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SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON BARAJLARDA İLK 

TASARlM VE MALİYET TAHMİNİ 

Arş. Giir : M. Emin EMlROGLU (*) 

ÖZET 

Son yıllarda Japonya, ABD. Ispanya ve diger birçok ülkede SSB (roller compacted con· 
crete·silindirle sıkıştırılmış beton·) barajların kullanımı oldukça yaygındır. Bu çalışmada, bu 
tip barqjların avantaj/arı. sınıjlandırılması. inşa hızı, ekonomileligi ve baraj temeli gereksi· 
ninıleri konuları halekında genel bilgiler verilmiştir. Bir barajın ille tasarımında maliyet tahmi· 
ni. Up seçiminde dileleale alınan önemli leriterler arasındadır. Planlama mühendislerinin ta· 
sarını ve maliyet belirlemeleri için uygun , dogn.ı ve nisbeıen kullanımı da basit olan bir 
metoda gere/esinimleri vardır. Bu nedenle, bu çalışmada SSB barajların ilk tasarımında 
yaygın olarak kullanılan maliyel lahmini yöntemi üzerinde uycırlnmcılar yapılarak. bir uygu· 
lama ile biriiiele lanıtılmış ve çözüme daha kolay ulaşabilmek için bir bilgisayar programı ya· 
zcır tarafından hazırlanmıştu·. 

1. GİRİŞ 

ABD'nde 1972'de ASCE'nin düzenled i ğ i 

bir sempozyumda, Prof, J.M . Raphacltarafından 
sunulan "Toprak Kompaks i yonları Kullanılarak 

Beton İnşaatı " konulu makalesiyle, toprak
çimento felsefesi yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Böylece, 1994'ün başında 18 ülkede 11 2 adeL 
büyük SSB (RCC) baraj inşa edilmiş ve 27 adet 
t>aı-qjın da projesi hazırlanmışur (Dunstan, 1994). 

SSB barajlar ilc ilgili birçok tanım 

yapılmıştır. Fakat, "Baraj , yol ve liman 
mühendisliğinde kullanılan. damperli kamyon 
larta taşınıp , buldozer veya greyder ile yayılarak 
yerleştirilebilen; vibrasyonlu silindirler/e stktştı
rtlan, çimento dow düşük; kartşımda kum , çakıl. 
puzolan (çoğunlukla uç ucu kül) ve gerekirse 
katkı maddeleri kullanılan: yüksek dayanmı. 

* Fırat.Üni.Mah.Fak.İ n~.ivı ı.ih.Biii.,Eiazığ 

yüksek yerleştirme verimliliği ve çok kısa yapım 
süresi gibi birçok ekonomik avantajlar sağlayan 
bir heıon türüdür" şek! inde genel bir tanım yap
mak mümkündür. 

Japonya'da R9 ın yüksck li ğjnclc olan Shi

majigawa Barajı, 1981 yı lında inşaaLı biLirilen bu 

tipteki ilk barajlardandır (NagaLaki, 1985). 52 m 

yüksekliğinele Willow Crcck (Sehrader, 1982), 
23 m yüksekliğindeki Winchestcr ve 38 m 

yüksckliğindekj Middlc Fork barajları ABD'de 
ilk in~a edi len SSB tipteki barajlardtr. Japonya'da 
1 15 nı yüksekliğindeki Sakaigawa Barajı , 

ABC'nde 209 ın yüksekliğinde Aubuın SSB Ba
nıjı ve Çin'deki 216.5 ın yüksekliğ indeki Long

tan Barajlarıyla SSB tck.nolojisi daha da yay

g ınlaşm ış ve bununla birlikte, bilimsel açıdan da 

ilcrlcmclcr sağl amak amacıyla , CNEGP ve AS
CE taraf'ından SSB barajlar ilc ilgili birçok seın 

pozyuın da clüzcnlenmiştir. 
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Dunstan 'a (1993) göre, bir SSB baraj, kla
sik beton ağırlık baraja göre o/o 25-40 daha ucuz
dur. Kaya dolgu baraja göre o/o 0-25 daha ucuza 
maledilmektedir. Klas ik beton kemer ağırlık ba
raja göre ise o/o 5-15 daha düşük maliyetle inşa 
edilebilmektedir. Böylece Dunstan'a (1993) göre, 
kaya teınele haiz bir baraj yeri için bir SSB baraj, 
pratik olarak çoğunlukla en düşük maliyeLLe inşa 

edilebilınektedi r. 

SSB barajlar dünyanın farklı yerlerinde ge

li şmiş ve gelişmekte olan ülkelerde inşa edilmek

tedir. Bu barajların yaklaşık olarak 1 /4'ü Kuzey 
Amerika'da, 1/4'ü Asya'da, 1/4'ü Avrupa'da ve 1/4'ü de 

dünyanın farklı yerlerinde inşa edilmiştir. (Şek il 1 ). 

D inşa altında 

m 1993'1~ tamamlanmı~ 
• I986"da tölımmlanmış 

Tahmin işlemine ilkönce, kazı derinlijı;ine 

karar verme ile başlanılmaktadır. Bunu, sızmayı 

azaltına metodları ve gövdenin kesitinin tasarıını 

uıkip etmektedir. Yapının hacminin belirlenınesi 

için vadinin şeklinin bilinmesi gerekmektedir. 

Tarbox ve Hansen (19RR), beton kesitinin mali

yetini tahmin etmek için daha önce inşa edilmiş 

SSB barajiann birim fiyatlarından yararlan

mı şlardır . 

2. SSB BARAJLARIN AVANTAJLARI 

1) SSB'de klasik belona nispeten daha az 

çimento kullanılmaktadır. Böylece beton maliye

Li düşü rülmektedir. Bağlayıcı miktarı genellikle 

100-200 kg/m3 oranlarında kullanılmaktadır. 

Şekil -1 1994'ün başı itibari ile inşa edilmiş olan SSB barajların 
ülkelere göre da~ıhmı (Dunstan, 1994) 

Günümüzde SSB barajlar birçok baraj yeri 
ıçın geçerli bir çözüm olduğundan, planlama 

mühendislerinin tasarım ve maliyet kestirmeleri 

için uygun, doğru ve nisbeten kullanımı da basit 
olan bir metodu gereksinimleri vardır. 

Tarbox ve Hansen (1988), SSB barajiann 
(İlk tasarımında kullanılmak üzere) maliyet tah
mini için, kullanımı basit ve sonuçlan gerçeğe 
yakın bir yöntem geliştirmişlerdir. 

4 

2) SSB karışımında klasik betona göre, da
ha büyük dane çapı içeren agrega kullanıl

maktadır. Bununla birlikte, SSB karışımında kul

lanılan agreganın daha az işlem görüp, daha az 

titiz bir gradasyon işlemi gerektirmesi ekonomik 
avantajları olarak sayılmaktadır. Kullanılan agre
ganın maksimum çapı 75-120 mm arasında 

değişmektedir. 

3) Karışırndaki çimento oranı azalularak 
yerine o/o 50 veya daha fazla oranlarda puzolanlar 
(çoğunlukla uçucu kül) kullanılarak ekonomiklik 



sağlanmaktadır. Günümüzde SSB barajlarda gc

nclliklc, az miktarda çimento ve büyük oranda 

uçucu kül kullanmaya doğru bir eğilim vardır. 

4) Klasik beton barajlardaki kalıp işleri 

SSB'dc olmadığından, bu açıdan da bu tip baraj

Iara göre avantaja sahiptir. 

5) Klasik beton genel % 3 ile % 6 oran

larında hava içermesine karşın , SSB o/o 1 ilc o/o 3 

oranında hava içermektedir. 

6) SSB barajlar, klasik beton ağırlık baraj

Iara göre aynı emniyettc olmasına rağmen çok 

büyük maliyel ve zaman avantajına sahiptir. 

7) SSB barajlar, kemer ağırlık ve bazı du

rumlarda toprak dolgu ve kaya dolgu barajiara 
göre , maliyel açısından, daha avantajlı olmak

tadır. 

8) SSB barajların inşa süresi oldukça 

kısadır. Süresi kısıtlı olan bölgelerde hızlı yapıın 

ve kı sa sürede bilirebilıne imkanı sağlanınas ı ne

deniyle avantaja sahiptir. 

9) Değişik dane dağılımına sahip , doğal ya

da kırma agrega ilc yapılabilme ve dolay ı sıyla 

kum , çakıl gibi malzemeyi ekonomik bir biçimde 

değcrlcndirebilme imkanı oluşturması bakımın

dan avantajlıdır. 

1 0). SSB barajlar ideal olarak kaya temel

ler üzerine inşa edilmektcdirlcr. Şcvlcr, memba 

yüzü dik ve mansap yüzü eğimi 1 düşey ve 0.70-
0.80 yatay olduğundan , özellikle dolgu barajiara 
göre daha küçük taban geni ş liğ ine sahiptir. 
Çoğunlukla daha kısa tüneller ve dolu savaklar 
temin edilmektedir. Bu yapınılar ekonomiklik 

sağlamaktadır. 

ı 1) Klasik toprak dolgu ekipmanı ilc yapa
bilme olanağı ve kalifiye eleınan gereksiniminin 
en az olması dolayısıyla uygulama kolay lığ ı 

sağlaması bakımından avantaja sah iptir. 
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ı 2) Toprak dolgu yapılarda, ki 1 malzemede 
en büyük sıkışmayı sağlayacak optimum su 
iç eri ğine kadar ısiatılma yada özellikle kurutma 
i ş lemindeki zaman kaybına bcnzar bir durumun 

olmaması ve dolayı s ıyla zamandan tasarruf 

sai!;lanınası avanı.ajına sahiptir. 

ı 3) Barajların rehabilitasyonuncla diğer tip
Iere nazaran i şç ilik , inşa kolaylığ ı ve maliyel 

açısından SSB barajlar avantaja sahiptir. Günü
mii7.c kadar birçok barajın rchabilitasyonunda 

(özellikle ABD'nclc) SSB yaygın olarak kul

lanılmı ştır. 

14) !ş makinalarının kullanımı SSB baraj
ların inşas ında oldukça yaygındır. Taşıma, yay
ma ve s ıkı ştırma i ş l emlerinde, SSB barajlar kla

sik beton ağırlık barajiara göre avantajiara 

sahiptir. 

15) SSB barajların kı sa sürede inşa cclilınc

si. in~aat süres i içerisinde faizi azaltınakla ve 
anaparanın kısa zamanda geriye dönmesini 

sağlamas ı açısından avantaja sahiptir. 

I 6) Gövdesinde ve di ğe r e lemanlarında 

kullanılan ınalzcınclcrden ve baraj elemanlarının 
boyutlarından dolay ı çoğunlukla düşük maliyetle 
inşa edilebilme bakımından avantaja sahiptir. 

17) SSB barajın memba yüzü, ön yüzü be

ton kaplı ka ya dolgu barajlardaki gibi, beton ile 

kap lanabilme imkanına sahiptir. 

18) SSB barajl <ır yüksek inşa edilebilme 
imkanına sahiptir. Yüksek in şa edilmesi halinde 
iyi performans gösterdiği yapılan statik ve dina
mik ;ınal izler, ve tecrübelcrle i spatlanmı ş ıır. 

1 <)) SSB ve RCD barajlar kemer ağırlık tip

tc, ekonomik olarak in şa edilebilme avantajına 

salıipıir. 

20) SSB ve RCD barajların in şas ı es
mısında meydana gelen ıaşkınlardan çok daha az 

zarar görürler. 

5 
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Tablo ı. SSB ve RCD tipte inşa edilen bazı barajların karakteristikleri (Franco, 1995 ve Dunstan, 
1994) 

6 

tn,a edidili Barajııı Rezervuar lkt.on Hacmi 
~ Aıb ka~asitesi (to• m') 

(m xlO~ 
SSB 

ABD Willow Creek 17 331 

ABD Middle Fork ı 42 

ABD Galesville 52 161 

ABD Upper Stiliwater 37 1125 

ABD Vic:toria 37 33 
ABD Elk Creek 125 266 

ABD Marroot - 6 

ABD Hudson River - 25 
An go la C apancia 4795 757 
Arjantin Uruınıa-i 1175 590 
Avusturalva Coooerfield 20 140 
Brezilya Caraibas 9 18 
(in Yantan 3350 330 
Cin Guangıhou 17 43 
(in Shuikou 2970 380 
Çin Rongdi 13 68 
Çin Puding 421 103 
Çin Daguangba 1710 485 
Çin Shuikou 2790 380 
Fas Joumoua 7 162 
Fransa Riou - -
Fransa Petit Saut 3500 230 
F. Guyaııası Petit Saut 3500 230 
G. Afrika Tauııg 66 130 
G. Afrika Santa Eugerıia 17 225 
G. Afrika Knelloort 137 45 
İspanya Santa Eugina 16.6 225 
İspanya Marono 2.23 80 
İspanya Los Morales 2.34 22 
İspanya Hervas 0.22 24 
İspanya Candıales 15 25 
İspanya Guadalemar 4 50 
Ispanya Cerıza 43 204 
Ispanya Amatisteros I 0.03 3 
Ispanya Urdalur 5.4 160 
İspanya Arriaran 3.2 110 
!talya T. Laurerızaııa 350 91 
Japonya Shimajigawa 21 165 
Japonya Tamagawa 254 772 
Japonya Sabigawa ll -
Japonya Miyagase 19 1537 
Japonya Urayama 58 40 
Kanada Lac Robertson 587 27 
Kolombiya Porce Il 211 1300 
Taytand Pak Muıı - 48 
Sil i Panınıe 175 640 
y unan istaıı Platanovrvssi 84 420 

Tabloda kullanılan harfler ve işaretler: 

C: 
F: 
M : 

Yüksek dozlu uçucu kül (ASTM Sınıf C) 
Düşük dozlu uçucu kül (ASTM Sınıf F) 
Öğütülmüş bağ]ayıcı 

R: C + S + kireçtaşı tozu 
S: Yüksek fırın cürufu 
-. Eksik bil i 

Toplam 
331 
43 
171 
1281 

-
348 

8 
28 

1154 
626 
156 
22 

1685 
74 

1710 
78 
137 
827 
1710 
200 
45 

-
410 
151 
254 

-
254 
91 

25 .5 
43 
54 
55 

225 
3.5 
208 
123 
107 
317 
1150 
590 

2001 
1860 
35 

1450 
250 
680 
440 

Barajın Boyutlan Batlayıcı İçerili 
(m) (kg/m,) 

Yükselılik Uzunluk Cbnent.o Puzolan 
52 543 47 J9(F) 

38 125 66 o(-) 

50 290 53 51 (f) 

90 815 79 173 (F) 

37 92 67 67(C) 

35 365 70 33 (f) 

17 59 71 107 (F) 

20 183 119 84 (f) 

110 1200 70 90(]1.1) 

77 687 60 o(-) 
40 340 80 30 (F) 

26 160 74 o(-) 

110 525 55 104 (f) 

43 150 62 108 (f) 

100 786 60 110 (F) 

53 136 90 140 (f) 

75 196 85 103 (f) 

57 820 55 96 (F) 

100 786 60 110 (F) 

57 297 125 25 (N) 

26 308 o 120(R) 

36 740 o ı2o(-) 
47 740 o 120(R) 

64 248 44 66 (F) 

84 290 88 142 (F) 

50 200 61 142 (-) 

83 280 88 152 (-) 

53 182 80 160 (-) 
28 200 81 140 (-) 
33 210 80 155(-) 
32 240 84 ı 56 (~) 
13 400 60 125 (-) 
49 640 70 130 (-) 
!1 91 73 109 (-) 
58 396 72 108 (-) 
58 206 85 135 (-) 
34 294 76 114 (F) 
89 240 84 36 (f) 

100 441 88 42 (f) 

104 273 - -
155 400 91 39m 
155 372 91 39 (F) 
40 124 85 8Ç{f') 

118 455 44 176 (S) 

26 323 58 124m 
113 410 - -
95 305 35 250 (C) 
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3. SSH BARAJLAR IN SINIFLAN D I- 150 r---r--ı-----ır----ır----ı---. 
RTLMASI 

SSB Bamjların sınıflandırılmasında değişik 
yaklaşımlar mcvcuuur. Fakat sınıflandınnanın en 
g~ncl şekli şöyledir (Dunstan, 1 994); 

a) Zayıf SSB barajlar (Lcan RCC dams): 
Bağlayıcı içeriği 99 kg/ın3'tcn daha azdır. 

b) Normal dozda bağlayıcı içeren SSB 
barajlar (Mcdium pastc RCC dams): Bağlayıcı 
içeriği (yani çimento ve puzolan) 100-149 kg/m3 
arasındadır. 

c) Yüksek dozda bağlayıcı içeren SSB 
barajlar (high pastc RCC dams) : Bağlayıcı 
içeriği 150 kg/m3 veya daha fazladır. 

d) RCD baraj (roller Compactcd Dam
Silindirlc Sıkıştırılmış Baraj, Japon Tekniği) 

c) Hardfill baraj (Örneği çok az), (Londc. 
1992 ve Dunsıan , 1 994). 

