
ve komütatörün otomalik modu üzerinden, porn
payı besleyen ana akım devresine komuta eden 
kontaktöre gelmektedir. Kontaktörün akım bobi
ni enerjilenerek paleti çekmekte ve böylece 
elektropompaj ünitesine giden ana akıma yol ver
mektedir. Bunun sonunda, elektropompaj ünitesi, 
aklif hale geçmekte ve su seviyesi durdurma 
elektrodu aluna inineeye kadar suyu boşaltmaya 
devam etmektedir. Su seviyesi durdurma elektro
dunun altına düşmesiyle elektropompaj ünitesi, 
devre dışı kalmaktadır. Otomatik denelim işlemi, 
su seviyesine bağlı olarak, periyodik şekilde 

sürdürülmektedir. 

3. SONUÇ 

Pompalı drenaj sistemlerinin planlan
masında , tasarımında, yapımında pompa karakte
ristiklerinin ve güç kaynagının belirlenmesinde 
ve otomasyon yönteminin seçilmesinde gerekli 
özen gösterilmelidir. Bu nedenle yörenin doğal 
ve ekolojik koşulları, gerekli enerji kaynagının 
(elektrik veya yakıt) sağlanması, ilk tesis masraf
lan , gerekli koruma ve bakım şartları, yeralu su 
şartları ve dalgalanmaları iyi şekilde etüd edilme
lidir. 
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Drenaj sisteminin bütün elemanlarının dış 
şartlara karşı (sel, yagış, rüzgar, buzlanma, hava 
sıcaklığı, vandalizm vb) koruma altına alınmalı 
ve periyodik sürelerle bakım ve servislarının 
yapılmasına özen gösterilmelidir. Zaman zaman 
kuyu içinde biriken sedimentler temizlenmelidir. 
Kuyu boyutları ve pompalar temizlenıneye ola
nak vermelidir. Emme ve basma hatlarında kul
lanılan borular korozyona karşı dayanıklı 
olmalıdır. 

Drenaj pompaları; periyodik çalışmaları 

sırasında 3 dakikadan az süreler için çalışmama
lıdır. Bu amaçla otomasyon sistemine zaman 

geçiktirici bir röle eklenmeli veya durdurma ve 
başlatma elektrodları arasındaki uzaklık, porn
panın bu süreden az çalışamayacagı konuma 
ayarlanmalıdır. 
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YANDAN ALIŞLI BAGLAMALARlN HİDROLİK TASARIMI 
ÜZERİNE BİR BiLGİSAYAR PROGRAMI 

Doç.Dr.A.Melih Yanmaz ve lnş.Y.Müh. Emine Cihangir 
Orta Dogu Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisligi Bölümü 

06531-Ankara 

ÖZET 

Baglama, sulama, elektrik enerjisi üretimi, vb. amaçlarla akarsu seviyesini kabartarak 
akarsudan istenen miktarda suyun alınmasını saglayan bir hidrolik yapıdır. Yandan alışlı 
baglamalar ova akarsularında sıkça kullanılmakta olup, ülkemizdeki toplam baglama 
sayısının % 90'ı bu tiptedir. Baglamaların pratikteki hidrolik tasarımı için çogunlukla benzer 
şartlardaki yapılar göz önüne alanmakta ve tasarım mühendisinin tecrübesi kul
lanılmaktadır. Bu çalışmada, yapım yerine karar verilmiş bir şantiyede degişik boyutların 
kolayca denenip, bunlara karşı emniyet ve ekonomik analizierin yapılmasına olanak 
tanıyan, DWEIR isimli bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Bu programda, iilkemizde uy
gulanan baglama tasarım kriterleri, son yıllarda literatiirde yayınlanan bulgularla da 
karşılaştırılışlır. Önerilen bilgisayar programı, ömek bir projede uygulanmış ve mevcut proje 
maliyetinden daha diişük maliyet veren yapı boyutları bulunmuştur. 

GİRİŞ 

Su temini, sulama ve hidroelektrik enerji 
üretimi amacıyla akarsulardan kau madde kon
santrasyonu düşük su alınmalıdır. Bu amaçla, 
akarsudaki su seviyeşini kal?ıvtarak istenen sevi
yeden temiz su almak için bir bağlama 
yapılabilir. İdeal bir bağlama prizi, akarsudan 
ihmal edilebilecek konsantrasyonda su çevirme
lidir. Bağlama elemanlannın akıma karşı konum
ları ve boyutlan, yersel topografik, jeolojik ve 
temel şartlarının yanı sıra tasarım debisi ve kau 
madde konsantrasyonuna da bağlıdır. 

Türkiye'deki bağlamaların çoğunluğu ova 
akarsularında sulama amaçlı (% 94) ve yandan 
alışlıdır. (% 90) (1 ). Bu çalışmanın amacı, 

bağlama tasarımı için ülkemizde kullanılan kri
terlerin gözden geçirilmesi ve bunların Iite
ratürde bu konuyla ilgili son bulgularla 
karşılaştırılarak ekonomik tasarıma yönelik bir 
bilgisayar programı geliştirmektiL Bu program
da, çeşilli seçeneklerin boyutlarının, ekonomik 

ve emniyet analizlerinin kısa zamanda hesaplan
masıyla tasanın mühendisine kolaylık sağlamak 
amaçlanmışur 

2. Bl LG lSAYAR PROGRAMI 

QuicBasic dilinde yazılan bilgisayar prog
ramı, DWEIR, yandan alışlı bir bağlamanın tüm 
yapısal eleman boyutlarını, maliyetini ve emniy
et analizlerini yapmaktadır. DWEIR, en uygun 
şantiye yeri seçilmiş, kazı, dolgu, vb. Ön 
çalışmaların bitmiş olduğu bir durumda uygulan
malıdır. Programın girdileri dört ana grupta top
lanabilir: 

a) Debi girdileri: 
1) Tasarım sulama debisi, 
2) 5,10,25,50 ve 100 yıllık yinelenme 

dönemlerinin debileri, 
3) Yapım şantiyesi yakınındaki 5, 10, 25, 

50 ve 100 yıllık yinelenme dönemi olan 
debilerin su yüzü profilleri (Bu amaçllj_ 
HEC-2 bilgisayar programı (2) kul
lanılabilir). 
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b) Topografik girdiler: 
1) Ana sulama kanalı taban egimi, 
2) Ana sulama kanalı girişindeki taban 

k otu, 
3)Yapımı şantiyesi civarındaki akarsu en 

kesitleri, 

c) Malzeme özellikleriyle ilgili girdiler: 
1) Beton ve akarsu kesiti için Manning 

pürüzlülük katsayısı 
2) Su, beton ve topragın özgül agırlıgı, 
3) Toprak şev açısı, 
4) Zemin ve beton arasındaki sürtünme kat

sayısı, 

5)Lane sızma yönteminde kullanılacak top
rak göreceli permeabilitesi 

6 Zemin emniyet gerilmesi. 

d) Tasarım mühendisince seçilecek girdi· 
ler: 

1) Priz ve ana sulama kanalı girişindeki 
mesnctlerin sayı sı ve kalınlıgı, 

2) Çökelme havuzu sonundaki eşik yüksek-
Iigi, -

3) Çökelme havuzunda arzu edilen kau 
madde temizlenme yüzdesi, 

4) Çakil geçitlerinin sayısı ve boyutları, 
5) Dolusavak üzerindeki olası köprü ayak

larının sayıs ı ve geometrik özellikleri. 

Programın geliştirilmesi aşamasında edini
len bulgular ve programın özellikleri aşagıda su
nulmuştur: 

a) DWIR, yanal egimleri 1 düşey: 1.5 yatay 
olan trapez kesiLli kaplamalı ana sulama 
kanalının en uygun taban genişligini en düşük 
maliyet esasına göre bulmaktadır. Bu genişligin 
bulunması özellikle uzun ana sulama kanalları 
için ekonomik bir sonuç vermektedir. Ana sula
ma kanalının maliyet hesabında, kazı, kaplama 
ve islimlak maliyetleri göz önüne alınmıştır. 
Ayrıca, geniş bir debi , pürüzlülük katsayısı ve 
taban egimi aralıgı için trapez kesilli kanallarda 
en uygun taban gcnişligi ve su derinligini veren 
abaklar geliştirilmiştir (1). 

b) Yapılan ekonomik analizler sonucunda 
düzgün rakorunanının (trapez kesiLli ana kanal
dan dikdörtgen kesilli kanala geçiş yapısı) bili
nen diger rakortman cinslerine göre daha uygun 
oldugu saptanmıştır. Düzgün rakortmanda oluşan 
yük kaybı diger rakorunan tiplerine göre biraz 
daha fazla olmakla birlikte bu fark ihmal edile
cek mertebededir. Rakorunan girişindeki en 
uygun taban genişligi, sulama kanalı optimum 
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ban genişliginin yaklaşık 2.5 kau olarak bulun
muştur. Geçiş yapısı uzunlugu için (3) ve (4) nu
maralı kaynaklarda bulunan ve bilgisayar prog
ramında da sunulan denklemler kullanılabilir. 

c) Çökelme havuzu sonuna konulacak eşik 
yükseligi için akarsudaki katı madde konsantras
yonu, priz debisi ve çökelme havuzunun ardışık 
iki yıkaması sarasında havuzda birikecek kau 
madde hacmi göz önüne alınmalıdır. Pratikte, bu 
yükseklik için 0.6 m-1.0 m arasında bir deger 
önerilmektedir (4). 

d) Çökelme havuzunun tasarımı çok 
önemlidir. Ülkemizdeki bir çok çökelme havuzu 
tasarım hatalanndan dolayı işlevlerini tam olarak 
yerine getirememektedir. Çökelme havuzunda 
çökelmesi arzu edilen en düşük dane çapı için 
0.5 mm düşünülmüştür. Bu çaptan daha düşük 
çaplan çökelme havuzunda tuunak büyük boyut
lara neden olacagı için ekonomik degildir. 
Ayrıca çok küçük danelerin akım etkisiyle sula
ma sahasına sürüklenmesi toprak tutma kapasite
sinin arunası açısından da olumludur. DWEIR, 
(5), (6) ve (7) numaralı kaynaklarda verilen ve 
çökelme havuzu boyunun hesabında kullanılan 
formülleri içermekle ve bu formüller arasında en 
uzun havuz boyu veren seçenegi kabul etmekte
dir. Çökelme havuzunun genişligi fazla ise daha 
uygun işleune amacıyla bölmeli havuz seçenegi 
de düşünülebilir(?). 

e) Priz, çökelme havuzu ve ana sulama 
kanalının girişine konabilecek kapak tipleri prog
ramda özetlenmiştir. Bu kapakların seçiminde, 
mesnetler arasındaki açıklık ve kapakların 
özellikleri göz önüne alınmalıdır. 

f) Dolusavak ve çakıl geçidi ayaklarında 
akım şartları birbirlerinden farklı olabilir. Akım 
şartlarına göre dolusavak ve çakıl geçidi ayak
larında hidrolik sıçramayı kontrol altına almak 
için akarsu tabanında oluşturulacak kazı derinlik
leri birbirlerinden çok farklı ise düşü havuzunda 
dolusavakla çakıl geçidi aras ına riprap kesitine 
kadar bir aytrına duvarı yapılabilir(4). 

g) Yapı, kayma, devrilme, alttan kaldırma 
gibi faktörlere karşı istenen emniyet faktörlerini 
sağlamıyorsa, sızınanın ve dolayısıyla alttan 
kaldırma kuvvetinin azalulmasına yönelik 
önlemlerin digerlerinden daha ekonomik oldugu 
gözlenmiştir. Sızma analizinde Lane teorisi (8) 
kullanılabilir. Programın degişik seçeneklerle 
çalıştırılması sonucunda en ekonomik önlemin, 
derzlcr aluna dren yerleştirilmesi oldugu 
gözlenmiştir. 

Programın akış diyagramı şekil 1 'de sunul
maktadır. Program Ingilizce yazıldıgı için akış 



PROGRAM OPENING 

MENU! 