Japonya'da inşa edilen tüm silinciirk 
sıkıştırılmış beton barajlar, RCD tipteclir. Jarx>n
ya'da inşa eelilen silindirlc s ıkı ştırılmı ş beton ba
rajları, SSB barajlar ilc kolay ayırt etmek 
amacıyla bu çalışmada "RCD" şeklinde kul
lanılmı ş tır. 

4. SSB BARAJLARIN İNŞA HIZI 

SSB barajların inşaat süresi diğer tipieric 
karşılaştırıldığında bu barajın en önemli avantaj
larından biri olduğu anlaşılınak ~adır. SSB baraj
lar, çok kısa bir sürede yerlcştirilmckteclir. 

Örneğin; 46 m yüksekliğinde 34 000 m3 hacınin 
deki Stagccoach Barajı , 37 günde tamam
lanmıştır. 51 m yüksekliğinde ve 161 000 m3 lıa
cimli Galcsvillc Barajı ise 10 haftada inşa 
ed ilmiştir. 1()() ın yüksekliğindeki bir RCC baraj, 
yaklaşık olarak 16 ayda inşa edilebilmektedir. 
Çok hızlı in şa edilmesi durumunda bu süre, 11 
ay ve yavaş inşa edilmesi halinele ise 20 ay ol
maktadır (Dunstan, 1994), 

RCD barajların yapım süresi SSB baraj
ların yapım süresinin hemen hemen iki katı ol
maktadır. (Şekil 2) Bu sonuç, daha kompleks 
inşa metodları~dan kaynaklanmaktadır. 

Şekil -2 ssn barajların inşa hızı 

5. İNŞA EDİLECEK BARA.JIN TE
MELt 

Kaya olmayan temeller (Örneğin, oldukça 
stığ lam sıkı şm ı ş çakıll ı temeller), sadeec düşük 
yüksck likli SSB barajlar için uygun olmaktadır. 
Bütün durumlarda fazla materyal, toprak, 
<1lüvyon , veya belli kısımlarda biriken kaya ufak
ları ilkönce k<~ldırılınakıadır. Gerekli kazı mik
tarı, aşınrnı!? kayaların ve kaldırılacak fazla mal
zemenin derinliğine hağlıdır. Kaya temelleri 
kaplayan, kaldırılması gereken bütün fazla rnatcr
ydl (toprak, alüvyon gibi) k<lldırılınalıdır. Bunun
la birlikte, aş ınmı ş kaya da kaldırılm<1lıdır. Or1.2 
ve yiiksck SSB barajlar için taze kaya yüzeyi tc
min edi lmesi gerekmektedir. 

Kaya kazıınının gerçek derinliği, baraj yeri
ne bağlı olarak büyük farklılıklar göstcrmcktctir. 
Kazı elerinlikleri 1.5 m'dcn 30 metre'ye kadar 
değerler almaktadır. F<1kat çoğunlukla bu derin
lik, 1.5 m ilc 15 ın arasında olmaktadır. Herhangi 
hir kaya kalite metodu (RQD gibi) kullanılarak 
kaya kalitesi hakkında karar vermek mümkün ol
maktadır. Kaya kazı i~lemleri ek maliyet getir
cliğinclen , kan ckrinliğinin minimum olmasını ta
sarımcının sağlanması gerekınekted ir (Hanscn, 
ı 991 ). 

Temel kayasındaki bütün sürcksizliklcr, te
mel inceleme esnasında kcşfcdilmcktcdir. 

Inceleme esnas ında ke~fcdilmeyen sürcksizlikler, 
çatlaklar ileride ilave kazı, enjeksiyon ve kla
sik beton kullanımını gerektireceğinden ilave 
maliycıe neden olmaktadır. 

7 
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Bir tasanıncı yüzeyaltı keşif verilerinin 
elinde mevcut olan büyüklük miktarına göre ka
ya kazım gereksinimlerinin doğru tahminini ya

pabilmektedir. Her baraj yeri için kaya kazım de
rinliğ i değişmektedir. Bu tahminde, her yamaç 
için 4.5 m ve temel için ise 1.50 m olarak 
alınmaktadır. Bu yapılan kabuller, bir SSB baraj 
için gerekli malzemelerin hacim hesabında kul
l anılmaktadır. Sonuçıa , ilk tasarım amacı için ye
terli tahmin sağlanmış olmaktadır. 

6. SSB BARAJLARIN TİPİK ENKESİTİ 

lık planlarda, barajın cnkesiti genellikle va
diyi karş ıdan karşı ya düz olarak bölıncktedir. Ba
rajın tipik cnkcsiti , basit olarak Şekil 3'te 
gösterildiğ i gibi, memba yüzü dik ınansap yüzü 
eğimli olarak alınıp gerekli hesaplamalar yapıl
mak tadır . 

I 
1 
1 

1 

HI 
1 

1 
i_ 

Tc 

------ı s. H 

Şekil -3 Tipik bir SSil agırlık baraj enkesiti 

Şekil 4'tc %100 yeterli drenler ilc bir bara j 
için, mansap şevine karar verınede kullanılacak 
bir grafik verilmiş tir (Tarbox, 1988). Şekil 4 

aşağıdaki kabullere dayanmaktadır. Yükselme 
hatlarında ve baraj temel hirlcş imleıinde kohcz
yon s ı fırdır. Kaymaya karş ı güvenlik faktörü 1.50 
olarak kabul edilmiştir. SSB'nin birim ağ ırlığ ı 

2403 kg!ın 3 ve -ys u = 1 000 kg/ın 3'tür . 

Barajın enkesitinin belirlenmesinde kes it 
bir üçgen olarak kabul edilmektedir. Baraj ın krc
Linin köşesinde ınansap eğimine bir dik inil ir. 
Kes i ş tiğ i nokta belirlenerek enkesitin yeni şekli 
elde edilmektedir (Şekil 3). 
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Şekil -4 Değişik mansap şevleri için kayma 
sürtünme faktürleri (Memba topuğunda 
U kaldırma basıncı için rezervuar tam 
dolu düşünülmüştür. Basınç dağılımı 
değişimi drenlerle 2/3 oranında a7.al
tılmış olduğu ve mansap topuğunda da 
U kaldırma basıncının sıfır olduğu dik
kate alınmıştır.) 

Çoğunlukla , mansap yüzeyi şev i 0.7 yatay 
ve 1.0 düşey olacak şekilde alınmasına karşın , 
ilk uı sarıın için genellikle 0.8 yatay ve düşey 
olacak şekilde kabul edilmesi önerilmektedir. 
Bununla birlikte, özellikle yüksek baraj lar için 
mansap ~ev inin belirlenın esinde (Boggs ve Ric
hardson, 1985) tarafından verilen grafiklerden 
yara rlanılm a ktad ır (Şekil 5 ve 6) . 
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arasındaki ilişki (Hoggs ve Richard
son, 19RS) 
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Şekil -6 Mansap şevi, kohezyon ve sürtünme 
katsayısı arasındaki ilişki (Boggs ve 
Richardson, 1985) 

Baraj üzerinde bir yol planlaması durumun
da, kret genişliği (Tc) yol için uygun olmalıdır. 
Eger yol yapılmıyacaksa, 15 m'den daha az yük
seklik.li barajlar için 3 m, 15-30 m yüksekli
gindeki barajlar için ise minimum kret genişligi 
3.60 m alınması önerilmektedir (Hansen, 1991). 

Günümüzde degişik sızma kontrolü ve 
memba yüzey metotları mevcuttur. Kullanılacak 
en dogru metoda ilk aşamada karar vermek ol
dukça güçtür. Membran yüzlü beton paneller ha
riç, şekillendirmenin diger metotlan (memba 
yüzünde sızma kontrolünü temin etmede) yak
laşık olarak aynı maliyette elde edilmektedir. 
Membran yüzlü beton sistemi ile birlikte, klasik 
beton ücreti de diger metotlardan daha yüksek 
olmaktadır. 

7. SSB HACMİNİN BELİRLENMESİ 

Barajın enkesitinin ve kaya kazım derin
liğinin belli olması halinde barajdaki beton hac
mi hesaplanabilmektedir. Barajın toplam hacmi
ni, elle veya bilgisayar destekli bir program 
yardımı ile bulmak mümkündür. 

Vadi şekilleri, Şekil 7'de gösterildiği gibi 
"V" veya "U" şeklinde alınabilmektedir. Vadi 
şekline bakmadan SSB hacmine karar vermek 
için, Tarbox ve Hansen (1989) tarafından bir 
formül verilmiştir. 
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(1) 

Geniş Y-Şekilli Dar Y-Şekilli Dar U-Şekilli Geniş U-Şekilli 

/ 
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,/ 
____ _... __________ ,' 

Şekil -7 Tipik vadi enkesit şekilleri 

8. MALİYET TAH MİNİ 

8.1 SSB'un Maliyeti 

SSB ücretleri için, ABD'de 14 baraja ait 
inşa meliyetlerinden yararlanılmıştır. Agrega ve 
işlemleri, çimento ve uçucu kül ücretleri ayrı ayrı 
ele alınmış ve sonuçta toplanarak SSB'nin mali
yeti olarak dikkate alınmıştır. Birim hacminin 
toplam maliyeti için, agreganın ve işlemlerinin 
tutarı ve baglayıcı malzemeleri maliyeti, sonuçta 
toplanmıştır. 

Bu maliyet içerisinde; agregalar, karışım 

gereksinimleri, taşıma, yayma ve sıkışnrma 

işlemleri dahildir. SSB karışımı 89 kg/m3 
çimento, 30 kg/m3 uçucu kül veya eğer uçucu 
kül kullanılmayacak ise 104.30 kg/m3 çimento 
ihtiva edecek şekilde dikkate alınmıştır. 

Maliyet, uygun agreganın baraj yerine 
yakın olması durumuna göre hesaplanmıştır. 

Eğer agregatarın başka bir yerden (uzak mesafe
den) gelirilmesi gerekiyorsa veya daha yüksek 
bağlayıcı içerikli bir SSB arzu ediliyorsa (yüksek 
dozda bağlayıcı içeren SSB baraj gibi) (2) 
formülü ile bulunan maliyet, bu ilavelerden dola
yı artacaktır. Benzer olarak, eğer SSB karışımı
nda daha az çimento veya uçucu kül kul
lanılacaksa, maliyet belirli oranda azalacaktır. 
Tasarımcı, formülden bulduğu sonuca gerekli ila
ve veya çıkarma işlemini, tasarım durumuna göre 
yapması gerekmektedir. 

9 
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M= -49.91 + 0.00143.V - 0.000000007638 . V2 

+ 1.2055.10-14 . v3 (2) 

(2) formülünde "M" birim maliyeti, "V" ise 
hacmi (SSB hacmini) ifade etmektedir. Bu 
formül, Willow Creck (Orcgon), Austin Dctcnti
'on (Texas), Uppcr Stiliwater (Utah), Winchestcr 
(Kcntucky), Dolct Hills Plant (Louisiana), Galas
villc (Oregon), Monksvillc (New Jcrsey), Midelle 
Fork (Colorado), Grindstonc Canyon (New Mc
xico), cik Crcck (Oregon), Lower Chasc Crcck 
(Arizona), Stacy (Texas), Stagecoach (Colorado) 
ve Cuchillo Negro (New Mcxico) Barajları birim 
fiyatlanndan yararlanarak, en küçük kareler 
yöntemi ile ilgili qbasic programlama dilinde bir 
bilgisayar programı hazırlanarak elde edilmiştir. 

8.2 Memba Yüzeyinin Maliyeti 

M<.ıliyetlcr, SSB'nin birim m3'nün ilaveli 
maliyeti ya da yüzeyin ın2'sinin ilaveli maliyeti 
olarak hcsaplanmakt<.ıdır. Çimento tıağlayıcı mal
zemeleri hesaba katan klasik beton yüzey belo
nun maliyeti, çoğu durumlarda memba ta
rafındaki düşey yüzey kalıbının yapılınasının 

maliyetini de içerir. 
Tarbox Ye Hansen ( 1988) yaptıkları çalı ş

ınada memba yüzeyinin maliyetinin SSB'nin 
0.7646 m3 'nc S 4 ile S 6 oranında ilave olacağını 
belirtmişlerdir. lik tasarımda, memba yüzeyinin 
tasarımı spesifik olarak seçilınemektedi~. Bu ne
denle, önceki projelere dayanarak SSB'nin 
(0.7646 m3'nün) maliyetine s; 6 oranında bir ek
leme yapılması önerilmektedir. 

8.3 Taşıma Maliyeti 

Taşıımı maliyetleri belirlenirken, ABD'deki 
ı O adet barajı rehber olarak alınmıştır. Bu mali
yet, toplam maliyetierin %10.43 ile yüksek ve 
%0.03 ilc düşük yüzdeler arasında olduğu tespit 
edilmiştir. Ekstrem değerlerin ihmali ilc, taşıma 
maliyetleri %4.70 ile %7.97 arasında 
gerçekleşmektedir. Ortalama olarak bu değer 
%5.83 olmaktadır. 

9. BARAJ PROJESİNİN TOPLAM 
MALİYETİ 

Yukarıda verilen formül, grafik ve ifadeler 
ilc, bir SSB baraj için maliyet tahmini yapmak 
mümkün olmaktadır. 

Bir baraj proje maliyetini, değişik gereksi
nimler ve çoğu baraj bölümlerinden dolayı doğru 
bir tahmin yapmak oldukça zordur. Hatta bu ma
liyet tahmininde birkaç kalem dikkate hiç 
alınınayabilmcktedir. Örneğin; rezervuar temiz
leme, derivasyon ve su kontrolü, temel kazısı , 
cnjcksiyon , drenler, galcriler, mansap yüzeyi, 
dolusavak , su alımı yapıları, çıkış yapıları, enerji 
dağ ıtımı ve ölçüm aletleri kullanıını gibi. Bu ka
lemlerin maliyetlerinin ayrı ayrı ele alınması da
ha doğru sonuçlar elde etmeyi sağlayacakur. Bu 
kakınlcr ayrı ayrı hesaplanamadığı için, SSB 
hacminin maliyetine bu ilavenin eklenmesi ge
rekmektedir. Bu nedenle toplam maliyet bulu
nurken bu kalemlerin elkisinden dolayı, bulunan 
maliyetin 0.51'c böliinmcsi gerekmektedir. 

Tablo 2'dc ABD'deki altı projeye ait, SSB 
tıarajın maliyeti toplanı proje maliyeti ilc 
kar~ılaştırılmıştır. Ortalama değer %5ı 'dir. 

Tablo 2. SSB hacmi ve memba yüzeyi betonu toplam maliyetinin proje mali.)·etine oranı 

SSB Memba SSH'nin ve memba Proje Beton/proje 

Barajm Adı 
Hacmi Yüzeyi yüzeyi betonunun teklif üretim maliyeti 
(m3) betonu (m 3) toplam maliyeti ücreti (%) 

Willow Crcck 308 21 o ı 606 s <) 040 (X){) s 14 095 000 64 

Upper Stiliwater 1 037 562 26 914 S 34 78 H 000 s 60 604 000 57 

Monksvillc 220 969 14 910 s 6 504 000 s 14 678 000 44 

Galcsvillc 160 948 8 028 s 5 Rı9 000 S 12 759 O<Xl 46 

Grindstonc Canyon 87 546 4 435 s 4 237 ()()() s 7 477 000 57 

Elk Crcek Barajı 795 796 53 200 s 25 366 (X)() s 62 783 000 40 
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lO UYGULAMA 

Şekil 8a'da topografik durumu ve baraj yeri 
verilen bir yer için, ilk tasarım enkesitini ge
liştirmek ve bu yer için bir SSB agırlık barajın 
inşa maliyetinin tahmin edilmesi amaçlanmakta
drr. 