R: EXIT TO DOS 
D: DESIGN AND COST ANALYSIS 
S: STABILITY ANALYS IS 

MENU4 

R RETURN TO MENU! 
S SPILLWAY CHECK 
L SLUICEWAY CHECK 
I INTAKE CHECK 

~ r------M-E_...N-:2------, 

R:RETURN TO MENU! 
--~ I: IRRIGATION CANAL DESIGN 

~
S : SP ILLWAY C REST DETEilMINATION 
P:SPILLWAY SLUICEWAY D!SCHARGE 

AND STILLING BASlN DESIGN 
I C:COMPLETE DESIGN 

AND OVERALL COST 

y OUTPUTS 
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Şekil ı. nitgisayar programı akış diyagramı 
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diyagramı orijinal haliyle verilmektedir. 
DWEIR, tasarım ve denge analizlerinin ayrı ayrı 
yapıldıgı iki ana programdan oluşmaktadır. 
Boyutları bilinen ı:mglama elemanlarının denge 
analizi için ikinci program çalıştırılabilir. 
Programda belli seçenekler sunulmaktadır. 
Öncelikle, arzu edilen seçenek istenmelidir. 
Daha sonra ilgili girdiler istenmekte ve program 
gerekli alt programı çagırmaktadır. Gerektiginde, 
kullanıcıya alt programlar arasında bilgi 
alışverişi imkanı saglanmaktadır. Alt program
ların çalışurılmasıyla elde edilen çıkular daha 
önceden tanımlanan bir dosyaya gönderilmekte
dir. Daha sonra, program ana menüye dönerek 
yeni bir seçenek için beklemektedir. DWEIR'de 
17 adet alt program vardır. Bu alt programiann 
içerikleri aşagıda özetlenmiştir: 

a) Alt program MCANAL: Ana sulama kanalı 
en düşük maliyete göre tasarlanmaktadır. 

b) Alt program CREST : Priz hidrolik 
tasarımı yapılmaktadır. 

c) Alt program DISCHARGE: 5,10,25,50 
ve 100 yıllık yinelenme dönemleri olan debiterin 
dolusavale ve çakıl geçidinden geçin degerieri ve 
memba su kolları bulunmaktadır. 

d) Alt program DEPTH : Hidrolik sıçrama 
eşlenik derinlikleri bulunmaktadır . 

e) Alt program FDOUDE: 5, 10,25 ,50 ve 
100 yıllık yinelenme dönemi olan debilerde dolu
savak ve çakıl geçidi ayaklanndaki froude 
sayıları bulunmaktadır. 

f) Alt program MAX : En büyük Froude 
sayısına karşı gelen hidrolik sıçrama mansap di
rinligi ve kuyruk suyu derinligi bulunmaktadır. 

g) Alt program TYPEI : U.S.B.R. Tip 1 
düşü havuzu tasarımı yapılmaktadır. 

h) Alt program LJUMP1: U.S.B.R. Tip 1 
düşü havuzunun uzunlugu bulunmaktadır. 

i) Alt program L TYPE2: Tip 2 düşü havu
zu tasarımı yapılmaktadır. 

j) Alt program LJUMP2 : U.S.B.R. Tip 2 
düşü havuzunun uzunlugu bulunmaktadır. 

k) Alt program TYPE 3: U.S.B.R . Tip 3 
düşü havuzu tasarımı yapılmaktadır . 

ı) Alt program LJUMP3 : U.S.B.R. Tip 3 
düşü havuzunun uzunlugu bulunmaktadır. 

m) Alt program BUCKET : Sıçratma uçlu 
enerji kırıcıların tasanmı yapılmaktadır. 

n) Alt program ÇlZlM: Yapının boy kesiti 
çizilmektedir. Denge analizinin yapılabilmesi 
için boy kesit Şekil 2'de gösterilen üçgen ele
manlara bölünmektedir. Bu bölünme sırasında 
analizi yapılacak her alt elemanın, ömegin; dolu
savak, apron ve uç eşigin altında en az bir üçgen 
eleman bulunmasına dikkat edilmelidir. Standart 
dolusavale profili eşdeger bir ırapez kesiLle tem

sil edilmektedir. 
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Şekil 2. Yapı Emniyet analizleri için oluştu
rulan üçgen elemanları 

o)Alt program STAB: Yapının, kayma dev
rilme, kesme ve kayma, alttan kaldırma ve temel 
gerilmelcrine karşı emniyet analizi yapılmakta
dır. Bu analizlerde ayrı ayrı depremli, depremsiz 
ve boş memba koşulları denenmektedir. Bu ana
lizlerden önce, üçgen elemanların agırlık mer
kezleri ve Lane metoduna göre alttan kaldırma 
kuvvelleri hesaplanmaktadır. Denge analizi ta
mamlandıktan sonra, ikinci menüdeki denge ana
lizi seçenenegi istendiginde alt program STAB, 
dolusavak, çakıl geçidi , priz ve memba örtüsü
nün maliyetlerini hesaplamaktaciır. 

p) Alt program W ALL: Yapının yanal 
sınırlarını oluşturan istinad duvarlannın tasarımı
nı ve kayma, devrilme ve zemin gerilmclerine 
karşı emniyet analizini yapmaktadır. 

r) Alt program GATECOST: Yapıda kul
lanılacak tüm kapakların maliyetini hesaplamak
tadır. 

3. UYGULAMA ÖRNEGİ 

.. Önerilen bilgisayar programı, Sandıklı 
ürenler sulama projesi için yapılan Başagaç 
baglaması için çalıştmlmışur. Mevcut ön proje, 
dolu gövdeli ve yandan prizlidir. Programın 
çalıştınlmasıyla tüm yapı boyutları yeniden bu
lunmuştur. Ekonomik analizde DSI 1992 yılı 
birim fıyatları kullanılmışur. Analizin detaylan 
(1) numaralı kaynakta sunulmaktadır. Mevcut ön 
tasarımdaki yapı maliyeti DWEIR'in çalışurılma
sı ile elde edilen maliyetin 1.844 kau bulun
muştur. 



4.SONUÇLAR 

Bu makalede, yandan alışlı ve dolu gövdeli 
bir baglamanın toplam yapı maliyetini azaltacak 
yapı elemanları boyutlarını, yapı maliyetini ve 
emniyet analizini yapan DWEffi adlı bir bilgisa
yar programı tanıtılmıştır. Programın geliştiril
mesinde Türkiye'de uygulanan tasarım kriterleri 
yeniden gözden geçirilmiş ve literatürde rastla
nan gelişmeler de göz önüne alınarak karşılaştır
malı bir ortam amaçlanmıştır. Program, genelde 
dolu gövdeli baglamalar için yazılmış olmakla 
birlikte küçük eklemelerle hareketli baglama 
tasarımı için de geliştirilcbilir. 
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DWEIR, en uygun şantiye yeri seçilmiş, 

kaz, dolgu, vb. ön çalışmaların tamamlanmış 

oldugu bir konumda çalıştırılmalıdır. Bu prog

ram, bir tasarım mühendisinin degişik yapı boy

utlarını ardışık bir şekilde deneyerek anında ma

liyet ve emniyet analizlerini yapmasına ve en 

uygun seçenege karar vermesine olanak tanımak

tadır. Kesin tasanın için, bulunan boyutlar yersel 

şartlar göz önüne alınarak degiştirilebilir. Bu 
programın örnek bir projede çalıştınlmasıyla 

daha ekonomik sonuçlar elde edilmiştir. 
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AYNI BÖLGEYE HİZMET VEREN BARAJLARIN 
ORT AK İŞLETME ÇALIŞMASI 

AKTAN YÖNTEMİ 

Özay AKTAN : lnş .Müh . 
DSI XIV. Bölge Müdürlügü- ISTANBUL 

ÖZET 

Bu makalede. aynı bölgeye hizmet ueren barajlarm ortak işlelilnıes i ile ilgili bir grafik 
yöntem ue bu yönlemin çözümüne ait genel bir bilgisayar programı verilmiştir. 

Aynı bölgeye hizmet ueren ue işletmeye açılmış olan barajların bu yönteme uygun olarak 
işlelilmesi. sisiemin toplam veriminin hissedilir bir biçimde artmasına neden olmaktadır. 
Planlama oşamasmda etüd edilen barajların işletme çalışmalarının AKTAN yöntemi ile 
yapılması halinde ise. çekilen su miklarını sabit tutarak baraj yüksekliklerinin 
degiştirilmesi imkanı dogdugundan sistemin en ekonomik bir şekilde boyullandırılması 
mümkün olmaktadır. 

Program ile istenilen sayıda barajın ortak işletme çalışması yapılabildigi gibi, küme 
içinden gerekli barajlar seçilerek oluşturulacak yeni all kümelerin ortak işletme çalışmasını 
da yapmak nıünıkün olmaktadır. Ayrıca, islenildig i takdirde kümeye giren her barajm tek 
ı ek müslakil işletme çalışmasıda yapılabilmektedir. 

I. GİRİŞ 

1.1. Amaç 

Bu çalışmanın amacı , aynı bölgeye hizmet 
veren ve işletmeye açılmış olan barajlardan 
azami verimin sağlanması, yine aynı bölgeye 
hizmet veren ve planlama a~amasında etüd edi
len barajlardan çekilen su miktarını dcğiştinnc
dcn sistemin en ekonomik bir şekilde boyut
landırılmasın ı saglaınaktadır. 

1.2. Daha Önce Yapılan Çalışmalar 

Bu konu ilc ilgili daha önce yapılan 
çalışmalarda, Istanbul- Anadolu yakasındaki Omcrli 
ve Darlık barajlarında müstakil çalışma ilc ortak 
çalışma arasında ll mil m3/y ıl fark oldugu 
gösterilmiştir. Bu artış hiçbir ilave masraf yap
madan sadece barajların eş doluluk seviyesinde 
tutulacak şekilde dikkatli bir i~lctmc yapılma- s ı 
ilc sağlanabilmektedir. Öıncrli ve Darlık baraj
larının, Agva, lsaköy ve Sungurlu rcgü latörlcrin
dcn beslenmesi ilc ilgili yapılan çalışınalarda 
münfcrit çalışına ilc ortak i şletme çalışınası 
arasında 30-40 mil. m3/y ıl mcrtcbcsindc verim 
aruşı saglandıgı hcsaplanmışur. 

Daha önce iki barajcia yapılan ortak i~lctmc 
çal ı şınalarında çözüm bilgisayar kullanılarak 
analitik yöntemlerle sağlanınışllr. Ancak ortak 
i ş letıneye giren barajların adetlerinin aıtması du
rumunda; barajiara giren akımların, çekilen ve 
dolusavaklardan aLılan su miktarlarının çok ocğiş
ken olmas ı ayrıca baraj isale hatlarında değişken 
veya eksi yönlü (ters yönlü) akım şanlarının 
doğması nedeniy le problcınin analilik olarak 
çözülmesi son dcreec zorlaşmaktadır. AKTAN 
yönLemi bir grarik yöntem olup, bu yömcmdc her 
barajın durumunu ve sınır şanlarını diğer baraj
larlu birlikte aynı eksen takımı üzerinde görmek 
ve değerlendirmek çok kolay olmaktadır. Bu 
yöntemin esas ları verileliginde y ukarıda belirtilen 
karışık durum netleşerek herşey yerli yerine otur
maktadır. 

1.3. Ortak İşletme Çalışmasının Esasları 

Ortak işletme çalışmasının ana fikri aynı 
bölgeye hizmet veren barajları imkanlar 
ölçüsünde tck bir rezervuar gibi eş doluluk 
oranında çalı~Lırarak dolusavaktan aLılan suların 
ıııiniınuına indirilıncsidir. Dcgi~ik bir ifade ilc; 
bir barajda boş aktif hacim varken diğer bir ba-
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rajın dolusavağından su atılmasını mümkün ıner
tcbe önleıncktcdir. Ortak işletmeye dahil olan ba
rajların kritik periyotlarının diğer barajiara göre 
farklı dönemlerde olması ortak işletme çalışına
sının veriminin çok anınasına neden olmaktadır. 
Kritik periyoLLa ıniniınuına düşen barajlardan 
alınamayan su ıniniınuına düşmemiş olan diğer 
barajlardan temin edilerek büyük avantaj 
sağlanmaktadır. 

Istanbul'un Anadolu yakasındaki mevcut 
ve ınutasavver beş barajın ortak işletilmesi sonu
cunda dolusavaklardan atılan toplam su mik
tarının büyük ölçüde azaldığı görülmüştür. Ortak 
işlctınc çalışınasının yıllık verim artışı ise 19.7 
mil. ın3/yıl'dır . 

lA. Ortak İşletme Çalışmasının Mahzurları 

Bu bölüme kadar ortak işletme çalışınası

nın esasları ve faydaları hakkında bilgi veril
miştir. Ortak işletme çalışınasının en büyük ınah
zuru, kritik periyot sonunda sisteme giren baraj
ların tamamının boşalınasıdır. Endcr durumlarda 
bir-iki barajcia çok az miktarda su kalabilıncktc
dir.) 

Böyle bir durum bilhassa büyük şehirlere 
içme suyu sağlayan barajlar için çok ciddi bir 
sorun olacaktır. Bu tür riskierin azaltılması için 
aşağıda belirtilen üç seçenekten biri uygulanına
lad ır . 

* Eğer elimizde çok uzun süreli ve 
güvenilir rasatlar mevcut ise, ortak i ş lctıncdc , 
kritik periyot sonunda uyg un bir miktar da su ka
lacak biçimde toplam ortak çekim miktarı 
seçilmelidir. (Kritik periyot sonunda şehre belirli 
bir süre su sağlanacak miktarda rezerv bırakılına
lıdır .) 