(b) 

Şekil -8 Bir SSB a~ırlık baraj (a) planı ve (b) 
mansap ekseni boyunca profili 

Kabul edilenler; 

- Barajın yüksekligi (H) 62 m 
- Barajın kret genişligi (Tc) 5 m 
- Barajda ve temelde drenler mevcut 
-İçsel sürtünme açısı <1> = 45° 
- Yükseltilerde ve temelde kohezyon c= O 
- Kaymaya karşı sürtünme güvenlik faktörü 

fe= 1.50 
- Basınç ve çekme gerilmesi için güvenlik 

faktörü GF = 3.0 
SSB'nin basınç mukavemeli, P= 

2108843.5 kg/m2 (1 yıl için) 

Çözüm: 

1. Adım : (Şekil 8a) baraj yeri to
pografyasında, planda bir eksen çiz ilir. 

2. Adım : (Şekil 8b) Mansaptan bakarak 
eksen boyunca (orjinal yer çizgisi) vadinin profi
li çizilir. 

3. Adım : Şekil 8b'de kabul edilen taslak 
kazı hauı olarak alınır ve temelde 1.5 m, ya
maçlarda 4.5 ın temel kazısı olarak alınır. 

4. Adım :Lt ve Lb boyutlarının uzunlukları 
ölçülür (sırasıyla barajın tepesi ve tabanından). 

5 Adım : Lg<!> = 1 ve fe = ı .50 için Şekil 
4'ten s= 0.70 degeri bulunur. 
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6 Adım : Verilen (1) eşitligi kul
lanılanarak, barajdaki SSB hacmi hesaplanır ve 
H= 62 m; Tc= 5 ın; s= 0.70; Lt= 198 m; Lb = 
40 m'dir. 

2 2 
V= (0.70. 62) (198+ 2.40)+ 3.5 . 198 = 128209m 3 

6.0.7 

7. Adım : "V" hacminin birim maliyeti; (2) 
bağınıısıyla bulunur. 

M= -49.9ı + O.OOı43.V- 0.000000007638 
. V2 + 1.2055.10·14. y3 

M= 33,284 ı ı $jm3 

Memba yüzeyinin maliyetinin SSB'nin 
0.7646 m3'ne $6 oranında bir ilave edilmektedir. 
Ayrıca, kullanıcı deneyimine ve inşaatın duru
muna göre birim maliyete belirlediği yüzdede bir 
artış yapması gerekebilmektcdir. Bu artış inşaatta 
beklenmedik kalemlerden kaynaklanmaktadır. 

Kullanıcı bunların oranını yüzde olarak tespit 
edip, maliyetc eklemesi gerekmektedir. Bu 
örnekte bu beklenmedik artış yüzdesi faktörü 
değeri % 20 olarak dikkate alınmıştır. 

(6/0.7646 + 33.28411) X ı 28209 X 1.20 = $ 
6 328 114 

R. Adım : Toplam proje maliyetini yak
laşık olarak tahmin etmek için, Tablo 2'deki ba
raj maliyetlerine dayanarak, 7. Adımda bulunan 
değeri 0 .51 'e bölmek yeterli olmaktadır. 

Tahmin edilen toplam proje maliyeti = 
$ 12 408 070 olarak hulunu.r. 

Önemle belirtmek gerekir ki barajın toplam 
maliyeti, barajın kompleksliğinden büyük oranda 
etkilenmekteclir. Barajın inşa edilen diger 
bölümlerinin maliyeti kahul edilen% Sl'i etkiıe
yeccğinden bu oran da artacak veya azalacaktır. 

11. MALİYET TAHMİNİ İÇİN BİLGİ
SAYAR PROGRAMI 

SSB barajın tahmini maliyetini bulmak için 
bu makalede "C" programlama dilinde bir bilgi
sayar programı hazırlanmıştır. Bu program ile 
SSB maliyetine doğru ve hızlı olarak karar ver
mek mümkündür. Hazırlanan programın listesi 
aşağıda verilmiştir. 

ll 
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!* H : Baraj max. kesit yüksekli~i (m) 

LT: Baraj kretinde enkesit uzunlugu (m) 

LB: LT ile aynı , baraj talıınından ölçülmüş (m) 

TC : Kretin kalınlıgı (m) 

FI : İçsel sürtünme açısı (derece) 

S : Mansap yüzey şev egimi (yatayın düşeye 

oranı) 

V : Toplam tahmin edilmiş hacim (m3) 

M : Birim maliyet ($ /ın3) 
Ml : Beklenmedik maliyet faktörü ve mem

ba yüzeyi maliyetli baraj maliyeti c$) 
M2: Barajın tahmin edilen maliyeti ( $) */ 

# ineJude <stdio.h> 

void main ( 

float H, LT, LB, TC, FI, S, V, M. Ml , M2; 

scanf ("H= o/of ' , &H); 

scanf("LT= o/o f ' , &LT); 

scanf ("LB= o/of' , &LB); 

scanf ("TC= o/o f ', &TC); 

scanf ("FI= o/o f ', &FI); 

scanf ("S= o/o f ', &S); 

V= ( ( S*H) "2* ( LT+ 2*LB ) + 3*TC " 

2*LT) 1 (6*S); 

M= -49.91 + 0.00143*V-0.000000007638 

*V" 2+1.2055E- 14*V"3; 

Ml= (M+ (6/0.7646)) *V* 1.20; 

M2 =Ml 1 0.51; 

printf ("V= %f\n", V); 

printf ("M= %f\n", M); 

printf ("Ml= %f\n", Ml); 

printf ("M2= %f\n", 2); 

12. SONUÇ 

Bir baraj yerinde hangi tip barajın uygulan
masının daha uygun olduguna karar verebilmek 
için birçok parametrenin bir arada düşünülmesi 
gerekmektedir. Barajın maliyetinin ilk tasarım 

12 

aşamasında kabaca belirlenmesi bu parametrele
rin en önemlileri arasındadır. Bu makalede, SSB 

baraj maliyetini yaklaşık olarak belirlemek için 

bir bagımı geli ştirilmiş ve bu metoda ait bilgisa
yar programı hazırlanmıştır. 

1980'Ii yıllarda kullanımına başlanan ve 
son yıllarda inşasında büyük artış gözlenen SSB 
barajların güncelli~i yeni gelişmelerle devam et
mektedir. SSB barajlar özellikle klasik beton 
agırlık barajiara göre daha ekonomik ve inşa hızı 
bakımından birçok avantaja sahiptir. Diger baraj 
tiplerine göre de birçok avantaja sahiptir. 

Dünya cografyasına bakıldı~ında oldukça 
zengin akarsu kaynaklanna sahip Türkiye'nin de 
diger birçok ülke gibi SSB barajlann, ülkemizde 
de güvenilir ve ekonomik olarak uygulanabilirli
ligini araştırılması gerekmektedir. 

Günümüze kadar dünyanın birçok yerinde 
SSB baraj inşa edildigindcn, bu baraj tipinin per
formansı hakkında yeterli veri elde edilmiş ve iyi
ce tanınan bir baraj tipi olmuştur. Hatta barajın 
çok yüksek inşa edilmesi halinde bir perfor
mansının (geçirimsizlilik, depreme karşı daya
nım gibi) oldukça iyi sonuçlar vcrdigi , tecrübe
lerle belirlenmiştir. 

SEMBOLLER 

V : Toplam tahmin edilmiş hacim (m3) 

s : Mansap yüzey şev egimi (1 yükseklige 

karşılık gelen yatay) 

H : Max. kesit yüksekligi (m) 

Lt : Kretinde barajın en kesit uzunlugu (m) 

Lb: Lt ile ayru, barajın tabanında ölçülmüş (m) 

Tc : Kretin kalınlıgı (m) 

<jı : İçsel sürtünme açısı (derece) 

c: Kohezyon (kg/cm2) 

fe : Kaymaya karşı güvenlik faktörü 

P : Basınç mukaveti (kg!m2) 

M: Birim maliyet ($/m3) 
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TAŞUNU KULLANIMININ BETON ÖZELİKLERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Ali UGURLU (*) 

ÖZET 

Beton üretiminde kullanılan agrega içerisinde 100 no. lu elekten geçen (<0.149 mm) mal
zeme miktan beton ile ilgili mühendisleri meşgul eden bir sorundur. Çok ince kum, taşunu 
yada mineraifiller diye isimlendirilen bu malzemeler taze ve sertleşmiş beton özelliklerini 
degişlirerek betondan beklenilen nitelikleri olumlu yada olumsuz yönde etkiliyebilirler. Bu 
nedenle. bu tane boyutundaki malzemelerin agrega içeris inde bulunması tartışma konusu
dur. Şimdiye kadar ki uygulamalarda ; yapılan elek analizleri ve 200 no. lu eleleten geçen 
madde deneyleri sonucunda agrega içerisinde bıı lcıne grubundaki malzemelerin limitlerin 
üzerinde bulunması durumunda agregamn yıkcllılması yönündeydi. Uygulama, bu tane 
sınıfındaki malzemelerin kil kökenli oldugu önyargıstrıa dayanmalctaydL Laboratuvarda 
gerçekleştirilen bu araştırmada kalker taşunu kullanılnrak beton özelliklerinin hangi yönde 
degiştigitespit edilmiştir. Biri kırmataş kalker ve eligeri de dogal agrega kullanılarak degişik 
taşunu ve çimento içeriklerinde betonlcır hazırlanmıştır. Hazırlanan beton serileri üzerinde 
sertleşmiş beton deneyleri yapılarak, degişik taşunu içerilderindeki betonlar ile şahit numu
neler mukayese edilmiştir. (0 -2) mm tane grubundaki kum yerine degişik yüzdelerde taşunu 
ikame edilerek hazırlanan betonların % 7 ve % 10 taşunu içeriiclerinde basınç dayanımı, 
geçirgenlik, su emme ve porozite gibi özellilderinde iyileşmeler tespit edilmiştir. Taşunu 

içerigi % 15 olan karışımıarda ise beton özellikleri ya degişmemiş ya da olumsuz yönde etki
lenmiştir. 

1. GlRlŞ 
Beton ürelilmeden önce beton bi

leşenlerinin uygunlugunu tespit etmek üzere bir 
dizi deneyler yapılır. Bu deneyler içerisinde, 
özellikle etek analizi ve 200 no. lu elekten geçen 
madde deneyleri sonucunda bulunan del1;erler li
mitlerin üzerinde ise agregalar yıkatılarak kul
lanılır. Agreganııı yıkaularak kullanılması 

manuğımn alunda yatan bu ı.ane grubundaki 
malzemelerin kil ( <0.005 mm) olabilecegı 

kuşkusudur. Yukarıda adı geçen deneylerde 100 
ve 200 no.lu elekler kullanılarak bu yargıya varı-

(*) Kim. Müh., DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol 

Dairesi Başkanlığı 8eton-M17;. Lab. Şb. Md.'lüğü. 

lır . Bu eleklerio göz açıkhkları düşünülecek olur
sa, boyut olarak silt sınıfı (0.05 - 0.005 mm) ya
da özellikle kırmataş agrega kullanılması duru
munda taşunu malzeme inceliğindeki materyalle
ri de kapsayacak bir aralı~a sahip oldu~u görüle
cektir. Son yıllara kadar yapılan uygulamalarda 
beton agregası içerisindeki ince malzeme petrog
rafik kökenine bakılmaksızın bütünüyle kil ola
rak algılanmaktaydı. Kil sınıfı malzemenin agre
ga içerisinde bulunması; betonda çimento 
hamum-agrega aderansını zayıflatması, çimento 
hidratasyonunu geciktirmcsi, betonun hacimsel 
kararlılığını bozması açısından oldukça 7ararlıdtr. Bu
na karşılık silt sınıfı ve taşunu malzemeler için aynı 

15 
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söylemek mümkün de~ildir. Son yıllara kadar 
silt ve taşunu malzemeler de özgül yüzeylerinin 
büyük oldu~u ve bu nedenle beton karma suyu 
miktarını (dolayısıyla su/çimento oranını) 

arttıraca~ı. su tutma potansiyelleri nedeniyle röt
reye yol açabilece~i gibi endişelerle kullanıl

mamıştır. Agrega içersinde ince malzemenin li
mitlerin üzerinde bulunması durumunda agrega 
yıkatılarak kullanılmıştır. Bu uygulamalar eko
nomik bir külfete yol açabilece~i gibi teknik ola
rak da agreganın ve dolayısıyla betonun zayıfla
masına yol açacaktır. 

Özellikle zayıf kayaçiarın agrega olarak 
kullanılmak üzere kırılması sırasında yüksek 
miktarda taşunu boyutunda malzeme ortaya 
çıkar. E~er kil de~ilse bu sınıf malzemelerin kul
lanılması beton kampasitesini arttırmak 

açısından oldukça faydalı olabilir. Ancak hangi 
ölçülerde kullanılması gerektigi, hangi ölçülerde 
kullanılırsa beton özelliklerini iyileştirebilece~i 

bir araştırma konusudur. Bunun yanısıra 

kırmataş agregalar ile üretilen zayıf doz! u beton
ların işlenebilirliğinde ·kohezyon düşüklüğü ne
deniyle bazı problemler yaşanır. lşlenebilirlik
teki bu güçlük sonucunda beton kolayca yer
leştirilip sıkıştınlamaz . 

Yine bu betonlar yüksek bir kampasiteye 
ve yerleştirme sonrasında karışım suyunu 
bünyelerinde tutacak yeterli ince malzerneye sa
hip olmadıkları için kanşım suyunu bünyelerinde 
tutamayarak kusarlar. Bu aşırı terleme son
rasında çoğu zaman betonda plastik rötre 
çatlakları meydana gelir. Sonuçta geçirgenli~i ve 
porozitesi yüksek, basınç dayanımı düşük olan 
dayanım ve dayanıklılık yönünden zayıf bir be
ton ortaya çıkar. 

Anılan bu olumsuzlukları çimento dozajını 
arttırarak veya katkı maddesi kullanarak 
çözümlernek mümkünse de bu ek bir maliyet 
artışını da beraberinde getirir. Bu durumların 

çözümü ba~Jayıcılığına ihtiyaç duyulmayan ama 
dolgu görevi görecek ineelikle taşunu gibi malze
melere gereksinimi zorunlu kılar. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1 Amaç, Kapsam ve Program 

Çalışmanın amacı, taşunu katılmayan rcfe-

16 

rans beton ile de~işik oranlarda taşunu içeren be
tonların sertleşmiş beton özellikleri açısın- dan 
karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. 

Bu amaçla çalışmada ma~ · :mum tane çapı 
32 mm olan agregalar ile toplam 6 seri (30 adet) 
beton karışımı hazırlanmıştır. lik üç seride (F-1, 
..... F-15) kırmataş kalker agrega, son üç seride 
ise (F-16 ..... F-30) doğal dere malzemesi kul
lanılmıştır. Her seride biri referans di~er dördü 
ise (0-2) mm tane grubundaki kumdan %3, %7, 
%10 ve %15 oranlarında azaltına yapılıp yerine 
taşunu ikame edilerek betonlar hazırlanmıştır. 

Kırmataş ve doğal ageegaların kullanıldığı bütün 
ana serilerde 200, 275 ve 350 kg/m3 çimento do
zajları esas alınmıştır. Karışımlarda herhangi bir 
katkı malzemesi kullanılmamıştır. Her serideki 
herbir karışırndan (12xl2xl2) cm boyutlarında 
basınç dayanımı için 12 numune, eğilmede 

çekme dayanımı için (7.5x7.5x38) cm boyut
larında 12 numune ve geçirgenlik deneyleri için 
de (20xl2) cm boyutlarında 6 numune alınmıştır. 
Hazırlanan bu numuneler deney anına kadar 
standart kür koşullarında bekletilmiştir. Önce ilk 
üç numune deneye tabi tutulmuş, bu numunele
rin sonuçları arasında herhangi bir uyumsuzluk 
çıkması olasılı~ına karşı da diğer üç numune 
hazır bekletilmiştir. Basınç ve eğilme day
anımları 7 ve 28 günler için ayn hesaplanmıştır. 
Geçirgenlik deneyleri ise döküm tarihinden 40 
gün sonra gerçekleştirilmiştir. 