* Eğer elimizde yeterli sürede ve ona 
güvenliktc rasatlar mevcut ise ortak sistemden 
çekilccek su miktarı ortak i ş letıneden elde edile
bilecek fazlalığın (l/2-2/3)'ü kadar düşürülmeli
dir. 

* Eğer elimizdeki rasatlar kısa ve güvenilir 
değilse, sistemden çekilccek su miktarı ınüstakil 
i ş letme ilc elde edilecek su miktarının toplamına 
eşit seçilmelidir. Bu durumda sistemin yine ortak 
işletme kriterlerine uygun olarak işletilmesi, sis
tcmin veriminin çok daha güvenli bir şekilde 
elde edilmesini sağlayacaktır. Netice olarak re
zcrvuarda bırakılacak güvenli avansı miktarının 
seçimi bu konuda tccrübcsi olan sistemin ve 
bölgeyi iyi tanıyan hidrolojistlcr tarafından 
yapılmalıdır. 
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2. ORTAK İŞLETME ÇALIŞMASI 
OLUŞTURULMASlNDA Y APlLAN 
KABULLER 

Işletme çalışması, ortak işletme çalışınası 
ve bilgisayar programının oluşturulmasında 
yapılan kabuller aşağıda sıralanmıştır. 

* işletmenin ilk aybaşında bütün rezervuar
larının dolu olduğu, 

* Şartlar uygun olduğu sürelerde tüm baraj
ların doluluk oranlarının eşitlenmesi , (Aktif ha
ciındcki doluluk oranı) 

* Aylık su ihtiyacının öncelikle dolusavağı 
çalışan barajlardan temin edilmesi, 

* lsale hatlarının ters (-) yönde çalışınadığı, 
(Bir barajdan diğerine su aktarılınadığı) 

* Bütün baraj havzalarının farklı olduğu, 
bir baraj ın giriş akımlarının diğer bir barajın etki
sinde olmadığı 

* lsalc hatlarının mevcut veya seçilmiş 
olan aylık kapasi teleri hesaplara aynen yansı
ınaktadır. Ancak, su hangi barajlardan temin edi
lirse edilsin kullanma sahasındaki dağıtım 
şebekesinde bir sorun yamımadığı, Ostanbul Anadolu 
yakası barajlarında bu şart sağlanmaktadır.) 

* Buharlaşma değerlerinin hesabında 
aybaşı ve aysonu doluluk oranlarına tekabül eden 
alanların ortalamasının alınması, 

* Tüm barajların kot-alan eğrilerinin harita
da ölçülen seviyeler arasında (lineer) doğrusal 
değişim gösterdiği kabul edilmiştir. Bu durumda 
kot-haciın eğrisi ikinci dcreec parabol olmak
tadır. DSI'de Hacıın-Satıh eğrileri genellikle bu 
kabule uygun olarak hesaplanmaktadır . 

3. AKTAN YÖNTEMİ (Grafik Yöntem) 

Yukarıda barajları cşdoluluk oranında 
çalıştırınanın avantajları ve bu şartın sağlanına .. 
sında yapılan kabuller anlatılmıştır. Bu kısımda 
barajların cşdoluluk oranına getirilcbilmesi için 
hangi barajdan ne ölçüde su alınınası gerektiğini 
hesaplamaya yarayan grafik bir yöntem tanıtıla
caktı r. 

3.1. Eksen Takımlarının Seçimi 

Genel olarak işletme çalışınalan yapılırken 
düşey eksen kot veya yükseklik, yatay eksen ise, 
depolama kapasitesi ekseni olarak scçilınektedir. 
Çok barajlı ortak işletme çalışınası yapılırken 
düşey ekseninin aktif hacminin doluluk oranı, 
yatay ekscnin ise aktif hacminin depolama kapa
sitesi olarak seçilmesi büyük kolaylık getirmek
tedir. Böylece, düşey eksen bütün barajlar için 
müşterek kullanılabilir duruma gelerek kot veya 
yükseklik farklarından dolayı meydana gelen 
karışıklık ortadan kalkmış olmaktadır. 



Eş doluluga sahip olan barajların verimleri
ni aynı yatay eksenden izlemek mümkün olmak
tadır. Şekil 1. Bir barajın doluluk oranında ~ey
dana gelen degişiklik sonucu gölden çckılcn 
veya göle giren suyun miktarı kolayca hcsaplana
bilmcktcdir. ((D1 -Dı)* V AK) 

•;.so 

(V= Do.% V,,) 

Min . Su Seviyui 

HACi ).l Vok 

Şekil 1 : Barajların doluluk oranı-hacim gralifıi 

3.2. Bir Barajın Aylık Verim GrafiJıinin 
Çizimi 

Bir barajın aybaşı doluluk oranının bdin
mcsi durumunda, o ay içinde buraya gırcn 
akımda belli olduğuna göre bu barajdan hiç su 
çckilmcmcsi ve hiç buharlaşma olmanıası duru
munda barajın ay sonu doluluk oranı kolayca hc
saplanabilmcktcdir. (Max D% =D00 ş%+Gl. (ay)/ 
V ak%) şekil 2. Bar~jı~ doluluk ?ran ının bu dcgc
rin üstüne çıkması ıçın bu baraJa havza dışından 
su aktarılması gerekir. Yapılan kabullerde isalc 
hatlarında eksi akım olmadıgı kabul edilmiştir. 
Bu nedenle ay sonunda göl seviyesinin max 
D%'si üstünde olduğu kabul edilerek yapılan he
sapla bu bölgeden alınacak aylık su miktarı (~) 
eksi işaretli olacaktır. Bu gibi durumlarda baraJa 
su ilavesi mümkün olmadığından bu bölgeden 
alınabilecek su miktarı sıfır kabul edilecektir. 
(Çekilen su=- ...... => çekilen su=O) 

Ay sonu doluluk oranının, ay sonu max 
Do/o'si seviyesi altında seçilmesi halinde ise ba
rajdan ay içinde çekilccek su miktarını kolayca 
hesaplamak mümkündür. Bu durumda Cc.Su 
miktan ( +) artı işaretli olacaktır. Doluluk oranı 
ile ay içinde alınacak su miktarı arasında lineer 
bir bağlantı vardır. (Buharlaşma olmayan aylar
da) . Ay sonu doluluk oranı düşük seçildikçe o ay 
içinde !:ıarajdan çekilebilecek su oranı hızla art
maktadır. Ancak bir barajdan ay içinde 
çekilebilecek su miktarı ayrıca o barajın aylı.k 
isale hauı kapasitesine bağlıdır. Bu nedenle bır 
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barajın ay sonunda düşcbilcccgi minumum do.ıu
luk oranı aynı zamanda isalc hauı kapasıtesıne 
bagıı olmaktadır. Degişik bir ifade ilc ~ir ?araj
dan çekilen su aylık isale haltı kapasıtesınden 
büyük ise aylık max. çekim isale hattı max. kapa
sitesine eşit seçilecektir. (Çe.Su>isalc kap.=> 
Çc.Su=lsalc kap.) Şekil 2'dc b.u bölgelerden 
alınacak su miktarı limitleri göstcrılmıştır. 

Do,.=IOO Normal Su Seviyui 
D tEilal BÖI~l 
D t-l 

L " u Ay Sonu Mo1. 

L ' ~%~ 
U~ BllhCI'"IO!mOIIJ:)' '{__ __ ~_][__----,,......,.-----
,. ......_ tArtı eöı .. ı 

Buhorlatmolı AJ'bafl 

~"·=D.OO 
i~al• Hattı 
Kopasihai 

Do% si 

CE> D 

t Art ı .,. Scıb\1 BOI;el 

CE> iso la Hatt ı Kopasilesi 

CE=lsole Hattı Kopasltesi 

Şekil 2 : Baraj doluluk oranı-aylık çekilebilir 
su miktarı garafiği 

3.2.2. Buharlaşmanın Etkisi; 

Bir barajın aylık buharlaşmasının hesabın 
da aybaşı doluluk oranına ve ay sonu doluluk 
oranına tekabül eden alanların ortalamasından 
olduğu kabul edildiğinden barajdan hiç su 
çckilmcmcsi durumunda ve diğer bütün altcrnatıf 
çekimlerdeki doluluk oran:arında ~l~rli bir 
düşme olacaktır. Bu baharlaşmalı eğrının şeklı 
eğrilik yarıçapı çok büyük olan bir parabol ola
caktır. Şekil 2'de buharlaşmalı durumda rezervu
ardan alınabilccek su miktarı eğrisi kesikli çizgi 
ilc işaretlenmiştir. 

Barajların kot-alan eğrileri lineer seçildi
ğinden koL-hacim denklemleri ikinci derece para
boller olmaktadır. (S=A+K+B; V=N2 *K4B*K+ 
C) Alan denklemindeki K (kot) değeri S değerine 
bağlı olarak çekilerek (K=(S-B)/A), hacım denk
leminde K (kot) yerine konularak hacım ve alan 
arasında doğrudan doğruya bir bağıntı kurul
muştur. (S=a.V+b) 112 Böylece hesaplanan her 
doluluk oranındaki alanın, tam değerini hesapla
mak mümkün olmuştur. 
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Netice olarak bir barajın aybaş ı doluluk 
oranı bilindiğine göre, ay sonu doluluk oranının 
değişik seçilmesi halinde barajdan çek ilen su 
miktarı · 

' t Sbaş+S~n 
(Çc.Su=(BaşD1o.SOnD%).Vak+G (ay)-

2 
*Bu(ay) 

denkleminden hesaplanacaktır. Çe.su miktarı (-) 
ise (Çe.su=O çekilen su sıfır; çekilen su isalc 
hattı aylık kapasitesinin üstünde çıkması duru
munda ise; (Çe.Su=Max.lsalc hattı kapa.) ayda 
barajdan çekilen su max, aylık isale hattı kapasi
tcsine eşit seçilecektir. Bu denklem kullanılarak 
elde edilen verim eğrisi Şekil 2'de gösterilmiştir. 

3.2.3 Ortak İşietmeye Giren Barajların 
Birlikte Değerlendirilmesi; 

Yukarıda bir barajın (doluluk oranı-verim) 
eğrisinin çizimi detaylı bir biçimde anlatılmıştır. 
Ortak işletmeye giren tüm barajların doluluk 
oranı-verim eğrilerinin aynı eksen takımı 
üzerinde çizilmesi durumunda, seç ilen bir dolu
luk oranında hangi barajlardan ne miktarda su 
çckilcbilcccği açıkça görülmektedir. Şekil 3. 
Ortak işletmeye giren tüm barajların verim 
eğrilerinin süpcrsizyonundan elde edilecek yeni 
doluluk oranı-Yerim eğri sinden, tüm barajlardan 
ayda çekilccek su miktarının belirlenınesi ve bu 
çekim sonunda her barajın ay sonunda hangi do
luluk oranında kalacağını görmek mümkün ol
maktadır. Böyle bir çekim sonucunda, isale hattı 
kapasitesinde veya aylık sıfı r çekim yapılan ba
rajlar dışındaki tüm barajlar eşdoluluk oranında 
dengelenın iş olacaktır. 

' 
•t.ıoo 

D 
o 
L 
u 
L 
u 
K 

"' . 
1\ 

C El 

i 
: 

(NORMAL SU SEViYESb•t.OO 

1 1 1 
[CE •CEI• CE2.CE3•CE4•CE!5 

(Dd'Mo•i lçin 11i•terrıdeıı ~elıil•ıı ' " 1 

~2 
1'-
CE\ .'fE3 CE4-Cı 

\ ... 
1 

1 .. ~~~ 1 .. 
C< C< : :ı ... (ÖLÜ. H. SEV.) :.r.o.oo 

AYLI( ÇEKILEBILEN SU MIKTARl 

Şekil 3 : Ort. İ~letmeye dahil barajların dolu
luk oranı-aylık ç~kilebilir su miktarı 
grafiği 
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4. AKTANYÖNTEMİNİN BİLGİSA
YAR İLE ÇÖZÜMÜ 

Önceki bölümlerde cşdoluluk oranında tu
tularak ortak işletmeye dahil edilen barJjlardan 
aylık çekilcbilecek su miktarını hesaplamaya ya
rayan grafik bir yöntem verilmiştir. Söz konusu 
grafik yöntemle hassas hesap yapmak mümkün 
olmakla birlikte metodun uygulanmasının olduk
ça külfctli olduğu açıktır. Bu nedenle grafik 
yöntemle anlatılan basit ınantık bilgisayara uygu
lanarak problcınin genel çözümü çok daha süratli 
ve sağlıklı duruma gctirilınişlir. Programda BASIC 
dili kullanılmıştır. 