2.2 Kullanılan Malzemeler ve Yöntemler 

Deneysel çalışmalarda kullanılan iki 
değişik agreganın özellikleri çizel ge 1 'deki gibi
dir. Kırmataş kalker agrega Urfa yöresinden geti
rilen kayaçiarın kınlıp elenınesi ile elde edil
mıştır. Kırmataş agrega üzerinde yapılan 
yassılık-uzunluk indeksi deneyi BS 812 stan
dardı esas alınarak yürütülmüş ve bulunan deney 
sonuçları çizelge 2'de verilmiştir. Dere agregası 
ise Ankara civarındaki Kocaçaydan elde edil
miştir. Elde edilen bu iki farklı cins agrega beş 
ayn tane grubuna ayrılarak (32-16) mm %32, 
(16-8)mm %22, (8-4) mm %ll, (4-2) mm% 13 
ve (0-2) mm %22 alınarak TS 706 da 32 mm 
maksimum tane büyüklüğü için verilen standart 
grnülometri eğrisi elde edilecek şekilde kul
lanılmıştır. 
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Çizelge-l: Kullanılan Agregaların Özellikleri 

Kırmataş Kalker Agrega 

Birim Öz. Agırlık 200 No.lu Kil Na2S0 4 Aşınma 
Tane Agırlık ve Elekten Topakları Organik Don Kaybı , 
Sınıfı (kgf/cm 3) Su Emme, Geçen,(%) (%) Madde Kay bı , (%) 

(%) (%) 

(32-16)mm 1540 2,65 0,2 0.24 
0,8 100 

Devir 
(1 6-8) mm 1540 2,63 0,2 0,13 5,6 5,8 

1,1 

(8-4) mm 1545 2,64 0,3 0,37 Açık 
0,8 Sarı 

(4-2) mm 1580 2,68 2,2 ı ,8 500 
1,0 4,7 Devir 

25,5 
(2-0) mm 1590 2,70 2.9 2,1 

0,9 

Kocaçay Deresi Dogal Agrega 

Kum 1630 2,63 3,6 0,8 10,2 100 Dev. 
2,5 5,6 

Sarı 
Çakıl 1790 2,58 0,5 3,2 ı5,9 500 Dev. 

2,6 26,5 

Çizelge-2: Kırmataş Agreganın Yassılık -Uzunluk İnde ks i 

Ele k Deneyde Yass ı Uzun Yassı Uzun 

Aralıgı Kullanılan Geçen Geçmeyen Geçen Geçmeyen 

Agrega 
(gr) (gr) (gr) (%) (%) 

ı ı/2"- ı 1/4" 6000 lı 22 416 18,7 6,9 

ı " - 3/4" 4000 864 392 21,6 9,8 

3/4" - 1/2" 2000 346 422 17,3 21,1 

1/2" - 3/8" 500 38 291 7,6 58,2 

3/8" - 1/4" 200 52 92 26.0 46,0 

17 
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Taşunu olarak !zmir yöresinden elde edilen ve Tahtalı Barajının geçirimsiz perde ça lı şınasında kul
la nılan malzeme kullanılmıştır. Taşununun özellikleri çizelgc 3'de verilıni ~t ir. 

Ç izclge-3: Taşunu Malzemenin Özellikleri 

Etek Analizi 
Fiziksel Özellikler Kimyasal Özellikler 

Etek No. Elektc Kalan, % 

Özgül Ağırlı k 2,82 gr/cm3 
, Çöziinıneyen Kalıntı CJr 0.33 ı 8 0,0 

Kızdırma Kaybı %43, 1 16 0,0 

Su Emme %0,4 Ca O l!c 55.6 
30 0,2 

Si02 !Jr 0.33 

İnce lik Modülü 2,0 M gO 9t- 0.27 
50 0,5 

Al20 3 !Jr O, 1 1 100 1,5 

pH 7,26 Bileşimi Kireçtaşı Pan 97,8 

Ara~urınada Ankara Çimento Fabrikcısının ürünli KÇ 3:2.5 çimentosu kullanılmıştır. Kullanılan 
çimentonun özellikleri çizclgc 4'cle veri lmi ştir. 

Ç izelge-4: Çimentonun Özellikleri 

Fiziksel Özellikler Mekanik Özellikler 

Ögül Yüzey 3 J 24 cm 2fgr Basınç Dayanımı. kgf/cm2 

200 m Elekte kabn %1,0 7. Gün 28. Gün 

90 ın Elekte Kalan %1.2 232 336 

Ö?.gül Ağırlık 3,12 gr/cnı 3 

Toplam Genleşnı e, (c-a) 4,0 mm 
E ği Inı e Dayanını ı , kgf/cm2 

Priz Başlangıcı 2 saat 20 dakika 7. Gün 28. Gün 

Priz Biti~i 3 saat 15 dak i ka 44 57 

18 
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Bu malzemeler ilc hazırlanan beton serilerine ait kanşım tabloları ve taze beton özellikleri çizclgc 
5, 6, 7, 8, 9 ve lO'da verilmiştir. 

Çizelge-S: Fl-FS Serisi Beton Karışım Tablosu (Kırmataş Ka lker Agrega) 

ın3 Betona Giren Gerçek Malzeme Miktarları 
Taze Beton Özellikleri 

'i: (kg/m3) 
.... 
:J 
ı: : " Kum (mm) Çakı l (mm) 1'1 o ('; :E Q. ı. 

: :ı :'l o C '-' 
: W',.., ::ı e Slamp Kesafet K ompasite Hava Sık ış-

o ~ c 
~ E .... 'O~ u (cm) (kg!~) % tır ma 

1.-' c 
~ 5 ~ ~ Su 0-2) {2-4) (4-8) (8-16) (16-32) Şekli :ı E ~ . ". o :ı 

~ ~'-' E c ~ ı .:1 c > ... .., • el· <; ::; 
..ô .. .< u- .. 1'1 Q ... ~ 

:ı ...... 'h E ~ ~ E 'ho 
('l o 

~ 
:ı = ('l 

..ız ~ fo .-<1) U' !--

F-1 31,5 0,92 o 0,725 200 - 185 428 253 215 429 624 lO 2334 0,788 2,7 Şişlcrnc 

F-2 ,, 0,94 3 0,734 " 62 188 354 243 205 412 559 10 2323 0,797 1,5 " 

F-3 " 0,95 7 0,737 " 145 190 271 236 198 398 579 ll 2345 0,800 1,0 " 

F-4 " 0,98 10 0,732 " 206 196 208 226 192 383 557 10 2342 0,795 0,9 " 

F-5 " 0,98 15 0,763 " 310 197 115 215 182 362 527 lO 2350 0,793 1,0 " 

Ç izelge-6 : F6-Fl0 Serisi Beton Karışım Tablosu ( Kırmataş Kalker Agrega) 

I ın3 Retona Giren Gerçek \·l a lzeıııe \ likta rları Taze Beton Özellikleri 
'i: (ko/m3) .... 
:J 

Kum (mm) Ça kıl (mm) E c " 1'1 
~ 

Q. ('; . : 
ı. c.:. : :ı ('l o Slamp Kesafet Kampasite Hava Sık ış-c ~ :ı · 

('l ,..., o ~ ~"E (rm) (kg/rrf) % tırımı 
ı. ~ E .... • . u c ~ • ~u ü c ... ... 0-2) (2-4) (4-8) 8-16) (I 6-32) Şekli 

.c: E :J :ı 
... ... o .. 

:.1 E Q -
r"" '-' 5 "'1 .:1 

... c 
> • !l ~ ::; u- ;ı 

.d .. ~ 1'1~~ 

.5 :ı : 'h> - ı. ı. 'ho 
~ o 

~ 
~ C OH :ı 

..ız fo <" U' f-o 'JJ ~ . 
F-6 31,5 0,71 o 0,700 275 - 200 408 242 204 409 595 lO 2335 0.787 1,3 Ş işleme 

F-7 " 0,71 3 0,705 " 62 198 345 237 200 400 582 10 2355 0,792 1,0 " 

F-8 " 0,71 7 0,71 1 " 140 193 263 227 194 386 562 10 2360 0,798 0,9 " 

F-9 " 0,72 10 0,707 " 200 198 202 219 186 .m 540 10.5 2360 0,794 0,8 " 

F-10 .. 0,73 15 u,7us1 · 310 200 113 211 180 356 529 10 2380 0.792 0,8 .. 
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Çizelge-7: Fll-F15 Serisi lleton Karışım Tablosu (K ırmataş Kalker Agrega) 

1 ın3 Belona Giren Gerçek Malzeme \liktarl arı Taze Beton Özellikleri 
'i: (kofm3) ... 
.ı 

Kum (mm) Çakıl (mm) E c ;;; 
o Q. c; : : .. ı. : " ·- !'l o .. :ı ~ Slamp Kesafet K ompasite Hava Sıkı ş· c \.)ı,...., c; o ~ 'C .. ~ (cm) (kg/m1) % tır ma ı. .ı ı: .... ' « • 

Su Şekli ~ c - c or-.: 0-2) (2-4) (~·8) (R-16) (16-32) " E .ı : .. t. o :ı 
.ı E-ı~ E c ! = .;i § > ~ • lh § 

\.)ı !') ~ ~ 
.ı:; .. )( 

'h E ~ ~ E 'h. 
~ o c; ...... 

~ 

~ 
:ı 

fo ~< C C> 
!'l 

..ı z [/) t"" 

F-11 31,5 0.60 o 0,667 350 - 210 419 249 210 4~4 611 10 2440 0,778 1,2 Ş iş leme 

F-12 " 0,61 3 0,666 .. 
70 213 344 236 198 401 578 lO 2430 0.777 1,0 " 

F-13 .. 0.62 7 0,775 " 130 217 256 224 187 377 547 lO 2405 0,775 0,8 " 

F-14 " 0,61 10 0,669 " 190 214 193 210 176 354 514 10 2380 0,780 0,6 " 

F-15 ,. 0,62 15 0,666 .. 
285 217 105 197 165 331 48~ 10.5 2360 0.777 0,6 " 

Çize lge-S: Fl6-F20 Serisi lleton Karışım Ta blosu (Doğa l Agrega) 

1 ın3 Belona Giren Gerçek \1alzeıııe \lik tarları Taze Beton Özellikleri 'i: (kl!fm3) .... 
:.1 

E 5 ;;; Kum (mm) Çakıl (mm) o : E Q. c 
: :ı !'l ""' 

' ... 
c \.)ı 

..., ... . 
Slamp Kesafet Koınpasite H ara Sıkış· 

~ 
~ , c: 

!'l ,..... e ] ~ ~ (cm) (kg/m') % tır ma ı. 
~ E ~u ~ c • • • % .. r-- (0-2) (2-4) (4-R) R-1 6) (16-32) Şekli !'l E .ı : .. . : ~ 't .ı f- '-' E : 

e ~~ 
... c > .... : 

"' 
., 

>( (.)ı !') ~ !; :1 ... 
.ı:; .. 

~ 
...... "' • •• .§ 'h. 

~ e :ı .~ : :t . 
..ız [/) r' ~<o C> :-ı 

F-16 31,5 0,84 o 0,754 200 - 168 387 387 229 194 388 lO 2130 0.817 1,5 Ş iş l eme 

F-17 .. 0.85 3 0,757 " 64 170 170 326 223 189 378 ll 2150 0,820 1,0 " 

F-18 " 0,86 7 0,756 .. 148 172 172 241 210 176 354 10 2130 0,819 0,9 " 

F-19 .. 0,87 10 0,754 .. 214 174 174 189 205 174 348 10 2160 0.817 0,9 " 

F-20 " 0,88 15 0,753 " 317 176 176 102 189 161 320 12 2150 0,816 0,8 .. 
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Çizelge-9: F21-F25 Serisi Beton Karışım Tablosu (Doğal Agrega) 

1 m3 Betona Giren Gerçek ~alzeme"! iktariarı Taze Beton Özellikleri ·c (kl!fm3) ... 
qJ 

E c ;;; Kum (mm) Çakıl (mm) c c. ~ : E ı. 
:;) ~ o C'-' 
c () : ~ ~ Slamp Kesafet Kompasi te Hava Sıkışo ~ ,...._ A 

~ ..ı rtl' .. 
ı. :.ı E ... c c u (cm) (kgJm3) % tır ma 
0 c '" c ~' : Su (0°2) (2-4) (4 °8) (8°16) 16°32) ~5 

;.ı :ı r'- : Şekli 
:.1 E c ~ ... . 3 c ;» o. ;J a: ~1 c :ı 
i .. >i 1'1~ ' ll 

~ ..... .,. 
"'ı. ı. E :1>\ 

~ o 
~ 

: = : :ı~ u. ~ 
..ız rJJ 1- < ,. foo " " 

Fo21 31.5 0,60 o 0,736 275 o 16. 377 223 189 378 550 10 2260 0,823 1,2 Ş işleme 

Fo22 " 0,61 3 0,735 " 6l 16 315 216 184 367 534 10 2240 0,823 1,0 " 

Fo23 " 0,62 7 0,733 " 145 171 236 206 175 349 508 10 2250 0,820 0,9 " 

Fo24 " 0,63 10 0,732 .. 206 IT 182 198 168 335 487 10 2230 0,819 0,9 " 

F-25 " 0,65 15 0,725 " 303 m 101 184 154 309 449 10 2220 0,812 1,0 .. 

Çizelge-lO : F26-F30 Serisi Beton Karışım Tablosu (Do~al Agrega) 

I m3 Betona Giren Gerçek \1alzenıe :VI iktariarı Taze Beton Özellikleri 
·c (kı!fnı3) ... 
:.1 

§ c ~ Kum (mm) Çakıl (nıın) 
~ 

Q. ı. ' : :: ~ o C'-' 
c () ';ı e Slamp Kesafet Kompasite Hava Sıkışo 
~ ,...._ c ~ '": ~ r.ı (cm) (kg/ırtl) o/o tır ma ı. ~ E - c c ·• C,j c er- ... ~u (0°2) (2-4) (4-8) 8°16) (16°32) Şekli 

~5 
;.ı :ı ~ . ~ ~ : 

lll E c •• !1 .. c ;» :ı =ıl. c :ı >i o. 1'1 g U' " i .. ~ ..... 'h ,. ı. ı. E 'h< 
(ll c 

~ 
:ı = c~' C). ~ 

..ız 'JJ ı- ,. (ij foo 

F-26 31,5 0,50 o 0,705 350 o 172 360 214 182 363 528 10 2200 0,816 1,2 Ş işleme 

Fo27 .. 0,54 3 0,689 " 71 189 298 202 173 343 498 10 21 70 0,800 1,1 " 

F-28 " 0,56 7 0,683 " 135 196 221 192 163 326 473 10 2210 0.794 1,0 " 

F-29 .. 0,56 10 0,683 .. 193 196 156 182 154 312 443 10 2195 0,794 1,0 " 

F-30 " 0,57 15 0,679 " 290 200 101 176 149 297 432 10 2180 0,790 1,0 " 

Sertleşmiş beton özelliklerini tespit etmek 
amacıyla basınç dayanımı TS 3114, eği lmcde 
çekme dayanımı TS 3285, geçirgenlik deneyleri 
TS 3455, özgül ağırlık, su emme ve boşluk oranı 
deneyleri ise TS 3624 standartları esas alınarak 
belirlenmiştir. 

2.3. Deney Sonuçları 

Hazırl anan de~işik karışımlardan elde edi
len numuneler üzerinde yap ılan sert l eşmiş beton 
deneyleri sonuçları çizclge 11 . 12, 13, 14, 15, 
16'da verilmiştir . 
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Çizelge-l 1 : Sertleşmiş Beton Özellikleri (~al ker Kırnıataş, 200 kg/nı3 dozajlı) 

7/28 7/28 Permeatıilile Su Emme .. '"' o c c Günlük Günlük Katsayısı Su (Kaynat-(ll :..:: z "''"' ·.: "" :'l - - Basınç Eğilmed e K6o log (1/K60) Emme ma Son-"' <J• ~ ;; ... 3:; Çekme % ~ :ı- Dayanımı * (cm/sn) rao;ı ) g = .. <J :ı 
~ - c~ (kı,ıf/cm2 ) Dayanımı** % E ·eıı ·ı::. 1.1 

' :ı ·- ~ (kı,ıf/cm2) ~'-' 
.. c 
:ı·-:'l - .. .. :: 1.1 ,. 