4.1. Bilgisayar Uygulaması Hakkında 

Özet Bilgi 

Bütün barajların ayba~ı doluluk oranları , 
bir önceki ayın aysonu doluluk oranı olarak hc
saplandığından bilinmektedir. (Başlangıç bütün 
barajlar dolu kabul edilmiştir) Önemli olan ay 
içinde havzadan gelen akımıda göz önüne alarak, 
doluluk oranı fazla olan barajdan imkanlar 
ölçüsünde çok su çekerek ay sonu doluluk oran
larını cşitlcmcktcdir. Bu amacı sağlıyan grafik 
yöntemin bilgisayara uygulanmas ı a~ağıda adım 
adım anlaLılınışLır. 

1. ADlM: Ortak i ş letıneye dahil olan baraj
lardan ayda çekilccek toplam su miktarının 

seç imi yapılmaktadır. Bu değer doğal olarak 
ortak işletıneye dahil tüm barajların isale hattı 

aylık kapasitelerinin toplaını üstünde olamaz. 
Ancak aylık çekim miktarları aylık ihtiyaçta 
orantılı olarak her ay dcğişcbilıncktcdir . 

2. ADlM: 2. Adınıda her barajdan 
çekilcbilecek su miktarı ayrı ayrı hesaplanmak
tadır. Başlangıçta aybaşı doluluk oranları bilinen 
tüm barajların ay sonu doluluk oranlarının % 
IOO'e ulaştığı varsayılarak Lotanınana başlanmak
ıadır. Ayın içinde havzas ından gelen akım bir 
barajı doldurnıuyor ise o barajdan % 100 dolu
lukta çekilen akım miktarı eksi (-) işaretli 
olacağından bu barajlardan % 100 dolulukta o 
ayda sıfır çekim yapıldığı kabul edilmektedir. % 
100 dolulukıa tüm barajlardan çekilccek su mik
tarı o ayın ihtiyacının altında olması durumunda, 
doluluk %'si 5 puan düşürülcrck yine benzer 
şekilde % 95 cloluluktan çekilcbilecek toplam su 
miktarı hesaplanmaktadır. Her adıında doluluk 
yüzdesi % 5 dü~ürül crek barajlardan çekilen top
lam su miktarı hesaplanmaktadır. Bu adıınlar 

benzer şekilde barajlardan çekilen aylık toplam 



su miktarı o ayda talep edilen miktarın üzerine 
çıkana kadar devam cuncktcdir. Belirtilen son 
~art sa~landı~ında, o ay için talep edilen toplam 
su miktarının bir önce hesap edilen doluluk oranı 
ilc son hesap edilen doluluk oranı arasında 
oldu~u anlaşılmaktadır. Bu durumda % 5'1ik bir 
geri adım atılarak (%65 hesaplanmış ise % 70'c 
dönülerck) bu defa % 5/2'lik adımlarla benzer 
işlem yapılmakı.adır. Barajlardan çckilcbilccck su 
miktarı o ayın talep miktarını 2. kez gcçti~indc 
tekrar % 5/2 yuanlık geri adım atılarak benzer 
hesap % 5)2 için tckrarlanmaktadır. Bu tür 
hesap bir önceki adımla bir sonraki adım 
arasındaki doluluk oranının farkı seçilen bir limi
tin altına inineeye kadar devam ettirilmektedir. 
(1/105) Böylece ay içinde talep edilen su mik
tarının şekil 3'tcki hangi doluluk oranından 
alınabilccc~ı sağlıklı bir şekilde hcsaplanabil
mcktcclir. Aylık çekim formülü 

CE= Oh~ D%-Son D%)" V AK+(~l (ay)-Sha~ +Sm • B.ı (Ay; 
2 

:\ 
L, CE=CE(l l+CE!2)+ ___ _ +(E(\ l 
ı 

3. ADlM: Bu adınıda qdoluluk oranına gc
tirilcıniycn barajların hassas hesabı yapılmakta
dır. Ortak i~lctıncyc dahil olan bazı barajların 
çok dolu olması halinde o ay içinde isalc hattı 
kapasitesinde su çekiise bile eş doluluk seviyesi
ne indirilcmcmcktcdir. (Ş ekil 3 Baraj 1) Ay 
içinde çok az su gelen veya ay başı doluluk oranı 
çok düşük olan barajlardan ay içinde hiç su 
çekilmesc bile bu barajlar di~cr barajlarla eş clo
luluk oranına gctirilcmcmcktcdir. (Şek il 3 Baraj 
4) Bu tür barajlar aylık su ~-ekim miktarının isalc 
hattı aylık kapasitesine eşit olması veya aylık 
çekim miktarının sıfır (O) olması ilc eş dolulu~a 
erişmiş di~cr barajlardan kolayca ayrılmaktadır. 
Bir alt program oluşturularak eş doluluk oranina 
erişmemiş olan su s ınıfdaki barajların ay sonu 
doluluk oranları aynı hassasiyetle ay rıca hesap
lanmaktadır. 

4. ADlM : Bu adıında di~cr adımlardan 
hassas olarak hesaplanan aysonu doluluk oran
larının ve neticelerinin degeriendirilmesi yapıl

maktadır. Dolusavaklar çalışmış ise yaı.aga bıra
kılan su ınikı.arı, giren, çıkan akımların yıllık ve 
genel toplamlarının hesabı, kritik periyotların 
başlangıç ve bitiş tarihlerinin tesbiti ilc bir sonra
ki ayın başlangıç doluluk oranlarının tesbiti bu 
adıında yapılmaktadır. 

5. ADlM : Bu adıında alınan neticeler her 
baraj için ayrı ayrı yıllık olarak ekrana 
dökülmüştür. Bir yıla ait bütün işletme çalışınası 
tabloları ekrana döküldükten sonra, o yıla kadar 
geçen sürede tesbit edilen kritik periyotlar her 
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baraj için satır satır ekrana dökülmcktcdir. 
Ekrana dökülen her tablo istcndi~indc yazıcı 

aracılı~ıyla ka~ıda dökülcbilıncktcdir. 

S. DATALARlN DOSYALANMASI 

Ortak işlcuııc çalışmasında kullanılacak cia
taların saklanması için 7 adet ana dosya. bazı 
yardımcı kaL<;ayıları için ise özel dosya 
açılmıştır. Bir bölgeye ait yeni bir çoklu işletme 
çalışınasına başlamadan önce bu beş dosyaya vc
rilenlerin doğru olarak girilmesi gerekmektedir. 

Program koşulduğunda önce ekranda 
sırasıyla dosyanın isimleri ve bu dosyalara daha 
önce bilgi girilip girilmediği sorulmaktadır. 

Ccvahınw. evet ise (E) daha önce girilmiş olan 
bilgiler programda kullanılmak üzere hesap 
ortamına dökülıncktcdir. Cevabımız hayır (H) ise 
daha önce gir i im iş olan bilgiler varsa dosyanın 
tamamı silinerek yeni bilgiler girilınck üzere 
dosya açılmaktadır. Bir dosyaya giriş başladı~ın
da ortak işleınıeye giren tüm barajiara ait bilgile
rin dosyaya girilmesi biuncdcn işleme son vcril
ıncınclidir. Aksi takdirde dosyaya girmek üzere 
bilgisayara kayıt eelilen tüm veriler silinerek 
dosya boş kalacaktır. Sadece su tcmını 

değerlerinin girilmesi çok uzun zaman alabilc
ccğindcn bu dosyada her barajın verilerinin giril
ınesi bittikten sonra işleme devam edilip edilme
yeceğ i sorulmaktadır. Ara vermek istendiğinde 
soruya (H) cevabı vcrilınclidir. lleride bu dosya
ya tekrar g irildiğ inde ekrana "daha önce verilerin 
bir kısm ı girdimi 7 " sorusu gelmektedir. Eğer 

cevabınız evet ise (E) data girişine kaldığıınız 

noktadan devam etmemiz mümkün olmaktadır. 
Dosya girişlerinde her grup bilgi girildikten 
sonra ekrandaki değerlerin do~ru olup olmadığı 
sorulınakı.adır. Soruya (H) cevabı vcrildi~inde 

girdilerin düzeltilmesi için başa clönülmcktcdir. 

5.1. Dosya 1 : "BARAJ ADETİ VE 
İSİMLERİNİN GİRİLMESİ" 

Bu dosyada ilk önce ortak işletıneye giren 
adeLi ve baraj isimlerinin girilmesi istenmektedir. 
Ikinci olarak ortak işlcunc çalışmasının başladığı 
yıl (dahil) ve bitti~i yıl (dahil) sorulmaktadır. Bu 
dosyada son olarak ortak işletıneye giren baraj 
lardan hacım-satıh c~risindc en çok dc~cr girilc
cek olan bir barajın sauh eğrisindeki köşe 

(doğruların kesim noktas ı) adcti sorulmakı.adır. 
Bu dcgcrlcr girildiğinde kullanılacak olan donc
ler için hafızada gerekli yer ayrılmış olınakı.adır. 
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5.2. Dos~a 2: "HACIM VE SATlH 
DEGERLERİNİN GİRİLMESİ" 

Bu dosyada ortak işletmeye giren her baraj 
için ayrı satıh egrisindeki köşe noktası sayısı ve 
alttan başlıyarak her köşe noktasına karşı gelen 
alan ve hacım degerieri girilmektedir. Nokta 
sayısına minimum seviyesinin altındaki ve nor
mal su seviyesinin altındaki üstündeki köşe nok
taları dahil edilmektedir. 

5.3. Dosya 3: "BUHARLAŞMA 
DEGERLER1N1N GlRlLMESİ 

Bu bölümde her baraj için 12 aylık buhar
laşma degerinin dogru olarak girilmesi gerek
mektedir. 

5.4. Dosya 4: "SU TEMİNİ 
DEGERLERİNİN GlRİLMESİ 

Her baraj için bütün gözlem yıllarına ait 
aylık su temini degerieri girilmektedir. 

5.5. Dosya 5: "POMPA VEYA İSALE 
HATTI KAPASİTELERİNİN GİRİLMESl 

Bütün barajların aylık isale hattı kapasitele
ri milyon m3 cinsinden girilecektir. 

5.6. Dosya 6 "A YLlK SU 
İHTİY AClNIN YILLIK SU İHTİYACI NA 
ORANININ GİRİLMESİ" 

Barajlardan ayiara göre degişik çekim tale
binin karşılanması için her ayın ihtiyacı yıllık ih
tiyaca bölünerek elde edilecek oranlar her ay için 
ayrı ayrı girilecektir. Bu bölüm bütün barajlar 
için bir defa girilecektir. Bu oranların toplamının 
bir (l) olmasına dikkat edilmelidir. 

5.7. Dosya 7: "BARAJ KAPASİTELE
RİNİN G1R1LMES1" 

Bu bölümde bütün barajların normal su se
viyesindeki ve ölü hacım seviyelerindeki 
hacımlar milyon m3 cinsinden girilecektir. 

Ortak işletıneye dahil edilen yapıların bir 
kısmının regülatör olması durumunda, bu 
regülatöre ait normal su hacıını ilc ölü hacım 
arasındaki fark çok küçük (ihmal edilir ınertebc
de) olmak üzere giriş yapilmadır. Ayrıca prog
ramın çalışınasında bir aksaklık olmaması için 
bu regülatöriere ait hacım-satıh dosyalarmda ve 
diger ilgili dosyalarda etkili olmayan ölçülerde 
hacım-satıh degerieri v.s. girilmelidir. 
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6. PROGRAMIN UYGULANMASI 

Bu bölümde belirtilmesi gereken en önemli 
husus, dosyaların girişim yapmaması için her 
ayrı bölgeye ait oluşturulacak program setinin 
ayrı dırectoryde saklanması gerekmektedir. 

ligili dosyalara gerekli donelerin girilme
sinden sonra program kullanılmaya hazır duruma 
gelmiş olmaktadır. Program koşuldugunda tüm 
dosyalara bilgiler daha önce girilmiş ise dosya
laria ilgili bütün sorulara evet (E) cevabı verile
rek tüm donelerin hesap ortamına dökülmesi 
saglanmış olacaktır. 

Bundan sonra programın icrası ile ilgili so
rular ekranda belirecektir. 

6.1. Ortak İşietmeye Dahil Olacak 
Barajların Seçimi 

Bu bölümde ekrana her baraj için ayrı ayrı 
" ....... barajı ortak işletıneye dahil edilecekmi <E/ 
H>" sorusu gelecektir. Bu bölümde evet (E) 
cevabı ise ile işaretlenen bütün barajlar ortak 
işletmeye dahil edilecektir. 

6.2. Barajlardan Yılda Çekilecek 
Toplam Su Miktarının Girilmesi 

Bu bölümde bütün barajlardan yılda 
çekilecek toplam su miktarı milyon m3 olarak gi
rilecektir.Bu degerden istenen netice alınama
ınası durumunda kritik periyot süresinde bütün 
barajların doluluk oranları dikkate alınarak he
saplanan rezervuarda kalan toplam su miktarına 
göre barajlardan yılda çekilmesi gereken top
lam su miktarı tespit edilerek tekrar girilmelidir. 