:rı '-> '"' 
-ı 0,92 o 76 ıo4 8 ı6 1,7x ı o-7 6,8 6,3 5.5 

-2 0,94 3 92 ıı5 ı o 17 ı , Rxıo -7 6.7 6.4 5.7 

-3 0,95 7 104 ı32 ll ı9 ı ,8x 10·8 7,7 5,5 5,0 

lı:-4 0.98 ı o ıı2 ı47 ı 2 2 ı ı ,5x ı 0·8 7,8 5,4 4,6 

-5 0,98 15 ıo7 118 10 17 1,3xl0·8 7,9 6,0 5,5 

* : Bas ınç dayanımı sonuçlar ı ( 12x 12x 12) cm'lik küp nunıunclcrc aittir. 

** : Eğilmcdc çekme dayanımı sonuçları (7,5x7,5x38) cm'lik priznıa numunclcrc ai tti r. 

***: DKY- Doygun kuru yüzey. 

Kuru DKY DKY 
Özgül Özgül Özgül 

Hacim \ğırlık Ağırlık 

Ağırlığı (Kaynat-

*** ma Son-
rao;ı) 

2.22 2,35 2,32 

2.23 2,37 2,34 

2,25 2,38 2,36 

2.'27 2,40 2,38 

2.24 2.38 2,36 

Çizelge-12: Sertleşmiş Beton Özellikleri (Kalker Kırnıataş, 275kg/m3 dozajlı) 

7/28 7/28 Permeabilite Su Emme .. c ,.... 
o c Günlük Günlük Katsay ıs ı Su (Ka) nal-z :'l E.! .. ,..., = ~ ·.: o 5- Basınç Eğilmede 1\ 60 log (1 /K6ol Emme ma Son-.... o.:t. ~ ~ 
1.1 ... - :ı- )ayanımı* Çekme (cm/sn) % rası) 

~ ci: <,) :ı 

1.1 - . ..: ~ (kgf/cm2) Dayanımı ** % c >OJ; 
' :ı .: < '--'~.> 
c :,)>'--' 

.. c (kgf/cnt) :'l ~ ·-..... - .. .. 
:ı :: 1.1 

~ (/) ~> 

F-6 0,71 o 139 180 16 25 2.2x 10·8 7.7 5,6 5.3 

F-7 0,71 3 156 198 ı7 26 2,ıx ı o - 9 8.7 5.4 5,2 

F-8 0,71 7 ı67 222 18 29 1 ,9x ıo · 9 8,7 5,0 4,7 

F-9 0,72 lO ı60 ı 94 17 26 l,Sx 10 ·9 8,8 5,2 4.9 

F-1( 0,73 15 158 187 15 25 l,lxı0 -9 8,9 5,0 4.5 

* : Basınç dayanımı soruçlar ı ( ı 2x 12x 12) cm'lik küp numunclcrc ai Ilir. 

** : Eğilnıcde çekme dayanımı sonuç la rı {7,5x7,5x38) cm'lik pri7ma numunclere aiUi r. 

*** : DKY- Doygun kuru yüzey. 

22 

Kuru DKY DKY 
Özgül Özgül Özgül 
Hacim \ğırlık Ağırlık 

Ağırlığı (Kaynat-

*** ma Son-
rası ) 

2.24 2,36 2,35 

2.22 2,36 2,35 

2,20 2,34 2,30 

2,25 2,35 2,34 

2.2ı 2,32 2,30 

Görünür Görünür 

Özgül Boşluk 

Ağırlık Oranı 

(gr/cm3) (Porozite) 

2,51 ı2,7 

2,54 ı2,6 

2,56 ıo,5 

2.53 10,3 

2,55 12,2 

Görünür Görünür 
Özgül Boşluk 

Ağırtık Oranı 

(gr/cm3) (Porozite) 

2,53 ı 1,30 

2,55 ıı ,oo 

2,57 ı0,33 

2,54 ll ,30 

2.56 10,52 
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Çizelge-13: Sertleşmiş Beton Özellikleri (Kalker Kırmataş. 350 kgfm3 dozajlı) 

7/28 7/28 Permeabilite Su Emme Kuru .. ,...., 
o c ı: Günlük Günlük Katsayısı Su Özgül z ca c !ll (Kaynat-

ı.,...., ;-:: 
"i: o e. ~ ; Basınç Eğilmede K6o log (l!K60) Emme ma Son- Hacim .. o,:,t. " ~= Dayanımı* Çekme (cm/sn) % E ... - ra~ ı) Ağırlığı ı: i: <.1 :ı 

. .: ~ ~ " - (kgf/cm2) Dayanımı** E •eıı '--''-' % 
ı: ·- ..::: ı. ı: (kgf/cnt) !ll U"'-' ~ ·-...... - ı. ı. :ı :: ~ e, rJJ ~> 

F-11 0,60 o 162 230 19 26 2,1xi0·9 8,7 5,3 5,0 

F-1 0,61 3 171 246 23 30 2,0x ı o·9 8,7 5.2 5.0 

F-1 0,62 7 193 27 1 33 33 1,4xJ0 ·9 8.9 4.9 4,6 

F-1 0,61 10 180 257 27 27 1,4x ıo-9 9.0 ~.7 l.'i 

F-1. 0,62 15 176 252 26 26 1,3xi0·9 8,9 5.0 H 

* :Basınç dayanımı soruçları (12x 12x 12) cnı'lik küp nunıunclcrc aillir. 

** : Eğilmcde çekme dayanımı sonuçları (7 ,5x7,5x38) cm'lik primıa numwıclcre aittir. 

***: DKY ·Doygun kwu yüzey. 

-
1.24 

2,25 

2,27 

2.26 

2,25 

DKY 
Özgül 
\ğırlı k 

*** 

1 2,30 

2.33 

2.36 

2.34 

2.32 

Çizelge-14: Sertleşmiş Beton Özellikleri (Doğa l Agregn 200 kg/m3 dozajlı ) 

7/28 7/28 Permeabilile ısu Emm~ Kuru .. c c o Günlük Günlük Katsayısı Su r Kayııat- Ozgul z "' E11 ... ,...., 
o e .. :ı - Ba1ınç Eğilmed e K6o loı:: (1 /K611l Emme nıa Sun- Hacim 

t ~ ; 
" 

o,:,(. 
r.~- !Dayanımı* Çekme (cm/sn) % rası ) Ağırlı ğ ı ... -E Ci: <.J :ı 

.s: " - =~ (kgf/cm2) Dayanımı ** % E • eıı .... 
: :ı ·- < '--'~ 

ı: :_r'-' ı. c (kbrf/crrt) 
!\l " ·-

= 
- ı. ... :: " e, rJJ -.> 

F-lt 0,84 o 83 lll 10 17 3,5xıo·8 7,5 ],6 5.2 2.17 

F-1 0,85 3 94 142 12 19 1,8xJ0·8 7.7 3.0 5.0 2.17 

F-H 0,86 7 107 160 14 20 3,5x ıo -9 R.4 2.8 5.0 2.14 

F-JC 0,87 10 93 128 12 17 ı , ıxıo · 8 8.0 2,9 5.2 2.23 

F-2( 0,88 ıs 86 120 9 15 1,4xıo·8 7,9 2,8 SA 2,22 

* :Basınç dayanımı sarııç iarı ( 12x 12x 12) cm'lik küp nunıuııclcrc aitLir. 

** : Eğilmcde çekme dayanımı sonuçları (7,5x7,5x38) cm'! ik pritma nunıunclerc aıııır. 

*** : DKY- Doygun kuru yü1.ey. 

DKY 
Özgiıl 

<\ğırlık 

*** 

2,26 

2.24 

2.20 

2,28 

2.2R 

DKY 
Özgül 

Ağırlık 

(Kaynat-
ma Son-

ra1ı) 

2,28 

2,30 

2.32 

2,31 

2,28 

DKY 
Özgül 
Ağırlık 

(Kaynat-
ma Son-

rası) 

2,29 

2.29 

2,24 

2.36 

2.34 

Görünür Görünür 
Özgül Boşluk 

Ağırlık Oranı 

(gr/cm3) (Porozite) 

2,55 11,52 

2.56 11,00 

2,59 10.4 

2,60 10,2 

2,58 ı 1,2 

Görünür Görünür 
Özgül Hoşluk 

Ağırlık Oranı 

(gr/cnı3) (Porozite) 

2,46 12,00 

2,44 11,34 

2,36 10,20 

2,50 10,32 

2,52 10,46 
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Çizelge-lS : Sertleşmiş Beton Özellikleri (Doğal Agrega, 275 kg/m3 dozajlı) 

7/28 7/28 Permeabilite Su Emme Kuru .. c Özgül o ; Günlük Günlük Katsay ıs ı Su (Kaynat-z c .. 
ı.. ,.... 

=-= Basınç Eği lm ede K6o log (1/K6g) Emme ma Snn- Hacim ·;:: o~ ~ ; 
<i o ~ oı = Dayanım ı • Çekme (cm/sn) % rası ) Ağırlığı E ... -

" :ı ci: . .: ~ (kgf/cm2) -= " - Dayanımı •• % 
' :ı .§~ ~ Ql 

(kgftcmıı c u-~ 
ı.. c .. " ·-- ı.. ı.. '3 ::: ~ 

C!) ır. :.ı.> 

F-2 0,60 o 11 8 ıs6 ıs 2ı 2,6x1o·9 8,6 2,S2 s. ı 2 2,20 

F-2, 0.61 3 124 ı67 17 23 2,0xıo ·9 8,9 2,40 4,S ı 2.22 

F-2 0,62 7 ı s? 2 ı O ı s 24 ı ,Sx ıo -9 8.9 3.20 3.82 2.60 

F-21 0,63 ı o 148 201 ı s 22 ı ,4x 10·9 8.9 3.30 3,70 2,27 

F-2. 0,6S ıs 118 180 ıs 21 1,6x ı o -9 8,9 3,42 3.60 2,28 

* : Basınç dayanımı soruçları (12x 12xl2) cm'lik küp numunclerc a i ıtir. 

** : Eğilnıedc çekme dayan ı mı sonuçları (7,Sx7,Sx38) cm'lik prizma nuın uncl cre a iıtir. 

***: DKY- Doygun kuru yüzey. 

DKY 

Özgül 

•\ ğırlık 

••• 

2,26 

2.26 

2,68 

2.34 

2.36 

Ç izelge-1 6: Sertleşmiş Beton Özellikleri (Doğa l Agrega, 350 kg/m3 dozajlı) 

7/28 7/28 Permeabilite Su Eın ııı c Kuru .. c c o Günlük Günlük Katsayıs ı Su (Kaynal- Özgül ~ .. E .! 
ı..,.... 

o e. :ı - Bas ınç Eğilrnede K6o log (IIK60) Emme rna Son- Ha<' im :s ~ ; 
Ql .s -: oı = )ayanımı • Çekme (cm/sn) % ra~ ı) Ağırlığı c c i: " ::: _§ . .: ~ " - (kgf/cm2) Dayanımı •• % ;:: ıe.o 

'= .: < ~QI 

c 
~~ 

ı.. c (kgftcroıı .. ~ ·-- ı.. ı.. = :: aJ 
C!) [/) :.ı.> 

F-2( o.so o 191 267 19 28 ı ,2x ı o -9 8.9 2.60 2.56 

F-2 O,S4 3 23S 302 20 30 3,6x ıo-IO 9.4 2.5~ 2.50 

F-21 0,56 7 270 348 22 32 2,0x 10·10 9,6 2.~ ı 2.34 

F-2< O,S6 lO 260 332 20 31 1 ,9x ı o · 10 9,7 2,40 2,38 

F-3( O,S7 ıs 180 221 17 29 2,3x 10·10 9,6 2.58 2A7 

* : Basınç dayanım ı soruçları (12x 12x12) cm'lik küp nuınunelcrc aiııir. 

** : Eğilınede çekme dayanıın ı sonuçl arı (7,5x7,Sx38) cm'li k primıa nunıtııı <!lcrc ai ıı ir. 

*** : DKY - Doygun kuru yüzey. 

2.28 

2.26 

2,30 

2.28 

2.27 

DKY 

Özgül 

\ ~ırlık 

••• 

2,33 

2,34 

2,40 

2.34 

2.32 

DKY Giirünür Görünür 

Özgül Özgül BO!j luk 

Ağırlık Ağırlık O ranı 

(Kaynat- (gr/crn3) (Porozite) 

rna Son-

ras ı ) 

2,32 2,S2 ı ı ,4 0 

2,30 2,S3 10,62 

2,71 2.76 8,30 

2,36 2,49 9.24 

2,32 2,46 8,36 

DKY Giirünür Gürün ür 

Özgül Özgül BO!j iUk 
Ağırlık A ğırlık Oranı 

(Kaynaı- (gr/cm3) (Porozite) 

rna Son-
ras ı ) 

2,3 1 2,S3 10.2 

2.32 2,SO 10,46 

2,36 2,63 9,20 

2,30 2,49 9,00 

2.28 2,52 10.32 

3. İRDELEME VE YORUM 

Bulunan deney sonuçlan kırmataş ve doga ı 
agrcgalı beton serileri iç in ayrı ayrı 
degerlendirilınlştir. Çizelgelerde veri len bazı so
nuçlar grafik üzerinde de gös terilmi ştir. 

Ç izelgelcr, Şekil 1 ve 2'den görülccegi 
ü1.cre bas ınç dayanıını ilc ç imento dozajı 
aras ında sabit çökıne degerinde dogru bir orantı 
va rd ır. Bu orantılılık %7, %10 taşunu 
içeri k le ri nde en yüksek degere ulaşmaktadı r. 

24 
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cı 

%3 

• 
%7 
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%10 
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Şekil-I: Farklı çimento ve taşunu içeriklerinde basınç dayanımının degişimi (kırmataş agrega) 
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Şekil-2: Farklı çimento ve taşunu içeriklerinde basınç dayanımının degişimi (dogal agrega) 
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Çizelgelcr, Şekil 3 ve 4'clcn görüleceği 
üzere eği lmede çekme dayanımı %7 ve% 10 

ta ~ unu içeriklerinde en yüksek değere ulaşanık artmak
uıdır. 

26 

e 
(.) 

<:::co 
..>( 

c 
: ::ı 
co 

00 
N 

35~-----------------------------r~----~ 

X 

30 .. . .... ... . . ..... . ..... . 

25 ..... 

20 

15 1----r-ı -.,---.-ı--.-, --.-ı --.-, -.ı--~ 

350 
275 

200 
Çimento Dozajı kg!m3 

Cl 

%0 

%3 

• 
%7 

... 
%10 

%15 

Şekil-3: Farklı çimento ve taşunu içeriklerinde eğilnıede çekme dayanımının değişimi 
(kırmataş agrega) 
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Şekil-4: Farklı çimento ve taşunu içeriklerinde eğilnıede çekme dayanımının değişimi 
(doğal agrega) 
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Çizclgeler, şekil 5 ve 6'dan göıiilccejp üzere 
çimento dozajının artması ile belonun geçirgcnJijp % 7 
ve % 10 taşunu içeriklerinde en yüksek derecede aza!-

makıadır. Yapılan kanşırnlarda taşunu içcrijpnin art
ma<;ı ile bctonun sulçimento oranının büyümesic 
ra~ıncn bu a?alış lineer bir şekilde devam etmektedir. 
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Şekil-S : Farklı çimento ve taşunu içeriklerinde geçirimsizligin de~işimi (kırmataş agrega) 
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Şekil-6 : Farklı çimento ve taşunu içeriklerinde geçirimsizliğin değişimi (doğal agrega) 
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Çizelgelerden görüleceği üzere betonun su 
emınesi ve porozitesi de %7 ve %1 O taşunu 
içeriklerinde en yüksek derecede azalmaktadır. 