6.3. Neticelerinin Görüntülenmesi 

Her sene için her barajın ortak işletme neti
cesi 12 aylık olarak ekrana tablo halinde 
dökülecektir. 12 ayın altındaki 1. satır ait oldul!;u 
bilginin yıllık toplamını 2. satır ise hesabı 
yapılan seneye kadar olan tüm yılların toplam 
degerierini ifade etmektedir. Belirtilen 2. satırın 
altındaki 3. satırda ise, o yıla kadar rezervuardan 
çekilmiş olan su ilc o yıla kadar havzadan gelen 
yıllık akımların toplamı, o yıl ve o yıla kadar 
geçen tüm yıllarda barajdan çekilen, dolusavak
lardan aLilan su miktarı ile buharlaşma 

değerlerinin toplaınının dengesini gösterınckte
tcdir. Bu sayede işletme hesabında düşey 
yöndeki kolonda, dcngclemclcrinin ne kadar has
sas bir ölçüde tuuugunu görmek mümkün olmak
tadır. 



Herhangi bir yılda bütün barajiara ait 
işleone tabloları görüntülcndiktcn sonra ekrana o 
yıla kadar gözlenen kritik periyotlar ve barajların 
mınımum doluluk oranları ay rı ayrı 
görüntülenmemektcdir. Bütün yılla ra ait i şletme 
çalı şma larının sonuçlan alındıktan sonra baraj
larda kritik periyotun sonunda gözlenen doluluk 
oranının degerine göre yeni seçilecek bir dcgere 
göre işleune çalışması yapılmasının temini için 
" Yıllık su çekimi dcg i şccckmi? <E/H> sorusu 
gelmektedir. Cevabın evet (E) olması halinde 
"Barajlardan Yılda Çekilccek Toplam Su mil 
m3?" sorusu gelmektedir. Bu sonıya yeni milyon 
m3 cinsinden yılda çekilecek su miktarı girilerek 
programın tekrar yeni degerinc göre koşulması 
sağlanmış olacaktır. Soruya hay ır (H) cevabı ve
rilmesi durumunda programın ça lı şmasına son 
verilmektedir. 

7. ÖRNEKLER 

Geli ştirilen ortak i ş l eon e ça lı şmas ı 3' lü ve 
5'li set o larak çok say ıda örnek üzerinde denen
miştir. Elde edilen çok sa y ıda ç ı ktının burda ve
rilmesi mümkün olmadığ ından sadeec Istanbul -
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Anadolu yakasında bulunan 5 baraja ait (Ömcrli 
Darlık-lsaköy-S ungurlu-Kabakoz barajlarını n) 
26 yıllık ortak işletme çal şmasının gene l 
sonuç ları verilecektir. Bu sonuçlar incelen
diğ inde ortak işleone çalı şmas ı hallarinde dolu
savaklardan atılan suyun, müstakil i şletme 
çalı şmasına göre 552 mil m3 azaldı ğ ı, buhar
laşma degerinin pek dcğişmcdiğ i , azalan mik
tann büyük bölümünün barajdan çekil en su gene l 
toplamına kaydığı açakca görülmektedir. 

Netice olarak sis temin yıllık su verimi ı 9 .7 
mil m3/yıl artmı ştır . lsaköy barajı havzas ı ilc 
Sungurlu barajı havzalan komşu olup akım 
şartları çok büyük ölçüde benzerlik 
göstermektedir. Bu iki de renin yatakları 
aras ındaki mesafe deni ze ulaştıkları bö lgede ı 
kın 'den daha azdır. Kabakoz barajının akım 
gözlem süresi çok kı sa olup, akım değerleri 
Sungurlu barajı ilc kolere edilerek elde edil
miştir. Bu üç barajın akım şartlarının bu dcreec 
benzer olması ortak i ş l ctın c verimini 
düşürmcktcdir. Ancak dikkatli bir i ş l etme ilc 
elde edilen bu artı ş büyük yatırıml ar yapılarak 
ı995 y ılı sonunda i ş l etmeye aç ılmış olan 
Sazlıdcrc barajı veriminin %39.4'ünc eşittir. 

ISTANBUL ANADOLU YAKASI BARAJLARI İŞLETME ÇALIŞMASI SONUÇ LARI 

istanbul Anadolu 5 adet baraj ın 1968- ı 993 
yılları dahil 26 yıllık ortak ve müstakil i şletme 

çalı şınas ı sonuç ları aşağ ıcia verilmiş tir. (26 y ıllık 
toplamlar) 

A) MÜSTAKİL İŞLETME ÇALIŞMASI SONUÇLARI (I06m3) 

B. ADI GlREN AK. ÇEKİLEN HUHARLAŞ. D. SAV AK 

ÖMER Ll 3756 .68 5392. 17 349.0S 249.90 

DARLIK 2694 .19 2365.91 70.95 331.29 

ISAKÖY 5521.97 5063.9 1 85.38 457.16 

SUNGU RLU 3417 .80 3093.89 17.99 355.SO 

KAB AKOZ 958.67 835 .61 12 .63 120.80 

G ENEL TOPLAM 18349_31 16751.49 536.03 1514.95 

Y. ORTALAMA 705 .742 644.2&8 20.616 58.267 

B) ORTAK İŞLETME ÇALIŞMASI SONUÇ LARI (106m3) 

H. ADI GİREN AK. Ç EKILEN HUHARLAŞ . D. SAV AK 

ÖMER Ll 5756.68 5400.87 355 .50 132.09 

DA RLIK 2694.19 2570.09 69 .29 114 .94 

ISAKÖY 5521 .97 52 15.82 82 .39 34 1.H2 

SUNGURLU 3417.80 3 199.73 17.06 285.44 

KABAKOZ 958 .67 H76 .67 12.04 8H .57 

GEl" EL TOPLA M 18349.31 16751.49 536.28 962.86 

V. ORTALAM A 705 .742 644.2&8 20.626 37.03 
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Istanbul Anadolu yakasındaki mevcut ve 
mutasavver barajlarının ortak işletme 

çalışmasına dahi l o lan Örnerl i Baraj ı n ın bir yı l lık 

ortak işletme çalışmas ının dökümü ve bu 5 
baraj ı n kritik periyot tablosu örneği aşağ ıda ve
r i l miştir. 

HA R A.JIN AD I : OMERLİ <OM/DA/IS/SU/KA> 
YIL 1968 AKTIF HA: 235.33 

AY BAS. DO.% H ACI. Gl. SU CE. SU. BUH. D. SAV. 
EKIM 100.000 357.00 1.72 13 .89 1.40 0.00 

KASIM 94.232 343.43 4.20 9.29 0.00 0.00 

ARALIK 92.067 338.33 19.27 4.91 0.00 0.00 

OCAK 98.168 352.69 107.58 36.89 0.00 66.38 

ŞUBAT 100.000 357.00 26.70 26.70 0.00 0.00 

MART ı 00.000 357 .00 35.11 35.11 0.00 0.00 

NISAN 100.000 357.00 12.71 16.46 1.55 0.00 

MAYIS 97.745 35 1.69 2.55 14.71 2.28 0.00 

HAZIRAN 91.607 337.25 0.76 15 .93 2.76 0.00 

TEMMUZ 83 .\19 1 319.33 0.27 16.29 2.\10 0.00 

AGUSTOS 75.952 300.4 ı 0.23 15 .52 2.54 O. 00 

EYLÜL 68.375 282.58 7.24 5.87 2.49 0.00 

TOPLA:\1 ****** ****** 218.34 211.58 15.93 66.38 

C. TOP. ****** ****** 218.34 211.58 15.93 66.38 

Re. Cek+ T . Giren ==> 293.8844 = 293.8844 tT <=Ceki + T. Buh.+ T. Ds. At. 
Y AZI CI !CI' PrtSc'ye DEV AMI IÇIN FS'c BASlNlZ 
Break in 4030 
Ok 

>» 1968 YI LI:\'A KADAI~ GÖZLE:\E:\ KldTIK PimiOT «< 

BA R . AD I BAŞ. TAR İ Hİ B AŞ. TA R İ Hİ BA Ş. TA RiHi 
OM ERLI MART/1%8 EYLÜL/1968 67.89854 

DARLIK MART/ 1968 EYLÜL/ 1908 68.37462 

ISAKÖY MART/1968 EYLÜL/1\168 67.89854 

SUNGURLU MART/1968 EYLÜL/I \168 68.37462 

KABAKOZ MART/1968 EYLÜL/1968 68.37462 

Y AZI CI ICI'PnSc'ye, DEVAMI IÇIN FS'e BASlNlZ 
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SO N DO. % 
94.232 

92.067 

98 .168 

100.000 

100.000 

100.000 

97.745 

91.607 

83.991 

75 .952 

68 .375 

67.899 

***** * 
****** 
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ORTAK İŞLETEME ÇALIŞMASI 
BiLGiSAY AR PORGRAMI 

(B AS İ C) 
ı o CLS 
20 PRlNT" BARAJLARIN ORTAK İŞLETME ÇALIŞMASI 
30 PRlNT" {} 
40 PRlNT" « AKTAN YÖNTEMi » 
50 PRlNT" f} {} . 
60 PRINT" PROGRAM Ozay AKTAN T ARAFlNDAN HAZıRLANMIŞTIR " 
70 PRlNT" İSTANBUL/ 1995" 
80 PRINT" {} {} {} 
90 PRINT" ÖNEMLI NOT : Dosyalari n girisim yapmamasi icin her ayri bolgeye ait 
prograrn gurubu ayri direcotry de sakıanmalidir" 
ı 00 PRlNT" {} {} {} {} 
ı ı o COLOR 0,7,3 
ı20 DlM NŞ( ı ) : DIM YIL(ı): DfM W( I):DlM BYI(l ) 
130 DlM AY$(12) 
ı40 A Y$(l)="EKIM ":AY$(2)="KASIM":A Y$(3)="ARALI" :A Y$(4)="0CAK ":AY$(5)=."SUBAT":AY$(6)="MART 
": A Y$(7)="N1SAN": A Y$(8)="MA YI S": A Y$(9)="HAZIR": A Y$(1 O)="TEMMU": AY$( 1 1 )=" AGUST": AY$( ı 2)="EYL 
ı50 PRINT 
ı60 PRINT" >»>";"BARAJLARlN ORTISLETILMESI":"« «" 
ı70 PRlNT 
180 PRINT " » BARAJ ADEDive ISIMLERILERININ GIRILMESI«" 
190 PRINT 
200 INPUT" BARAJ ISIMLERl ONCE GIRILDIMI<EIH>? ",E$ 
210 IF E$<>"H" TIIEN 330 
.220 INPUT" KAC ADET BARAJ VAR?= ",NS 
230 INPUT" BASLANGIC YILI 19 .. :? dahil ",BYI 
240 INPUT'.' SON YIL 19 .. :? . dahil ",SYI 
250 YIL=SYI~BYI+l 
260 PRINT" BARAJLARIN SATlH EG.EN COK KAC KIRIK NOKTA VAR?" 
270 PRINT' En cok kirik(kose) nokta olan bir baj.deg yaziıacak" 
280 !NPUT" Min . Su S.Alti Ve Nor.Su S.Ustu Dahil",W 
290 OPEN"O",# l ı ,"Y ARDıM" 
300 WRITE#! ı ,NS,YIL,W.BYI 
3ıo CLOSE ı ı 

320 GOTO 360 
330 ÖPEN"I" ,# ı ı ; "Y ARDlM" 
340 INPUT# ı ı,NS,YIL,W, BYI 

350 CLOSE ı ı 

360 DlM SU(NS,YIL, ı2) :DlM A(NS,W):DlM B(NS,W):DlM VS(NS,W):DIM KS(NS):DIM AD$(NS) 
370 IF E$<>" H" TIIEN 520 
380 ISM$="1SlM" 
390 N=O 
400N=N+I 
410 PRINT" ",N:"nci BARNIN ADlNI GIRINIZ" 
420 INPUT" ",AD$(N) 
430 IF N<NS TIIEN 400 
440 INPUT " I SıM ADET DOGRUMU?<EIH>" ,E$ 
450 IF .E$<>"E" TIIEN CLS:GOTO 220 
460 OPEN"0",#3,ISM$ 
470N=O 
480 N=N+ı 
490 WRITE#3 ,AD$(N),NS 
500 IF N<NS TIIEN 480 
510 CLOSE 3 
520 N=O 
530 OPEN"J",#3,"1SlM" 
540 N=N+ı 
550 INPUT#3,AD$(N),NS 
560 PRINT" "AD$(N),NS 
570 IF N<NS THEN 540 
580 CLOSE 3 
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590 PRJNT" 
600 PRJNT 

>» HACIM VE SATIH DEG.GIRJLMESI «<=" 

610 HA$="HA-SAT" 
620 !NPUT" » DEGERLER ONCE GIRILDlMI <EIH>« ",E$ 
630 IF E$<>"H" THEN 91 O 
640 ·N=O:K A=O:KT=O 
650 N=O: KA=O: KT=O 
660 N=N+l 
670 PRJNT" ";AD$(N);" BAR.SATIH EGRJ .KAC NOKTA VAR" 
680 INPUT" » Mim.Su S. Alti,Max.Su S.Ustu Dahil« :",KS(N) 
690 IF W<KS(N) THEN W=KS(N) 
700 KA=KA+I 
710 KT=KT+l 
720 PRJNT" 
730 INPUT" 
740 INPUT" 

";AD$(N);" BARAJININ ALTTAN ",KT;'"nci NOKTASININ:" 

750 IF KT=l THEN 710 

ALANINI G!RlNlZ: ",AL(KT) 
VACMINI GIR!NlZ:",HA(KT) 

760 A(N,KA)=(AL(KT)"2-AL(KT- 1 )"2)/(HA(KT)-HA(KT -1 )) 
770 B(N,KA)=AL(KT)"2-A(N,KA)*HA(KT) 
780 VS(N,KA)=HA(KT) 
790 IF KA<((KS(N)-1)) THEN 700 
800 INPUT" HACIM ve SATILAR DOGRUMU?<EIH>",E$ 
81 O IF E$=" H" THEN KA=O: KT=O: GOTO 700 
820 IF N<NS THEN KA=O:KT=O:GOTO 660 
830 N=O:KA=O 
840 OPEN"O",#l,HA$ 
850 N=N+l 
860KA=KA+l 
870 WRJTE# l ,A(N,KA),B( N,KA), VS.{N,KA),KS(N) 
880 IF KA<(KS(N)-1) THEN 860 
890 IF N<NS THEN KA=O:GOTO 850 
900 CLOSE 1 
910 N=O:KA=O 
920 OPEN"I",#l,HA$ 
930 N= N+l 
940 .KA=KA+ 1 
950 INPUT#l ,A(N,KA),B(N,KA). VS(N,KA),KS(N) 
960 PRJNT,A(N,KA),B(N,KA), VS(N,KA),KS(N) 
970 IF KA<(KS(N)-1) THEN 940 
980 IF N<NS THEN KA=O:GOTO 930 
990 CLOSE I 
1000 PRJNT 
1010 BU$="BUHARL." 
1020 DlM BU(NS,12) 
1030 PRJNT" 
1040 PRJNT 

>»BUHARLASMA DEG. GIRILILMESI<«" 

1050 INPUT" BUHARl.ASMA DEG. ONCE GIRILDIMI<EIH> ?",E$ 
1060 IF E$<>"H" THEN 1250 
1070 PRJNT" >>>0 Iden Buharlasma Degerieri mm<<<" 
1080 BU$="BUHARL." 
1 090 N=O: AN;=Q 
1100 OPEN"0",#2,BU$ 
IIION=N+l 
1120 AN=AN+l 
1130 PRJNT;AD$(N);"'nin";A Y$(AN);" A YI BUHARLASMA DEG. GIRINIZ" 
1140 INPUT" :";BU(N,AN) 
1150 IF AN< I2 THEN I 120 
1160 INPUT" BUHARLASMA DEG. DOGRUMU <E/H>?",E$ 
1170 IF E$="H" THEN AN=O:GOTO 1120 
1180 AN=O 
1190 AN= AN+ 1 
1200 WRJTE#2,BU(N,AN) 
1210 IF AN<I2 THEN 1190 



DSITEKNlKBOLTENl 1996 SAYI 85 

1220 IF N<NS THEN AN=O: GOTO ll 10 
1230 IF N<NS THEN AN=O: GOTO 1 ı ı o 
ı240 CLOSE 2 
ı250 N=O:NA=;Q 
ı260 OPEN"l" ,#2,BU$ 
ı270 N=O: AN=O 
1280 N=N+l 
ı 290 AN= AN+ 1 
1300 INPlJr#2,BU(N,AN) 
ı 3 ı O IF EOF(2) THEN ı 350 
ı 320 PRINT BU(N,AN) 
1330 IF AN< ı2 THEN ı290 

1340 IF N<NS THEN AN=O:GOTO ı280 
ı350 CLOSE 2 
ı360 PRJNT 
1370PRJNT 
1380 SU$="SU-GIR" 
1390 PRJNT" >» BARNLARlN SU TEMIN DEG. GIRILMESI «< " 
ı400 PRJNT 
14ıO INPlJr" SU TEMIN DEG.ONCE GIRILDIMl<EfH>?:",E$ 
1420 IF E$<>''H"THEN ı no 
1430 lNPUT" SU DEGJLK GIRISIMl<EIH>?",E$ 
1440 lF E$="E" THEN OPEN"0",#9,SU$:CLOSE 9:GOTO 1500 
1450 OPEN"I" ,#I3,"TUT" . 
1460 INPUT#13 ,N,NS 
1470 CLOSE 13 
1480 lF N= NS THEN ı 770 
1490 AY=O:NA=O:GOTO ı5t0 
1500 N=O:AY=O:NA=;Q:TSU=;Q 
1510 N=N+ı 
1520 OPEN"A",#9,SU$ 
1530 NA=NA+l 
1540 AY=AY+ 1 
1550PRJNT ;AD$(N);BYI+NA-l ;" YILI ";AY$(AY);"AYI SUDEGERINI GIRNIZ:" 
1560 INPlJr" ",SU(N,NA,AY) 
1570 TSU=TSU+SU(N,NA,A Y) 
ı 580 lFA Y< l2 THEN 1540 
1590 PRJNT" YILLıK TOP SU DEGERI=" :TSU 
1600 INPlJr" TOP. ve A YLlK SU DEG. DOGRUMU<EIH>:?",E$ 
161 O lF E$="H" THEN A Y=O:TSU=O: GOTO ı 540 
ı620 AY=O 
ı630AY=AY+ ı 

1640 WRITE#9,SU(N,NA,A Y) 
1650 lF AY< ı2 THEN 1630 
1660 lF NA<YIL THEN AY=O:TSU=O:GOTO 1530 
1670 CLOSE 9 
1680 lF N=NS THEN ı710 
ı690 INPUT" SU DEG. GIRILMESlNE DEVAM EDILECEKMJ<EIH> ?",E$ 
1 7ÖO lF E$="E" THEN 1760 
1710 OPEN"O",#l3,"TUT" 
ı 720 WRITE#l3,N,NS 
ı 730 CLOSE ı3 
ı 740 lF N= NS THEN ı 770 
1750 E.ND 
ı760 lF N<NS THEN AY=O:NA=O:TSU=O:GOTO ı5ıO 
1770 N=O:NA=O:AY=O 
1780 OPEN"l",#9,SU$ 
ı790 N=N+ı 

ı800 NA=NA+l 
1810 AY=AY+I 
1820 lF EOF(9) THEN PRINT" SU TEMINI DEGERLERININ TAMAMl GIRILMEMT S !": END 
ı 830 INPUT#9,SU(N,NA,A Y) 
1840 PRJNT SU(N,NA,AY) 
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1850 IF AY<12 THEN 1810 
1860 IF NA<YIL THEN AY=O:GOTO 1800 
1870 IF N<NS THEN A Y=O: NA=O:GafO 1790 
1880 CLOSE 9 
1890 PRINT" >» POMPA veya 1SALE HAT! KAPSI.GIRILMESI «<" 
1900 PRINT 
1910 DIM PO(NS) 
1-920 PO$="POM-KA" 
1930 INPUf" POMPA DEG. ONCE GlRILDIMI<E/H>:? ",E$ 
1940 IF E$<>"H" THEN 2070 
1950 N=O 
1960 OPEN"0",#4,PO$ 
1970 N=N+ 1 
1980 PRINT;AD$(N);" BARAJ'nin ISLAHATil KAPASI.GIRINIZ Mil ııı3 /Ay" 

1990 INPUf" "PO(N) 
2000 IF N<NS THEN 1970 
2010 INPUf" POMPA KAPSITELERI DOGRUMU? ",E$ 
2020 IF E$="H" THEN N=O:GOTO 1970 
2030 N=O 
2040N=N+l 
2050 WRITE#4,PO(N) 
2060 IF N<NS THEN 2040 
2070 CLOSE 4 
2080 OPEN"I",#4,PO$ 
2090 N=O 
2100N=N+ 1 
2110 INPUf#4,PO(N) 
2 I 20 PRINT" ".PO( N) 
2130 IF N<NS THEN 2100 
2140 CLOSE 4 
2150 PRINT" >» (AYLI SU IHTIYACI/ YILIK SU IHTIYCI) ORANLARININ GIRILMESI · 
2160 PRINT 
2170 AYC$="AY-ORN" 
2180 DIM RN(l2) 
2190 INPUf" A YLlK SU ORANLARIONCE GIRILDIMI <E/H>?" ,E$ 
2200 IF E$<>" H" THEN 2360 
2210 AY=O 
2220 OPEN"0",#7,A YC$ 
2230 AY=AY+l 
2240 PRINT" ":A Y$(A Y):" A YlNlN SU ORANINI GIRN IZ= " 
2250 INPUf" ",RN(A Y) 
2260 TOR=TOR+RN(AY) 
2270 IF AY< l2 THEN 2230 
2280 PRINT" AYLI~ ORANLARlN TOPLAMİ ",TOR 
2290 INPUf" AYLlK ORNLAR DOGRUMU ve TOPLAM BIRMI<EIH>:?",E$ 
2300 IF E$="H" THEN AY=O:GOTO 2230 
2310 AY=O 
2320 AY=AY+I 
2330 WRITE#7 ,RN(A Y) 
2340 IF A Y<l 2 THEN 2320 
2350 CLOSE 7 
2360 AY=O 
2370 OPEN"I" ,#7 ,A YC$ 
2380 AY=AY+l 
2390 INPUT#7 ,RN(A Y) 
2400 PRINT RN(A Y) 
2410 IF AY->< 12 THEN 2380 
2420 CLOSE 
2430 PRINT" »> BARAJ KAPASITE. GIRILMESI «<" 
2440 PRINT 
2450 KA$="BAR.KAP" 
2460 DlM KA(NS):DIM KO(NS):DIM KN(NS) 
2470 INPUf" BAR. İ<.APS ONCE GIRILDlMI<EIH>:?",E$ 
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2480 N=O 
2490 IF E$<>"H"THEN 2640 
2500 OPEN"0" ,#6,KA$ 
2510 N=N+ l 
2520 PRINT" " ~ AD$(N)~"'nin OLU ve NORMAL SU HACIM. GIRINIZ:" 
2530 INPUf" OLO HACIMI GIRINIZ mil mJ= ",KO(N) 
2540 INPUf" NORM SU HAC GIRINIZ mil mJ= ",KN(N) 
2550 KA(N)= KN(N)-KO(N) 
2560 IF N<NS THEN 2510 
2570 INPUf" BARAJ KAPASITELERI DOGRUMU? ",E$ 
2580 IF E$="H" THEN N=O:GOTO 2510 
2590 N=O 
2600 N=N+ l 
261 O WR1TE#6,KA(N),KO(N) 
2620 IF N<NS THEN· 2600 
2630 CLOSE6 
2640 N:=O 
2650 OPEN"I" ,#6,KA$ 
2660 N=N+ I 
2670 INPUT#6,KA(N),KO(N) 
2680 PRlNT" ",KA(N),KO(N) 
2690 IF N<NS THEN 2660 
2700 CLOSE 6 
2 71 O DlM Bb( NS, 12): DlM SD(NS, ı 2):DIM CE(NS,l2)DIM ABU(NS, ı2) : DlM DSA(NS, ı 2) 
2720 PRINT" »> ORT. ISLETMEGE KATILACAK BAR. TESBITI <«" 
2730 PRlNT 
2740 N=O:KK=O:IS$="" 
2750 N=N+ l 
2760 PR1NT,AD$(N)~" BAR. ORT. ISLETMEGE KATILACAKMI ?<E/H>" 
2770 INPUf" ",E$ 
2780 IF E$="H" THEN J(N)=-ı 
2790 lF J(N)=- ı THEN 28JO 
2800 U=U+PO(N) 
2810 TA$=LEIT$(AD$(N),2):KK=KK+3 
2820 IS$=IS$+T A$+"1" 
28JO IF N<NS THEN 2750 
2840 IS$=LEIT$(IS$,KK-1) 
2850 INPUf" BARAJLARDAN YILDA CE.TOPLAM SU Mil.mJ/YIL? ",VE 
2860 IF VE>(l2*U) THEN :PRlNT" YILDA CE.TOPLAM SU ISLE.KAPADAHA BUYUK !":GOTO 2850 
2870 N=O:D=l 
2880 N=N+l 
2890 BD(N,l)=l:SD(N,l)=ı : GTS(N)=O:'GTC(N)=O: GDS(N)=O 