Olumlu anlamda gözlenen tüm bu sonuçlar 
% 15 taşunu içeriğinde olumsuz anlamda 
değişmektedir. 

4. SONUÇ 

Yapılan çalışmalar sonucunda beton~a 
taşunu kullanılmasıyla birlikte taze ve sertleşmış 
beton özelliklerinde bazı değişikliklerin meydana 
geldiği tespit edilmiştir. Bu bölümde, meydana 
gelen bu değişiklikler genellcştirilecek şekilde 
özetlenip verilmiştir. 

Araştırmaya başlamadan önce çıkış noktası 
olarak kabul edilen betonun boşluklu yapısı ve 
bu boşlukların gerek çimento ekonomisi ve ge
rekse de boşluk boyutu hesaba katılarak dolduru
lup, daha kesif bir bcLOn dokusu meydana getiri
lerek beton özelliklerinin iyileştirİlınesi 
yaklaşımının doğrulanması çabasına yönclikti. 
Yapılan çalışmalardan elele edilen sonuçlar 
değerlendirildiğinde bu yaklaşımın pratikte ele 
doğrulandığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yapı
lan araştırma işlevseldir. 

Bu işlevselliğin doğrulanması ve ortaya 
çıkan yönelişlerin doğru bir yöne kanalize edil
mesi klasik beton üretimi anlayışının kırılması 
zorunluluğu gibi bir iddiayı da beraberinde getir
miştir. Bu iddia, kum (agrega) içerisinele 100 
no.lu elekten geçen (yada 200 no.lu elekten 
geçen % miktar) malzemenin minerolojik kökeni 
araştırılınadan yıkatılardk agrcganın bu malze
meden arındırılınaması gerçeği üzerinde soınut
laşmaktadır. Başta da açıklandığı üzere, minero
lojik yapıları kil olmamasına rağmen bu 
incelikteki materyalierin kullanılınası mühendis
ler tarafından geçmişten beri pek sıcak karşılan
ınamaktadır. Bu olumsuz bakışın elbette ki haklı 
yönleri de vardır. Örneğin agrega özgül 
yüzeyinin büyümesi sonucu karma suyu mik
tarında meydana gelen artış, bctonun yer
leştirilmesi sırasında ek işlemlere ihtiyaç duyul
ması, vs. 

Araştırma kapsamında yapılan taze ve sert
leşmiş beton deneyleri sonucu bu malzemelerin 
kullanılmasında bazı faydalar olduğu tespit edil
miştir. Bu somut durumun varlığına rağmen elde 
edilen sonuçlar araştırmanın özgül koşulları 
içerisinde değerlendirilerek yorumlanmalıdır. 
Kısacası bu çalışma, sonuçlan açısından bir 
reçete olarak değil bir çıkış noktası olarak kabul 
edilmelidir. 

Yapılan çalışmalar genel olarak değerlendi
rildiğinde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

28 

- Betonun basınç dayanımı, çekme day
anımı, geçirgenliği, su emme yüzdesi üzerinde 
bağlayıcı hamurun önemli bir elkisi vardır. Beto
nun birçok özelliğinin bağlayıcı hamurun 
yapısına duyarlı olduğu düşünülecek ol_ursa. bu 
yapının değiştirilmesi sonucu beton özellıklerı de 
değişmektedir. 

- Beton içerisine çimento ilc adcrans vere
bilecek yapıda herhangi bir malzeme konulması 
durumunda belonun mikro ve makro yapısı 
değişerek taze ve sertleşmiş beton özellikleri et
kilcnmektedir. Bu elkileşim su/çimento oranlan 
yaklaşık aynı olan bütün beton serileri üzerinde 
somut olarak izlenebilir. 

- Klasik beton anlayışı sonucu, betonda 
makro ve mikro yapıya duyarlı özelliklerin su/ 
çimento oranıyla doğrudan ilgili olduğu bilinir. 
Yapılan çalışma ilc bu yaklaşım kendi içerisinde 
saklı kalmak koşuluyla geliştirilmiştir. Şöyle ki; 
aynı su/çimento oranlarına sahip beton serilerin
de su/çimento oranı %4-6 arasında artmasına 
rağmen taşunu ilavesi ilc (daha düşük su/çimento 
on.ınına sahip betonlara göre) beton 
özelliklerinde iyileşmeler tespit edilmiştir. 

- Gerek çimento ekonomisi ve gerekse de 
betonun mikro (bağlayıcı hamurun) yapısına 
müdahale ederek bu yapının değiştirilmesi sonu
cu betondan beklenilen özelliklerin iyi
l eştirilmesine yönelik çalışmalar betona taşunu 
ilave edilerek gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle ag
rcga içerisinde ince madde oranının fazla olması 
durumunda bu maddenin minerolojik yapısı 
araştırılınadan agrega yıkatılınaınalıdır. Aksi du
rumda agrega kampasite yönünden zayıftayacak 
ve yıkama masralları sonucu ekonomik yönden 
pahalı bir beton ortaya çıkacaktır. Bu nedenle ag
rcga içerisindeki ince madde kil değilse bu mal
zemenin agrcga içerisinde belli bir yüzde dahilin
de bulunmasında fayda vardır. 

- Belonda taşunu kullanılması betonun 
bo~luklu yapısına müdahale etme yönünden 
i ş levsel ve teknik bir uğraşıdır. Bctonda taşunu 
kullanılınası durumunda belonun makro ve mik
ro yapısı değ işmektc ve bu yapıya duyarlı olan 
özellikler de bu değişimden etkilenmektcdir. 

- Boşluklu yapıya yapılan müdahale beton 
kampasitesinde somut olarak tespit edilmiştir. 
Teorik olarak hesaplanan beton kampasiteleri 
kullanılan % 7 ve % 10 taşunu değerlerinde mak
simumdur. Bu olgu sertleşmiş beton özelliklerini 
tahmin etınekte bir baz olarak kullanılabilir. 
Yapılan çalışmalar değerlendirildi- ğinde belo
nun kampasitesi ile basınç-çekme dayanımları ve 
geçirimsizliği aras ında doğru bir orantı olduğu 
görülecektir. 



- Yapılan çahşmalar sonucunda betona 
taşunu ilavesiyle betonun basınç ve çekme day
anımlarında bir artış oldugu tespit edilmiştir. Be
tonun geçirgenligi, su emme yüzdesi ve porozite
sinde de azalmalar gözlenmiştir. 

- Beton özelliklerinde meydana gelen bu 
iyileşmeler, taşunu içeriginin % 7 ve % 10 
degerieri için maksimumdur. Taşunu içeriginin 
%10'u geçmesi durumunda beton özellikleri ya 
degişmemekte yada olumsuz yönde degişmek
tedir. 

- Özellikle düşük dozlu karışımlarda (200 
kg/m3) beton içerisine taşunu ilave etmenin ya
rarı, betonun kohezyonu , işlenebiiirliği ve korn
pasitesi açısından bir zorunluluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

- Araştırma kapsamı içerisinde çeşitli ne
denlerle ölçülcmcycn beton dayanıklılıgı , beto
nundiğer özellikleri ilc yakından ilgilidir. Belo
nun diğer özelliklerindeki iyileşmeler dikkate 
alındığında, taşunu kullanımının beton day
anıklılıgmı olumlu yönde etkil eyebi leceğin in 
göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Yine daha önce yap ıl a n benzer 
çalışmalarda taşunu içeriğinin artması ilc kuruma 
rötresindc artışlar olduğu tespit edilmiştir. Bu se
beple % lO'dan fazla taşunu kull anılınası doğru 
değildir. 
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- Kırmataş agrega kullanarak yapılan 

çalışmalarda, özellikle larmataş agreganın 
işlenebilirliğindc çıkan güçlükler nedeniyle 
düşük dozlu betonlarda taşunu kullanmak, belo
nun teknik özelliklerini iyileştirmek açısından 
bir avantajdır. Taşunu ilave ed ilen karışımlarda 
beton işlenebilirlig inde yüksek seviyede iyi
leşmeler gözlenmi ştir. 

- Bu nedenlerle betonda taşunu kullanma
dan önce betonun maruz kalabilccegi etkiler 
gözönüne alınarak değişik taşunu içeriklerinde 
deneysel karışımlar haz ırlanmalı ve bunlar ooney
lere tabi tutulmalıdır. Bu deneylerden elde edile
cek sonuçlar neticesinde hangi oranda taşunu 
kullanmanın yararlı olacağı tespit edilmelidir. 

Yapılan çalışmalardan elde edilen so
nuçlar, daha önce süregelen agrcga içerisindeki 
ince madde miktarına bakış konusundaki 
tavırlara karşı alte rnatif olabilecek bulgulardır. 
Kuşkusuz burada en önemli öğc beton katkısı gi
bi ilave bileşenler kullanılmaksızın beton 
yapısının değiştirilmesi ve teknik özelliklerinin 
i y ilcştirilm esidir. Bu çalışma; betonun boşluk ve 
harç fazı yap ı s ı ile ince madde (taşunu) mik
tarına bakış konusunda bir reçete gibi 
algılanmaınalıdır. 

Aksine, yaratılan tartışma süreemin bir 
parçası olarak değerlendirilmelidir. Bu şekilde 
yapılacak olan bir değerlendirme sonucunda tek
nik özellikleri daha üstün ve daha ekonomik bir 
beton elde ed ilecektir. 
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VYREDOX - YERALTISUYUNU YERİNDE TEMİZLEME 

Yazanlar: Rolf O. Hollberg8 ve RudolfMartinellb(*) 

Çeviren: Emre Babür (**) 

ÖZET 

Yeraltısuyunun çoklugu ve görecelit}i temizligi kullanımının artmasının gananti
sidtr. Bazı bölgelerde yeraltısuyundaki demir ve manganez içerit}i o kadar çoktur ki, 
bu suyun içme ve endüstriyel amaçlı kullanılabilmesi için bu metallerden temizlen
mesi gerekir. 

Dogada demir. oksitlertnde, iki degerli (ferrous) üç degerli (ferric) olmak üzere iki 
durumda bulunur. Vyredox yöntemirli F'inlandtya'da geliştirilmiş ve 1sveç gibi bazı 
ülkelerde uygulanan. yeraltısuyunda çözünmüş olarak bulunan ferrous iyonlarının. 
suyun kuyuya girmeden önce oksiileyerekferrici iyona çevrilmesi işlemidir. 

Vyrdox yöntemi kuyu çevresirtdeki formasyonda yüksek derecede oksidasyon 
zonu yaratılarak uygulanır. Yöntemde demir oksülerone bakterileri ve havalandırma 
kuyulan kullanılır. Havalandırma kuyulan üretim kuyulannın çevresinde yer alır. Su 
gazdan anndtrtlmış ve oksljence zenginleştirilmiş olarak havalındtrma kuyularından 
formasyana pompalamr. Oksyence zengin su ortamdaferrous durumundaki demirin 
ok.<>idasyonuna yardım eden demir bakterileri için uygun bir ortam saglar. Işlem. su
daki demir içer@tnin artmasından sakınmak için defalarca periyodik olarak tekrar
lanmaltdır. 

Akiferde demirin çökeltilmesi işlemi akifer permabilitesine çok az etki eder. Ku
yunun çevresindeki akiferin demirin çökeltilmesiyle ttkanma süresi. tipik bir kuyu
nun ömründen çok daha uzundur. 

GİRİŞ 

Toplumsal yaşamın en temel gereksinimle
rinden biri su teminidir ve temiz su bir lüks 
degildir. 

1) Yeraltısuyunun rezervleri yüzey su
larının rezervlerinden çok fazladır. (Bu olgu 
lsveç için geçerlidir, ç.n.). 

Son senelerde yeraltısuyu artan bir ilgiye 
neden olmaktadır. Bunun iki nedeni vardır. 

(•) a) Profesör, Jeoloji Bölümü, Biyojekimya Bölümü, 

Stockholm Üniversitesi, lsveç 

~İnşaat Müh. Vyrmetoder AB Müdürü, Stockholm, 

İsveç, 

( .. ) Ma den· Mü h. DS III. Bölge Müd. YAS Şube Müd. 

Çeviri: Corrosion & Inerosbtion of Water Wells, Mayıs 

1991 s. 88 (GROUND WATER, Mart-:-lisan 1976, 

CIIt 14, No: 2'deki makalenin tekrar basımı). 

2) Son senelerde yüzey suları giderek artan 
bir kirlenmeyle karşı karşıyadır. Bu, evsel kul
lanım için arıtınayı zorlaştırrnaktadır. 

YERALTISUYUNDAKİ DEMİR VE 
MANGANEZ 

Yeraltısuyu bazen yüksek oranda demir ve 
manganez içerir. lsveç'teki yeraltısularının yak
laşık % 25'i demir ve manganezin yüksek oranda 
olması nedeniyle dogrudan evsel kullanıma uy
gun degildir. Su, kullanılabilmesi için ilk önce 
bu metallerden temizlenmelidir. 
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Yeraltısuyunun kalitesi yana! olarak birkaç 
metrcde bile büyük degişiklik gösterebilir. Bu 
metrede bile büyük değişiklik gösterilebilir. Bu 
dirum lsveç'te açılan pekçok su kuyusunda veya 
yeraltısuyu araştırmalannda gözlenmiştir. Hatta 
bu kalite degişimi düzgün akan yeraltısuyunda 
bile çok yüksek olabilir. Bu durum yalnız jeolo
jik yapının degişimiyle açıklanamaz. 

Finlandiya Rihimaki'deki Herajoki bu du
ruma iyi bir örnektir. Burada aralan 10 m kadar 
olan iki kuyu açılmıştır. Kuyulardaki statik su se
viyeleri aynıdır. Bu kuyulardan senelerce günde 
binlerce m3 su alınmıştır. Tablo 1 'de bu iki kuyu
dan alınan suların demir ve manganez içerikleri 
görülüyor. 

Tablo 1 : Finlandiya'daki İki Kuyudan 
Alınan Su Numunelerinin Analizleri 

Kuvu 1 Kuvu 2 
Demir mg/1 0.4 3.5 

nun yapısı degiştikçe yeraltısuyunun kimyasal 
yapısı da degişir . Yagmur, erimiş kar ve buz 
yüksek oranda erimiş oksijen içerir. Bazı durum
larda bunlar hemen yeraltısuyuna sızarlar, 

böylece yaraltısuyu düşük degerkrde demir ve 
manganez içerir. 

Yüzey suyu az geçirimli tabakalardan 
akıyorsa yeraltısuyuna karışması zaman alır. 
Böylece yeraltısuyu genellikle düşük oranda 
çözünmüş oksijen ve yüksek oranda demir içerir. 
Böyle durumlar killi topraklar ve çakıl esker'ler 
çevresinde oluşur. 

Şekil 1 'de yeralusuyunun oksijen 
içeriğindeki değişimine baglı olarak bünyedeki 
demir ve manganez degişimi ilişkisi görülür. 

Manganez mg/1 0.2 0.5 ~ -

Bu iki kuyunun sularının demir ve manga- ~ 
nez içerikleri senelerce degişmemiştir. Bu kuyu- s 
lar olasılıkla çökeimiş bir demir zonuyla " t ~bt~ 
ayrılmışlardır. Bu zonun "esker"e (#] [bkz. metin s, 
sonu) paralel oldugu düşünülmektedir. Bu zonun 
bir yanındaki kuyudaki su demir içermektc (kuyu 
2), diger yandaki kuyunun (kuyu 1) suyu hemen 
hemen serbest demir içermektedir. Diger sahalar
da da benzer görüntü gözlenmiştir. 

YERALTISUYUNDAKİ DEMİR İÇE
RİGİNE ETKİ EDEN FİZİKSEL VE 
KİMYASAL ETMENLER 

Dogada demir oksidasyona baglı olarak iki 
degerli (ferrous) ve üç degerli (ferric) olarak bu
lunur. Demir bir konumdan digerine bir elektron 
değiştirerek dönüşür. 

Fe2+ H Fe3+ +e· (1) 

Evsel kullanım için yeralusuyuna giderek 
artan ilgi sudaki çözünmüş demir ve manganezin 
arıtılması için çeşitli yöntemlerin uygulanmasını 
gündeme getirmiştir. Burada aniaLılacak yöntem 
lsveç'te son senelerde başarıyla uygulanmak
tadır. Bu yöntem finlandiya çıkışlıdır ve Vyredox 
yöntemi olarak bilinir. Yöntem demirin ve man
ganezin dogada sudan ayrılmasının aynıdır. 

Konuyu ayrıntılı incelemeden önce proble
min ana hatlarını belirliyelim. Çünkü formasyo-
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Şekil -1 Hidrolik çevrim in şematik diyagramı. 
A noktasındaki kuyunun suyu oksijen
li oldugundan demir içerigi azdır. 8 
nıktasındaki kuyunun suyu oksijen 
azlıgından, yüksek demir içerir. 

Yeraltısuyunun kimyasal yapısı yalnız jeo
loji ve hidrolojiye dcgil fiziksel, kimyasal ve bi
yolojik faktörlere de bagldır. Aşagıdaki eşitlik 
yeraltısuyundaki genel reaksiyonu gösterir. 

2+ 3+ - - + 
3 H tJ +Fe H Fe + 30H +e + 3H 

ı ı ı 
(2) 

(• ) Eh pH 

(• ) Fe( OH)] olarak- kahverengi-çökelir. 

Bu reaksiyona göre yeralusuyunda demir 
ferrous durumda genellikle çözünür durumda 
iken, ferric durumda çözünmezdir (Örneğin fer
ri c hidroksit). 

Eşitlik (2)'deki dengeye clektronlann kon
santrasyonu (Eh) ve hidrojen iyonları konsan
trasyonu (pH) etki eder. 



Şekil 2 demir ve manganezin oksitlenme ve 
redüklenme bölgeleri arasındaki geçişi 

göstermektedir. Burada ordinat milivolt olarak 
Eh'yı gösterir. Apsis suyun pH's ını gösterir. 
Eğimli iki doğrudan altta olanı, ferrous (Fe2+) ve 
ferric (Fe3+) demirin arasındaki dengeyi 
gösterir. Bu hattaki her noktada her iki durumun 
konsantrasyonu eşittir. Hatlin altındaki her Eh ve 
pH değerinde ferrous demir konsantrasyonu fer
ric demir konsantrasyonundan çoktur. Şekil 

2'deki üstteki doğru iki değerli manganez 
(çözünebilir) ve dört değerli manganez 
(çözünemez) arasındaki ilişkiyi gösterir. Bütün 
demir ve manganezin çökelmesi için Eh ve pH 
değerlerinin üstteki doğrunun (manganez hattı) 

yukarısında yer alması gerekir. Bu eğimli 

doğrular çok kesin değildir, diğer maddelerin 
konsantrasyonuna bağlı olarak bir dereceye ka
dar değişebilirler. 

800-r------------. 

600 

Eh 400 1=-
(IT'I't) i--

200 

o ' 

Fe4 

6.0 7,0 
pH 

8.0 

Şekil- 2 pH ve Eh'nm değişiminin fonksiyonu 
olarak çözünmüş (Fe2+, Mn2 +) ve 
çökeimiş (Fe(OH)3 Mn02) demir ve 
manganez 

DOGAL SULARDAKl DEMİR VE 
MANGANEZ BAKTERİLERİ 

Doğada bu yüksek pH ve Eh değerleri ge
nellikle bakteriler tarafından sağlanır. Bunlara 
demir ve maııganez bakterileri denir ve çok 
çeşitleri vardır, herhangi bir sistematik grupta ta-
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Bu bakteriler metabolizmaları için enerji 
kaynağı olarak e lek tronları kullanırlar. Mangane
zi oksitlcmek için gereken enerji demiri oksitJe
mek için gereken enerjinin yaklaşık l/6'sıdır. 

Bunlar aynı değerdeki enerjiyle demirin altı katlı 
manganezi oksitlcrler. Bu bakterilerin tümü 
büyürnek ve tekrar ürernek ıçin karbonu kaynak 
olarak kullanırlar. Genel olarak bu bakterilerin 
tercihi (eğim l i) manganeze doğrudur ve bunların 
çoğu karbondioksit ve karbonatlar yerine organik 
karbon isterler (Şeki l 3). 

Org~nik k~rbon 

ıoo "lo Mn 

Demir n m~ng:ın ez b~kterisi 

Şekil-3 Bakterilerin daha çok manganez oksit
lem esi ve bakter iler in büyümesi ve 
üremesi için daha çok organik kar
bon gerekir. 

DEMİRİ AKİFERDE TUTARAK YE
RALTI SUYUNDAN AYlRMAK 

Şimdi önceden incelediğimiz konuları te
mel alan Yyredox yöntemine dönelim. Vyredox 
yöntemi yard ımı yla sahada, kuyu çevresinde 
yüksek derecede oksidasyon zonu yaratılır. Diğer 
bir deyimle suyun Eh ve pH değerleri öyle 
yüksek yapılırki sudaki demir ve manganez for
masyonda çökeltilcrek tutulur. (Şekil 4). Böylece 
su kuyuya demir ve manganezden arınmış olarak 
g irer. Bunıda saı'j; l anan diğer bir avantaj da boru 
ve pompadaki çökelme ve kabuklaşmanının en
gellenmesidir. 

Şimdi bu yöntemle bakterileri kullanarak 
suyun nasıl demir ve manganezden temizlen
diğini görelim. Kuyudan daha uzak olan bir zon
da iki önce demir çökclir. Bu arada yaşayan bak
terilerin sayısı, dolayısıyla ölü bakterilerin sayısı 
da artar. Bir ölü bakterilerce (Organik maddece) 
zengin su kuyuya doğru aknıaya başlar. Bir ölü 
bakteriler yaşayan bakterilerin karbon kaynağı 
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~~===~::=:=======•Gazdıan n havadan arıtıımı~ sı 
Su tabtııs 

e çGI<el me zonu 

Şekil-4 Vyredox yöntemi ile demir ve manganez çöketmesi akiferde olur. Yeraltısuyu buzondan 
filtretenerek yüzeye pompalanır. 

olurlar ve böylece manganezin okside olma 
eğilimi oluşur. Bu işlem kuyuya daha yakın bir 
bölgede olur, bu bölgede Eh çevreye göre daha 
yüksektir. Yani Vyredox yöntemi ye
raltısuyundan önce demiri, sonra manganezi 
çıkartmak için uygun bir ortam sağlar. 

Uygulamada bu nasıl başararılır? Şekii
S'de yeraltısuyunu yeraltında antma tesisi göıülür. 

(2)-® ÜRETiM VE HAYALANDIRMA KUYULARI 

Q) HAYALANDIRMA OKSiJENARATaR 

GAZDAN ARITMA TANKI 

HAYALANCIRILMIŞ SUYUN POMPASI 

Bu tesis suyu üretmek için bir veya daha 
çok kuyudan ve bunların çevresine çember 
oluşturacak biçimde yerleştirilmiş enjeksiyon -
havalandırma - kuyularından oluşur. Enjeksiyon 
kuyularının say ı s ı jeohidrolojik ve jeokimyasal 

duruma bağlıdır. Her kuyu boru hattıyla 

yakındaki bir tesise bağlanmı ştır. 

o 

o o 
o • 0®[) 

o 

o O <> 

o (2) 

Şekil-S İki üretim kuyusu, havalandırma kuyuları ve oksijeneratür tesisi ile Vyredox tesisi 
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Su ilk önce gazdan arındırılır ve oksijcncc 
zenginlcştirilcrck cnjcksiyon kuyularından akifc
rc pompalanır. Suyun gazdan arındmimas ı ve 
oksijence zenginleştirilmesi tesisteki özel bir ha
valandırıcı - oksijenaratör - ilc yapılır. Tesiste 
tüm sistem için otomatik kontrol ve suyun anali
zi için küçük bir laboratuvar da vardır. 

l ~lcm sıras ı aşağıdadır. 

a) Üretim kuyusundaki pompa Yyrcdox 
i şlemi için durdurulur. 

b) Diğer bir üretim kuyusundan binaya su 
pompalanır. Burada su havalandırıcıda 
karbondioksit, metan vb. gazlardan 
arındırılır ve oksijcncc zcnginlcştirilir. 

c) Sonra bu su (a) başlığında sözü edilen 
üretim kuyusuna ve çevres indeki kuyu
lara enjekte edilir. Bu i ~ lem normal ola
rak yi rmi saat sürer. 

d) Enjcksiyon i şlemi durdurularak dört saat 
beklenir. 

c) Demir ve manganezden tcmizl cnen ye
raltı suyu i ş lem gören üretim kuyusun
dan pompalanarak tüketime sunulur. 

f) Belli bir zaman, normal olarak iki hafta
dan bir aya kadar değ i şen bir zaman 
sonra pompalanan su demir ve manga
nez clcmcntlcrincc az miktarda zengin
leşmeye başlar. Bu da kuyuya tekrar (a) 
baş lı ğında anlatılan işlemlerin 
yapılmasına ba şlamanın zamanının gel
diğ ini gösterir. 

Kuyular bu şekilde i ş l eme konulduğu za
man aşağıda özctlcncn sonuçlar elde cdilmi .;Li r. 

1) Üretim kuy ularının çevresinde he Ili bir 
zon yapay olarak oksijcncc zcngin
l eşmiş tir. Bakterilerin yardımıyla suda
ki çözünmüş oksijen demir ve manga
nczi oks itlemiş ve çamur şeklind e: 
çözünmcz hale getirmiştir. Çökelcn me
talik hidroksitlcr ilk önce demir sonra 
manganc;-. olmak üzere formasyonda 
kalır. 

2) Yeraltı suyu bu 7.onlardan süzülcrck 
üretim kuyu<;una doğru hareket cckr. 
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Yeraltı suyunun çeki lmesi, havalandırılması 
ve enjcksiyonu pekçok defa lar tekrarlanma lıdır. 

Şekil 6'da işlemin uygulanma say ı s ı y la verimin 
nas ıl aruığı görülebilir. Burada verim, kuyudan 
pompalanan arıtılmış suyun miktarının kuyuya 
enjek te eelilen suyun m iktarı na bölüınüdür. 

:ı: ., 
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Şekil -fi \'yredox tesısın verimlilik oranı, ha
valandırma s<ıyısıyla artar. Belli bir 
haYalandırma sayısınan sonra oran 
eğrisi ve bu düzeyde olur. 

Yeraltısu y u yüzeye pompalamadan önce 
hava l a ndırmanın birkaç avantaj ı va rdır. Yc
nılı.ında filtrasyon, su çalışma larındaki gelenek
sel tip kum ya taklı filtrasyondan daha yavaştır. 
Bu da daha etki li filtrasyon anlamına gelir. Bu
nun için genellikle PH 'y ı yükse ltmek yani pahalı 
kimyasallar kullanmak gerekli değildir. Sonuç 
olarcık Vyredox yöntemiy le devamlı bir denctle
mcye gerek duyulmaz, çünkü otomatik kontrolla 
zaman ve ha valandırma çevrimleri yönctilebilir. 

PERMEBİLİTE ÇÖKEN DEMiR TA
RAFINDAN YA YAŞ ETKİLENİR. 

Vyrcdox yöntemi üzerine tartışmalarda ilk 
soru genellikle kuyuya suyun gelmes inin çökclcn 
dem ir ve manganez tarafından engel lenmcsi yani 
blokajıdır. Fakat pratikte hu olay önemli değ ildir, 
bloka.jdan sözc:tmek nadiren mümkündür. Ri sk 
çok k.Liçüktür, çünkü kuyıı çevresinde permeabili
te uzun siire pek azalınaz. Bunun neden i de kuy
unun çev resindeki reaksiyon hacminin çok geniş 
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olmasıdır. Demirin çökelmesi oksidasyon zonu
nun sınırına dogru haraket eder. Demir yeraltında 
çok geniş hacimdeki boşluklarla çökelir. Dogaı 
koşullar altında demirin çökelerek toplanması 
çok uzun zaman alır. Bu husus pratikte blokaj 
riski olmayacaltını destekler. Bu aşagıdaki basit 
açıklamayla da desteklenir. Vyredox işletmesin
de yeraltısuyunu havalandırmak için yeraltına 
pompalanan suyun miktarı genellikle kuyudan 
yirmidört saatte üretilen suya eşittir. Buna <lrn 
(m3) diyelim. Havalandırılmış suyla doldurulan 
por hacmi <lrn'e eşittir . Demir çökeJiminin var 
olan por hacminin %50'sini kapladıgını varsay~ 
alım. Por hacminden, çökeimiş demirin hacmi 
O.Sx <lrn olur. Kuyunun kapasitesinin %50'sinin 
formasyondaki porların %50'sinin bloke olma
sıyla azaldığını varsajalım. Çökelen demirin 
yoğunluğunun 1 gr/cm oldugunu düşünebiliriz. 
Kuyu bloke olmadan önce demir mikran 0.25 x 
qm x ı .O x 106 gr olacaktır. 

Bu miktar demirin çökelmesi kaç sene 
sürer? 

Bu, 
0.25 X <lrn X ].Ü X 106/365 X <lrn X [Fe) yıl 

demektir. Burada [Fe] demirin mg/1 olarak kon
santrasyonudur. 

Bu da, 
~.5 X 1.0 X ı 02 /3.65 X (Fe] = 690 / (fe] yıl 

olur. Omeğin su 5 ıng/I demir içeriyorsa kuyu
nun blokajı ı40 sene sürer. Burada "blokaj", aki
fcrin por hacminin %SO' sinin demir oksit vb. ta-

rafından tıkanmasıdır. Bu çok ılımit bir ıahınin
dir. Çökelcn demir tuzlannın yoğunluğunun 2.8 
g/cm3 olduğu ve portann %ıOO'ünün dolacağı 
varsamıyla blokajın 750 yıldan önce tamamlan
mayacağı bulunabilir. 

Yukardaki basit hesaplama Vyredox 
yönteminin uygulandığı bir sahada su 
işletmesinin çok uzun olacağı fikrini vermekte
dir. Biz hesaplamalarda çökelen demir ve man
ganez tuzlarını geçirimsiz düşünüyoruz. Porlann 
blokajı bilimsel olarak çalışılmış ve doğada , kuy
u çevrelerindeki örneğin eskerlerinin kenar
larında demir çökelme zonunun şimdiye kadar 
teorik hesaplamalarlu uyum içinde olduğu 
görülmüştür. 

Y craltısuyundan demiri çll<artmak için bir
kaç geleneksel yöntem vardır. Bunlar hava
l andırma ve filtrasyonu temel alır ve yeryüzünde 
uygulanmaktadır. Bu işlem için uygulanan büyük 
yapıların maliyeti fazladır. Acık, kapalı filtreler 
veya geniş çökelme havuzları gerekir. Bazı du
rumlarda, özellikle sudaki demir ve manganez 
konsantrasyonu yükseksc çökelmeyi kolay
laştırmak için suya kimyasalların katılması gere
kebilir. Bu da evsel ve endüstriyel kullanıma ek 
mali yük demektir. 

Buz kazıması 

Uc- morenik 
· sırt 

On du le moreni k gö Ileri 
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(#)ESKER: 

1) "' Eskerler veya kameler, durumlinlerden farklı ola

rak , kabaca tabakaianmış çakıl, kum ve suyla yıpranmış taş 

hirikintilcridir: hızlı akışlı veya sel kökenlidirler ve uzun do

lam haçlı sinlar (dolambaçlı kameler), tümselder ve hörgüçler 

halinde bulunurlar. Akaçlamanın genel doğrultusundadırlar, 

bazen de akaçlamanın bugünkü gidişi ile uyumlu bulunmaz

lar .. (Dana. J.D., Man. of Geol., .. 971, 1895). 

2) "Çakıl ve kumdan yapılma dolambaçlı sınlardır. 

Çoğun kamelerle birliktedirler ve eriyip giden buz 

örıüsündeki mecralan gösterdikleri kabul olunmuştur., Bun

lan güdeyen akarsular ince sürüntünün çoğunu sürüklemiş, 

buz duvarlan arasında kaba çakıl bırakmıştır" . (Davis W. M. 

Bul!. State of N. Y., No. 11, S.513, 1896). 