:GTB(N)=O:USE(N)=O:UAY(N)=O:KD(N)=O:KSE(N)=O:KAY(N)=O:GUA(N)=O:GUS(N)=O:KD(N)=9:.CE(N,AY)-O 
2900 IF N S> N THEN 2880 
29ıO N=O:AY=O:SE=O 
2920 SE=SE+ ı 
2930 A Y=A Y+ 1 
2940 C=O:X=.05:GOTO 2960 
29500=0-X 
2960N=O 
2970 N=N+l 
2980 SD(N,A Y)=D 
2990 IF N<NS THEN 2970 
JOOO N=O 
Joıo N=N+ı 

J020 IF J(N)=-ı THEN 3260 
3030 V=BD(N,AY)*KA(N)+KO(N):GOSUB J560 
J040 Sı=S 
3050 V=SD(N,A Y)*KA(N)+KO(N):GOSUB J56ü 
3060 S2=S 
3070 ABU(N,A Y)=BU(N,A Y)*(S 1 1-S2)/2000 
3080 CE(N,A Y)=(BD(N,A Y)-SD(N,A Y))*KA(N)+SU(N,SE,A Y)-ABU(N,A Y) 
J090 IF CE(N,A Y)>PO(N) THEN CE(N,A Y)=PO(N) 
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3100 IF CE(N.AY)<OTHEN CE(N.AY)=O 
3110 C=C+CE(N,AY) 
.1120 PRINT N.AY.C.CE(N.AY).D 
3130 IF SD(N,AY)< I THEN 3260 
3140 IF C<(VE*RN(AY))THEN 3260 
3150 NK=O:Y=O 
JI60NK=NK+ I 
3170 IF N= l THEN CE(N.AY)= VE*RN(N):GOTO 3210 
3180 Y=Y+CE(NK.AY) 
3190 CE(N.AY)=VE*RN(N)-Y 
3200 IF NK<(N-1) THEN J 160 
3210 IF N=NS THEN 3370 
3220 N=N+ l 
3230 CE( .A Y)=O 
3240 IF N<NS THEN 3220 
3250 N=O:C=O:NK=O:GOTO 3370 
3260 IF N<'NS THEN 3010 
3270 IF ABS(OD-D)< l / 10"'5 THEN 3370 
3280 IF C<(VE*RN(A Y))THEN C=O:OD=D:GOTO 2950 
3290 D=OD:C=O:X= X/2:GOTO 2950 
3300 IF AY< I2 THEN N=O:C=O:D=I :GOTO 2930 
331 O GOSUB 3 750 
3320 IF SE< YIL THEN N=O:A Y=O:C=O:GOTO 2920 
3330 INPUT" YILLIK SU CEKIMI DEGISECEKMI')<E/H>";E$ 
3340 IF E$<>"H" THEN 2X50 
3350 KEY ON 
3360 END 
3370 N=O 
3380 N=N+ I 
3390 IF J(N)=-1 THEN 3540 . 
3400 IF CE( N.A Y)=O THEN GOSUB 3650 
3410 IF CE( ,AY)=PO(N) T.HEN GOSUB 3650 
3420 IF-st)(N.AY)<( 1-1110" 5).THEN 3450 
3430 DSA(N.AY)=SU(N ,SE,AY)~(SD(N.AY)-BD(N . A Y))*KA( )-ABU(N.AY)-CE(N,A Y):SD(N.A Y)= l 
3440 IF DSA(N,AY)<O THEN DSA(N.A Y)=O 
3450 IF AY= I THEN TSU(N)=O:TCE(N)=O:TDS(N)=O:TBU(N)=O 
3460 TSU(N )=TSU(N)+SU(N.SE.A Y):GTS(N)=GTS( )+SU(N.SE.A Yl 
3470 TCE(N)=TCE(N)+CE(N.AY):GTC(N)=GTC(Nl+CE(N.A Y) 
3480 TDS(N)=TDS(N)+DSA(N.A Y):GDS(N)=GDS(N)+DSA(N.AY) 
3490 TBU(N)=TBU(N)+ ABU(N,AY):GTB(N)=GTB( )+ ABU(N.AY) 
3500 IF SD(N.AY)>(I-1 11 0" 5)THEN USE(N)=SE:UAY(N)=AY 
3510 IF KD(N)>SD(N,AY)THEN KD(N)=SD(N.AY) KES(N)=SE:KAY(N)=AY:GUA(N)=UAY( ):GUS(N )=USE(N) 
3520 1 F AY= 12 THEN GÖTO 3540 
3530 BD(N.A Y+ 1 )=SD(N.A Y):SD<N.A Y+ 1 )= 1 
3540 IF N<NS THE 3380 
3550 GOTO 3300 
3560 KA= I 
3570 IF V>(KA(N)+KO(Nl) THEN V=KA(N)+KO(N) 
3580 IF V=· O THEN S=O: RETURN 
3590 IF (A(N.KA)*V+B(N,KA))='- 0 THEN S=O:RETURN 
3600 IF V>VS(N.KA) THEN 3630 
3610 S=( A(N.KA)*V+B(N.KA))". 5 
3620 RETURN 
3630 KA=KA+ I 
3640 GOTO 3600 
3650 V=BD(N.AY)*KA(Nl+ KO(N):GOSUB 3560 
3660 SI =S:S2=SI :OSD=-2 
36 70 ABU( N.A Y)=BU( N.A Y)*(S 1 +S2 )/2000 
1MIO S[)( .AY\=BD(N.A Y)+(SU(N.SE.AY)-CE(N.AYl-ABU(N.AY))/KA(N) 
3690 IF ABS(OSD-SD(N.AY))> l/10" 5 THEN 3720 
3700 IF SD<N .AY) '> I THEN SD(N,AY)= I 
3710 RETURN 
3720 V~SD(N . A Y)* KA( Nl+KO(N):GOSUB 3560 
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3730 S1=S:OSD=SD(N,AY):GOTO 3670 
3740 PRINT DS(N,AY):STOP 
3750 CLS 
3760 KEY OFF 
3770 N=O 
3780 N=N+ 1 
3790 IF J(N)=-1 THEN 3990 
3800 PRINT" BARAJIN ADI:" ;AD$(N);" <";IS$;">" 
3810 PRINT" YIL" ;BYI+SE-1 ;" AKTIF HA :";KA(N) 
3820 PRINT"AY ";"BAS.OO.% ";"HACI. ";"GI.SU ":"CE.SU ";"BUH. ":"D.SAV. ":"SON DO. %" 
3830 PRINT"====================== ===== 
3840 AY=O 
3850 AY= AY+1 
3860 
Fl$="###.###" :F2$="####.##" :F3$="###.##" :F4$="###.##" :F5$="##.##" :F6$="###.##":F7$= "###.###":F8$="#####.##" 
3870 PRINT;AY$(AY):LOCATE (AY+4),8:PRINT USING Fl$;BD(N,AY)*lOO:LOCATE (AY+4), 18:PRINT USING 
F2$ ;BD(N,A Y)*KA(N)+KO(N):LOCATE (AY+4),26:PRINT USING F3$;SU(N,SE,AY):LOCATE (AY+4),34:PRINT 
USING F4$;CE(N,A Y) 
3880 LOCATE (AY+4),42:PRINT USING F5$;ABU(N,AY): LOCATE (AY+4);49:PRINT USING 
F6$;DSA(N,A Y):LOCATE (A Y+4),57:.PRINT US ING F7$;SD(N,A Y)* 100 
3890 DSA(N,A Y)=O 
3900 IF AY< l2 THEN 3850 
3910 BD(N,1)=SD(N,AY):SD(N,AY)= l :D=1 :DSA(N,A Y)=O 
3920 PRINT" 
3 93 O PRINT"=To-=-P=-:L:-AM-:-:-::-.. :-: ":-*:-*:-* *:-*:-*----:-*:-* *:-*-:-*:-* ,:-,: L=--o=-c-=-A:-TE==--18:-,2:-4:-: p=-=RJ~NT=-=-u-=-=s=-=IN=--G-=--=F:-::-8$-=-;=T-:-:S u=-(N-::-:-): LOCA TE 18,3 3: PRINT US ING 

F8$;TCE(N):LOCATE 18,42:PRINT USING F3$:TBU(N):LOCATE 18,48 :PRINT USING F8$:TDS(N):LOCATE 
l8,59:PRINT:"****** " 
3940 PRINT"G.TOP. ":"****** ****** ": LOCATE 19,24:PRINT USING F8$:GTS(N): LOCATE l9,33 :PRINT USING 
F8$:GTC(N):LOCATE 19,42:PRINT USING F3$ ;GTB(N): LOCATE 19,48:PRINT US1NG F8$:GDS(N):LOCATE 
19,59: PRINT;"******" 
39~0 PRINT;"Re.Cek+T.Giren= >";(( 1-
BD(N, l ))*KA(N)+GTS(N)t"<=>":GTC(N)+GTB(N)+GDS(N):"< T.Ceki+T.Buh+T.Ds.At. " 
3960 PRINT " Y AZI CI ICI'PrtSc'ye, DEV AMI ICIN F5'e BASINIZ " 
3970 STOP 
3980 CLS 
3990 IF N<NS THEN 3780 
4000 CLS 
4010 PRINT 
4020 PRINT," >>>";BYI+SE- L " YILINA KADAR GOZLENEN KRITIK PERIOT«<" 
403 O PRINT, "----------------------------------------- --------" 
4040 PRINT,"BAR.ADI ","BAS TARIHl "," BI.TARIHI"," Min.OO% si " 
4050 PRINT," 
4060 N=O ---

4070 N=N+ l 
4080 IF J(N)=- 1 THEN 4100 
4090 PRINT,AD$(N),A Y$( GUA(N)):"/":GUS(N)+BYI- I ,A Y$(KA Y(N)): "/":KES(N)+B Yl-I ,KD(N)* I 00 
4100 rF N<NS THEN 4070 
4110 PRINT 
4120 PRINT " Y AZICI ICI'PrtSc'ye, DEVAMI ICIN F5'e BASINIZ" 
4130 STOP 
4140 PRINT 
41 50 RETURN 
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MISIRDA TEKNOLOJiK DEGİŞİMLER 
VE SU KULLANlCI ORGANİZASYONLARI 

Örnek çalışma 
Yazanlar : Ashok Subramanian 1 

Çeviren : Lütfi ŞAHIN 2 

Tersiycrlcr. çiftçi ihtiyaçlarının karşılanma
sı amacıyla, sulama hizmetlerinin sunuldugu bir 
temas hattı olarak hizmet görür. Memnuniyelin 
derecesi bu seviyede alınan hizmetin kalitesine 
baglıdır. Dünyada tüm dikkatierin yeni su kay
naklarının geliştirilmesinden ziyade, su yöneti
mine çevrilmes inden dolayı; sulama idaresi ilc 
çiftçiler arasında tersiyer bazında meydana gelen 
çatışma, kurumun performansı ile çiftçi memnu
niyelinin belirlenınesi yönünde önem ka
zanmıştır. 

Mısır'daki Teknolojik De~işimler: 
Bireysel Pompajdan Müşterek Pompaja Geçiş 

Mısır'da sulama konusunda ve özellikle ter
siyer ve buna bağlı su temin sistemlerinde 
değişimler yavaş yavaş meydana gelmektedir. 
1980'den beri uygulanan "Sulamayı Geliştirme 
Projesi " (IIP) ile, eskiden beri sulanan alanlarda
ki su iletim ve kontrol sistemlerinde yeni yapılan
malar oluşturulmuştur. Aynı zamanda çiftçiler, 
"meska" (tersiyer) seviyesinde yeni teknolojinin 
yönetim sorumluluğunu üstlenecck ve finansal 
sıkıntıları paylaşacak şekilde organize edil
mişlerdir. Bunun için, Amerika'nın (USAID) 
desteğiyle, Mısır Bayındırlık ve Su Kaynakları 
Bakanlığı tarafından IIP çerçevesinde pilot 
çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, Dünya Bankası 
ve Almanya'nın (KfW) desteğiyle Nil deltasında 
halen yürütülmektedir. 

Mısır'da, ana kanallardan meskalara iletilen 
suyu, çiftçiler geleneksel olarak hayvan gücü ile 
çalışan "sakia"lar (dolaplar) vasıtasıyla taria
larına almaktaydılar. Bugün sakialann bazısı ha-

1 Dünya Barkası, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bölümü, 
Kuruluşlar Uzmanı. Açıklanan görüşler yazara ait 

2 
olup, Bankanın politikasını yansıtmamaktadır. 
Şube müdürü, DSI, Işletme ve Bakım Dairesi 

!en kullanılmakla birlikte, çiftçilc~ artık dize! 
pompalar kullanmaya başlamışlardır. Bu nedenle 
su talebi artarken, kanal ve sanat yapılarının el
verişsiz kalması ve özellikle mansaha çok yeter
siz su sagıaması, mevcut sulama sisteminin tek
rar gözden gcçirilmcsinc ve su yönetiminde yeni 
bir yaklaşım getirilmesine yol açmıştır. 

Sulamayı Geliştirme Projesinde Yapılan 
Pilot Çalışma 

Aşama-Özellikler 

Geleneksel sistemin avantajlı yanı, çiftçile
rin ihtiyaç duydukları zaman. kendi pompaları ilc 
su almalarına olanak sağlamasıdır. Sulama idare
sinin görevi suyu ıncskalara temin etmektir. 
Ancak bu sistemin bazı dezavantajları vardır; bi
reysel pompajının maliyeti , sulama süresine 
bağlı olarak enerji kullanımının da artması ile 
yükselir. Ayrıca pik aylarda su kıtlığı olduğu 
zaman, drenajın kalitesi iyi olmayan suların 
poınpajla çekildiği görülmektedir. Nil deltasında 
ınansapta bulunan çiftçiler, pik aylarda bitki su 
ihtiyaçlarının %30-40' ını drenajdan karşılamalan 
sonucu, arazi kalitesinin korunınası ve bitkisel 
verimin sağlanınası yönünde ek maliyet artışlan 
ile karşılaşmışlardır . 

IIP (Sulamayı Geliştirme Projesi) kap
samında yapılan pilot çalışmada, bireysel pom
pajlar 60-120 lls kapasiteli müşterek pompaj bi
rimlerine dönüştürülerek, her meskanın başında 
su ortalama 2-3 metre terfi ettirilmektedir. Proje 
1980-1990 yılları arasında uygulanmıştır. Ayrıca 
meskaların J -kesitleri prefabrik kanal kaplaması 
ilc yükseltilmiş ya da çiftlik veya tarla prizi 
başında alfalda vanası olan topraga gömülü alçak 
basınçlı PVC borular ile ıslah edilmiştir. Söz ko
nusu degişikliklerin tersiyer bazında destcklen-
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ınes i için, ana ve tali kanallarda da ıslah 
yapılmış tır. Bunlar; yedek kanal i ş letiminin ro
tasyondan devamlı akışa çevrilmesi, el ile ku
manda yapılarının , ınansap kontrollu otomatik 
ekipmanlara dönüştürülmesi olarak say ılabilir. 
Her meska pompası günde 16 saat ça lı ş tırılabil
ınekte, ayrıca yedek kanallar da gece depolaması 
için kullanılabi lınektedir. Dinamik bir yönetim 
sağlamak için, ileti şim sistemlerinden de yarar
lanınaya baş lanılını ş tır. 

Su Kullanıcı Organizasyonları İçin 
İhtiyaçlar 

Tersiyer kanal seviyesinde yapı lacak tckno
lojik değişik likler için, su kullanıc ılan arasında 
aşağ ıdaki konularda görüş birliğ ine varılınası ge
rekmi ştir . 

- MüşLCrck pompajın örıcıni 
- Müşterek poınpaj ekipınanını temin yolu 

ilc i ş l cun c şekli 
-Tersiyer fiziki yap ı s ını ge li ştirme konumu 

Pilot projenin uyg ul anınas ı sı rasında, 
müzakere ve bir uzlaşı sağlamak için Bayındırlık 
Bakanlığı içinde Sulama Danışma Servisi (!AS) 
kurulmuştur. Ayrıca !AS , çiftç i katılımını hare
kete geçirmek için teknik ve idari pcrsoncl3 
oluşturmuştur. 

Pilot proje aşa~ıdaki konuları kapsar: 

- Hazırlık : Bilgi toplama, sanat yapılarının 
mevcut durumunun envanterinin çıkarılması, 
çiftçilere ve diğer yerel organizasyonlarla temas 
kurulması , 

- Gelişme : Çiftçilerin bilg ilendirilınesi , su 
kull anıcı organizasyonların fayda ve maliyetleri
nin anlatılması, 

- Organizasyon : Su kullanıcı organizasyonla
rın tcşki li , seçimi ve ofis sorumluluklarını 

eğitimi; kullanıcı organizasyonların içinde muha
sebe ve ileti ş im sistemlerinin kurulması , 

Katılım: Çiftçilere IAS personeli 
tarafından teknik ve parasal seçenekler sunul
ması ve bir uz la şma sağlanması. 

- İ ş l etme : Pompaj işletme ve bakımı, su 
yönetimi ve geri ödeme işl emleri konusunda tek
nik yardım ve eğitim yapılmas ı. 

Meska düzeyinde kurulmuş bir su kullanıc ı 
organizasyonu genel olarak 40 ha alanda yakla-

3Her IAS timi Tarım Bakanlığından kısa süreli katılan 
bir yayım personeli il e bir sulama mühendisinden meyda
na gelir. Tirnin çiftçi organizasyonundan ayrı olarak, 
çiftçilik su yönetim teknikleri konusunda girdileri de 
sağlayacağı bcklcnıniştir . 
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!aşık 50 çiftçiye hizmet verir. Y cdck kanaldan 
direkt çıkış ın (prizin miktarının) çok olduğu yer
lerde, genellikle 20 ha gibi daha küçük bir alana 
hizmet edecek su kullanıcı organizasyonları 
oluşturulabilir. Meska düzeyinde kurulan su kul
lanıcı organizasyonları tam işlevsel olup, birbir
leriyle iletişim kurulabilir ve 

(i) poınpa çalışurma zamanı, 
(ii) pompa bakımı 
(iii) ve meskalar arası çeşitli faaliyetler ko

nusunda karar vercbilirler. Böylece, ıneska 
düzeyindeki su kullanıcı organizasyonlan, yedek 
kanal seviyesindeki federasyonların oluşmasına 
ekonomik boyut kazandırır. 

IIP'den Elde Edilen Sonuçlar 

USAID ile birlikte yürütülen pilot proje, 2-
3 y ıllık bir süre içinde, sulama konusunda tckno
lojik ve kurumsal bir gelişme sağlayarak, hizmet 
kalitesinde önemli iyileşmeler getirmiştir. 
Bunlar; 

- ortalama olarak I ha buğday, ınısır ve 
üçgülün sulanınas ı için gereken süre, i şçilik ve 
enerji masraflarındaki azalmaya paralel olarak 
(baz ı durumlarda %50'yc kadar) önemli ölçüde 
aza ltılmış tır; 

- yazın pik aylarda şebeke sonunda yaşanan 
su kıtlığı sorunu büyük ölçüde azaltılmıştır; 

- kişi başına düşen poınpaj maliyeti 
yaklaşık %60 (hek tara 50-60 USD tasarruf ilc) 
azalmıştır; 

- mcskaların bakım masrafında tasarruf 
sağlanmı ştır. Fakat bunu kesin olarak söylemek 
için henüz vakit crkendir; 

- boruların gömülü olduğu yerde arazi 
kazanımının, toplam hizmet alanının yaklaşık 
%I 'i kadar olmas ı tercih edilen seçenektir; 

- çok önemli verim artışları olmuştur. Fakat 
bunda, teknolojik ve organizasyona! gelişmenin 
büyük katkı s ı olduğunu söylemek için henüz çok 
erkcndir. Bununla birlikte aşağıdaki verim 
artışlan tespit edilmiş tir; pamukta %9, mısLida 
%14, şeker kamışında %16, buğdayda %15, 
üçgülde %8; 

- daha fazla gelir getiren bitkilere yönelen 
çiftçiler için, gelişmiş su kontrolu nedeniyle bir 
esneklik mevcuttur. Pilot alan içinde seçilen yer
lerde görüşme yapılan çiftçilerin %35'i değişimi 
arzu etmişlerdir; 

- deniz seviyesinin altındaki mcskaların 
durgun su kaynakları oluşturması ve sonuçta 
sağlık sorunları meydana getirmesi, bu meska
Iarın ortadan kaldmimas ı nedeniyle azalmıştır. 

- ıslah edilen ana ve tersiyer sistemlerinden 
daha güvenli bir su temin edilmesi ve kullanıcı 



organizasyonlar tarafından yapılan müşterek 
pompajlar sonucu, pik sezonda kalitesi iyi olma
yan suyun kullanımı azalmıştır. 

Programın, çiftçilere, politikacılara ve yasa 
koyuculara anlatılması ve gelişmelerin gösteril
mesi, Haziran 1994'de yasa çıkanlmasına 
öncülük etmiştir. Bu durum su kullanıcı organi
zasyonların tanınmasını saglamış ve tersiyer 
düzeyindeki iyileştirme yatmmları ile tüm pom 
paj masraflannın geri ödeme durumu ortaya 
çıkmıştır. 

Çalışmadan elde edilen deneyimlere göre 
y_apılınası zorunlu değişiklikler elde edilmiştir . 
Orneğin , yaLınından elde edilecek faydalar, geri 
ödemeyi sağlayacak şekilde sistematik bir 
iletişim programı oluşturulmalıdır. Tersiyer 
düzeyindeki iyilcştirmelcrin ana sistem düzeyin
de de desteklenmesi zorunludur. Su kullanıcı or
ganizasyonların federasyon oluşturmasına, plan
lanandan daha sonra ihtiyaç duyulur. Sosyal or
ganizasyonlar da (Filipinlcr'de olduğu gibi) IAS 
ekibine porgram yayımcısı olarak katılmalıdır. 
Bunlara ilave olarak su kullanıcı organizasyon
ları, su yönetim sorumlulukları rutin olarak yap
maya başladıklannda, tarımsal geliştirme fonksi
yonlarını da üstlenmclidirlcr. 

Denemeden Çıkarılan Sonuçlar 

Mıstr deneyiminden; kurumsal reformlar , 
politik ve yasal destck ilc proje lide rli ğ i konu
surıda ortaya çıkan pek çok sonuç vardır. 
Teknolojik gelişmeler ve su kullanı cı organiza. 
yonları ile ilgili anahtar konular aşağ ıdadır : 

Su kullanıcı organizasyonları ccsarctlcndir
ınek ve birlikte hareket e tmeyi sağlamak için net 
bir baza gereksinim vardır. Mısır'da su yctersiz
lig i söz konusudur. Nüfus artışı ve gelişme so
runları olan çoğu ülke, yakında benzer problem
lerle karş ılaşacaklardır. Yetersiz olan suyun daha 
iyi ku ll anılmas ı ihti yacı, Mısır hükümelini su 
yönetim sistemlerinde teknolojik değişikler yap
ınaya yönclını iş tir. Kullanıcılar bir araya gelme
den, poınpa satın alınmadan ve işletme kural
larında anlaşma sağlanmadan müşterek pompaj 
i ş letmesi yapı la maz. 

Su kullanıcı organizasyonların sürekliligi , 
onlara verilen önemli yönetim ve parasal sorum
luluklara bağlıdır. Müşterek poınpajın yönelimi 
böyle bir işlem sağlar. Çiftçiler, mcska içindeki 
su kullanımını programlama metodunu, su kul
lanım ve hizmetlerini ücretlendirıne şekli , su 
ücreti toplama ve yönetim şekli, müşterek: banka 
hesabının oluşturulması ve pompanın işletme ve 
bakımı konulannda belirlemeler yapmalıdır. Li-
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teratürde, yukarda sözü edilenin ters ine, önemli 
fınans ve su yönetim sorumluluğu olmayan ve 
sadece lobi grupları olarak kurulmuş bulunan su 
kullanıcı organizasyonlarının sürekliliğinde güç
lülük olduğuna ilişkin pek rapor yoktur. 

Toplam işlem maliyetinin , elde edilen fay
dalar tarafından karşılanabilmesi için, kurulan su 
kullanıcı organizasyonları ve yerel sulama siste
mine yapılan iyileştirme yatırımı, hizmet kalitesi
ni belirgin bir şekilde iyilcştirınclidir. Yükseltile
len ve beton kaplanan meskalar, kullanıcılarına 
yeterli ve güvenilir bir su akışı sağlarlar. Boru 
hatlarının yapıldığı yerlerde ise, güvenli su temi
ninin yanında arazi kazanımlan da elde edilir. 
Müşterek poınpa, enerji ve onarım masraflarında 
tasarruf sağlar ve kötü kaliteli drenaj suyunun 
kullanılmasına yönelik isteği ortadan kaldırır . 
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Yeni proje ve su kullanıcı topluluklarının 
oluşumundan sonra pompa maliyeti 
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Yeni proje ve su kullanıcı örgütlerinin 
oluşumundan sonra su iletim randımanı 
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