3) Bir buzul buzu ile ilişkili bir akarsuyun çökeittiği 

çakıllı veya kumlu sürüntünün bir dar s ırtıdır {Webster). Eski 

buzollaşma bölgelerinde buzulaltı akarsulan tarafından 

çökeltilm iş çakıllı ve kumlu burul sürüntüsü olup, çoğun do

lambaçlı s ırtlar şeklindedir. lsveç dilinde as tekil; asar çoğul 

oas tekil; oasar çoğuldur. 
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Kaynak: Altınlı 1. Enver, 1986, Yerbilimleri 

Sözlüğü, MTA, Ankara, s. 343. 

Eskerler buzullann harek eti doğnılıusunda dar s ırtlar 

veya uzayarak kabaran yapılardır. Uzun luklan birkaçyüz 

metreden onlarca hafta yüzlerce kilometre ve yükseklikleri 3-

5 metre veya daha yükseğe varabilir. Günümüzde dikkate 

değer bir yapısal özelliği vardır: Düz bölümler dar kısmından 

kolayca ayrılır. 

Kaynak: Gorshkov G., Vakushova A., 1977, Physi

cal Geolo~y, MIR, Moskova, s. 301. 

Esker, escar da olabilir. Buz duvar vadisinin akışıyla 

iri çakıl oluşumlan uzun, dar sırtlar haline gelmesi veya bu

zul bu?u tabakasındaki bozulmayla oluşan tünel. os olarak ta 

bilinir. 

Kaynak: Morris William, Editör, 1969, The Ameri

can Heritage Dictionariy of the English Language, am. 

Her. Pub. Co. Ine, s. 447 



SUDAKİ TOKSİK METALLERİ ÖLÇMEK 

İÇİN YENİ ANALiTiK CİHAZLAR 
Yazanlar: Prof. PB. Stockwell (*) 

Dr. WT Corns 

Çeviren : Güner AGACIK{**) 

ÖZET 

Kirlenme hakkında en çok kaygı odagı cıva, arsenik, selenyum. antiman ve kad
miyum gibi agır metallerdir. Bu elementlerin bazılannın neden önemli oldugu ve ne
relerde kullanıldıkları bu yazıda kısaca özetlenmiştir. 

Cıva bileşiklerinin bitki ve hayvan 
üzerinde toksik etkisi uzun zamandır bilinmekte
dir. Cıva dogaı olarak çevrede mineral birikinli
ler şeklinde ve aynı zamanda endüstriyel ve 
tarımsal atıklarda bulunur. Çok toksik oluşu ne
deniyle, degi şik numunelerde cıva tayini için 
kullanılabilecek tekniklerde geniş araştırma ve 
gelişmeler yapılmıştır. Cıva çogunlukla, 
endüstriyel reaksiyonlard;ı temel besleyici olan 
dogalgaz ve petrol ürünlerinde vardır. Birçok re
aksiyonlar aluminyumdan yapılmış dönen parça 
ve yoğunlaştıncılarda oluşur. Ne yazık ki çok az 
miktardaki civa bu aluminyum parçalara zararlı 
etkide bulunabilir, gerilme kopmasına neden ola
rak işletmede maliyet yüksekligine neden olur. 

Arsenik dogada bazen serbest halde fakat 
genelde mineral sülfürleri, oksit veya arsenaL ha
linde bulunur. Çevrede bulunan bütün inorıanik 
ve organik arsenik bileşikleri 3-, 3+ veya 5 ok
sitlenme basamagındadtr. Arsenik ve onun inor
ganik ve organik bileşikleri birçok endüstriyel 
presesierde ve uygulamalarda, bazı cam lann , 
yarı iletken ve foto malzemelerin yapımında kul
lanılır. Uzun yıllar boyunca, su, toprak ve 
gıdaların arsenikle mümkün kirlenme durumuy
la ilgilenilmektedir. 

(*) journal of Automatic Chemistry, PS Analytical, 1994 

(**) Kimya Y. Müh. DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı 

Selenyum elementi , çevresel analiz, biyo

kimyada çok önemlidir. Toksik olduğu kadar ge

rekli de olan selenyumun biyolojik ve çevresel 

maddelerdeki miktarları hakkında dogru bilgilere 

gerek vardır. Bu nedenle yüksek (toksik) ve 

düşük (eksiklik) için verilen düzeylerdeki selen

yumun tayin edilebileceği metot gereklidir. Çogu 

kez bu iki konsantrasyon düzeyleri arasındaki 

fark çok küçüktür, bu da tayini daha zor

la ştı rmaktadır. 

Antiman elementi hayat için gerekli olma

masına rağmen, endüstriyel bölgelerdeki ve anti

moolu ilaç içen insanlardan alınan biyolojik do

kularda antiman bulunmuştur. Bir de stibinden 

(antimon hidrür) veya yüksek sıcaklıkta antiman 

ve bileşiklerinin işlemleri sırasında duman ve to

zun solunumuyla antiman alınabilir. 

Kadmiyum insanlara zehirleyici etkide bu

lunur, (toksiktir), böbreklerde toplanır ve yüksek 

düzeyde, böbreklerin bozulmasına neden olur. 

Diger toksik metallerle karşılaştarıldığında, kad

miyum metali çok uçucudur, bu da tehlikeli 

oluşunun nedenidir. Eger kadmiyum alaşımları 

ısıtılırsa, oluşan kadmiyum buharları büyük bir 

tehlike yaratır. 

39 



DSlTEKNlK BÜLTENI ı 997 SA YI 87 

Bütün bu elementlerin konsantrasyon 

düzeyleri çok düşük oldugu için çevreyle çok 

bağlantılıdırlar. Rutin ihtiyaçlan karşılamak için 

projelendirilecek aletlerin duyarlık ve belirleme 

kapasitelerine temel, esas alınacak çeşitli cıva bi

leşik leri konsantrasyon düzeyleri üzerindeki gö

rüşler önemlidir. Son on yılda, dogaı sulardaki 

cıvayı tayin etmek için yapılan ça lı şmala r sonucu 

toplam çözünmüş cıva konsantrasyonu ( çözün

müş ın organik ve organik c ı va), (0,2- 1 00 ngt· 
1)'dir. Bazı hallerde daha düşüktür, piconzlar 

düzey indcdir. Okyanus yüzey sularında , konsant

rasyon, tayin ed ilebil irlik sınır de~cri nin çok 

altındadır, eser miktardadır. (0,05 ngi -1) Okya

nusların orta su tabaka larında konsantrasyonlar 2 

ngl ·1'rc ulaşır. Tatl ı sularda, göllerde toplam civa 

konsantrasyon aral ığı daha büyüktür: 0,5 - 100 

ngJ ·1 nchirierde 0,5- 6,4 ngt· l'dir. Sibirya'da in

san aktivitesinden uzak Lcna nchrinde 0,6 - 1, ı 

ngl·1 ,yoğun endüstr il eşmi ş Scinc nchrinde (Fran

sa) 0,5-6,4 ngr·1'cli r. (ngl-1; nano: ıo-9, pico: 

Doğa l .~ ularda cıva konsantrasyon ara lığ ı 

nın bilinmesinin avantaj i a rına ra~ıncn , bu meta

lin çevreeleki durum u çok iy i an laş ıl ama ını şur. 

Okyanuslarcla. eleni zler ve kı y ıl arda düşey cıva 

konsantrasyon dağ ı l ım l arı ve tatlı su sistemlerin

de zamana göre değişim ierin bilinmesi daha iyi 

bir jeokiınyasal inceleme için gereklidir. Bu ilmi 

gereklilikten başka izleme programlarında çö

zünın üş cıva tayini için daha iyi tayin edi lebil ir

lik sınır elegerine de gerek duyu lmaktadır. Bu 

özellikle u l us lararas ı a ntlaşınaların , k ıy ıl a rda ne

hirlerin getirdiği c ıvanı n zamana göre doğru ve 

duyar olarak tayın ını öngördüğü hallerde 

geçerlidir. Bu nedenle suda çözünmüş c ı va tayini 

için duyarlı ve otomatik bir teknik çok yararlı 

olacaktır. Ayn ı durum arsenik, sclenyum , anti

tnon ve kadmiyum için de vardır. 

Eser elementleri tayin için uygun anali z 

teknikleri vardır. Bunlardan atomik fluorcsans 

tekniği oldukça zor ve şaşırtıc ıd ı r, az ilgi gör-

40 

müştür. 1960 ve 1970'lerde atomik absorpsiyon 

teknigi rağbet görmüş, 1990 larda kütle spcktro

metresine yönelinmiştir. Bu şekilde kapasite 

arurılmış, birçok element için daha düşük tayin 

eelilebirlik sınırı elde edilmiştir, fakat rutin 

i ş l erde bu çok pahalı ve oldukça zor bir tekniktir. 

Fluoresence tekniği tayin edilebilirlik düzey- le

ri bakımından çok iyi sonuçlar verir. Yukanda 

verilen bütün teknikiere rağmen, kanunların iste

di ldcrini karşılamak, yeterli kapasite ve güçte 

ölçümleri yapmak için ilerleme yapılması gerek

lidir. Güvenilir ve ekonomik bir şekilde tayin 

edilebilirlik düzeyini arttırmak için buhar yapma 

metodlan kullanılmıştır. 

Atomik fluoresans tekniğinin birçok avan

taj ları vardır, ancak ticari olarak uygun değildir. 

Numuneler analiz edilirken, yapısal kanşıklıkla

rın etki si görülür. Fluoresans ölçüm tekniği, bu

har yapma tekniği y le birleş ti rildiğinde bütün bu 

problemler ortadan kaldırılabilir. Buhar yapma 

için uygulanan ön i şlem karı şıkilkiann büyük 

bir k ısmı nı giderir, burda adı geçen elementlerin 

herbiri buhar yapma tekniğiyle tayin edilebilir ve 

herbirinin kolay bulunur fluoresans çizgileri , 

yüksek yoğunlukta ı ş ık kaynakları vardır ve bu 

nedenle iyi ölçülebilir. Buhar yapma teknik 

türleri : (i) cıvanın kendisi buhar oluşturur, (ii) 

As, Se, Sb'nun hidrürleri oluşur, (iii) dietil kad

miyum oluşur. PS Analitik Yorkshire su labora

tuvarı ve Plyınouth Üniversitesiyle birlikte, bu 

birleştirilmi ş tekn iklerin ilerlemesine yol açmı ş 

ve rutin i şlerde kolayca kullanılabilecek birçok 

aletler geliştirilmiştir. Cıva fluoresans tayin için 

ideal bir el eıncnttir . Oda temperatüründe 253,7 

nın 'de rezonans çizgisi yoğundur. İlk kez 1975 te 

c ıva tayini için fluoresans tekniği kullanılmaya 

başlanılmı ştır. Ticari olarak PSA Mcrlin, fluore

sans spcktrometresi, cıva tayini için ge

li ş tirilmi ştir . Çok düşük düzeylerdeki cıva tayini 

için çok dikkatli olmak gerekir. "Yorkhire Water 
Methods of Analys is 5 th Edilion da ayrıntılı ola

rak metot anlaulmışur. Kısaca numuneler as ıtli 

ortamda kalay (II) klorürle reaksiyona sokulur. 



Numune ve blank, kalay (ll) klorür buhar 

yapıcıya konur ve oluşan buhar pompa 

yardımıyla gaz/sıvı ayırıcıya gönderilir. Cıva bu 

gaz/sıvı ayıncısından argon gazı akışıyla Merlin 

fluoresans dedektörüne gelir. Alet toplam inorga

nik cıvayı ölçer ve organik cıvalı maddeleri 

içeren numuneler analizden önce 

çözünürleştirilmelidir. Seçilen bromat/bromür 

çözünürleştirme metodu, organik cıva bi

leşiklcrini bir saat içinde parçalamaya yeterlidir. 

Fluoresans tekniğiyle cıva elementinin tayi

ni oldukça kolaydır, diğer bazı elementiere de 

uygulanabilir. Arsenık için kullanılan atomik flu

oresans aleti başlıca, uyarıcı kaynak olarak hol

low katot lambası, atom hücresi olarak hidrojen 

difüzyon alevi, faydalı radyasyonu toplamak için 

toplayıcı mercekler, dalga boyunu izole etmek 

için karışıklıklan giderici filtre, güneşle işleyen 

fotoçoğaltıcıdan (photomultiplier) oluşur. Arse-

20%HCI 

Numune 
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nik fluoresans tayin sistemi (Excalibur), 

cıvanınkine bcnzerdir. Kalay (Il) klorür yerine

sodyum tetraborat kullanılırve hidrolik asitle re

aksiyonunda sabit akımda hidrojen oluşur. Hid

rid anyonu, arsenik (III) ü hidrür şekline 

dönüştürür ve fazla hidrojen, atom hücresi (hid

rojen alevi) için yakacak oluşturur. Tetrahidrobo

ratın asitle reaksiyonunda oluşan arsin, argon 

akımında hidrojen difüzyon alevine sürüldenir. 

Atomik fluoresans dedektörler buhar yapma tek

nikleriyle birlcştirildiğinde, düşük tayin edilebi

lirlik düzeyli basit tck element analizleyicileri el

de edilir. Cıva için tayin edilebirlik düzeyi 1 ppt 

den düşüktür ve " Excalibur"la hidrid oluşturan 

elementler için bu değer 1 O ppt dir. (ppt = parts 

per trillion = picogram/1). Şekil 1 de cı va ve arse

niği aynı anda tayin sisteminin şematik diyag

ramı verilmiştir. Tck bir numune alıcı ve 

koınpütür, iki ayn dedcktör (Merln ve Excalibur) 

sistemi vardır. 

Aroon taşıyıcı 
Goz Rolometre 

····----·· ···· 

Otomatik numune olıcı 

Numune 

Argon taşıyıcı 
Goz Rolometre 

Şekil-1 A~ı rı kimyasallar kullanılarak arsenik ve civanın aynı anda tayini için alet 
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GÖL SU DENGESi ÇALIŞMALARINDA 
DÖTERYUM VE OKSİJEN -18 

KONSANTRASYONLARININ KULLANILMASI {*) 

Yazan :Turgut DİNÇER 

Çeviren : Abdullah DİRİCAN (**) 

ÖZET 

Türkiye'nin güney-batısında yarı kurak iklime sahip bir bölgede yer alan 
göllerin su dengesinin belirlenmesinde hidrojen ve oksijen kararlı izotopların dogal 
konsantrasyontan kullanılmıştır. Bu bölgedeki bir tuz gölü atmosferik nem ile göl 
arasındaki moleküler yer de{)iştirme işleminde bir indeks göl olarak kullanılmıştır. 
Su dengesi çalışmalarında hidrojen ve oksfjenin kararlı izotoplarının bu şekilde kul
lanılması başarılı sonuçlar elde edilece{)ini ve limnolojik çalışmalarda yararlı bir araç 
olabilece{)ini göstermektedir. 

1. GİRİŞ 

Göllerin su dengesinin belirlenmesinde trit
yum, döteryum ve oksijen -18 gibi suyun izotop 
izleyicileri dogal kompozisyonlarının kul
lanılması önerilmekte ve kullanılmaktadır [Fried
man ve digerleri, 1964; Erikson, 1 965; Gat, 
1965; Payne ve Dinçer, 1965). Friedman Ameri
ka Birleşik Devletleri'nde bazı gölleri incelemiş 
ve bu göllerde iyi bir kanşım oldugunu varsaya
rak giriş ve çıkış akımlarındaki döteryum kon
santrasyonlarını karşılaştırmak sureti ilc 
çalışmalar yapmıştır. Trityum konsantrasyonları 
kullanılarak yapılan çalışmalar; göllerin giriş 
akımı kapasitesi oranı ile göl sulanndaki mevcut 
atom bombası trityumunun seyrelme oranı 

arasındaki ilişki esasına dayanmaktadır. Bu ilk 
çalışmalarda Tiberias gölünde Gat [1965]'ın 
yapmış oldugu çalışma dışında göl yüzeyi ile at
mosfer su buharı arasındaki yer degişlirme olayı 
dikkate alınmamıştır. Buna karşılık buharlaşan 
su kütlelerinde moleküler yer degiştirmenin dik
kate alınması gereken önemli bir faktör oldugu 
gösterilmiştir. [Craig ve digerleri, 1963; Craig ve 
Gordon, 1964; Erikson, 1965 Ehhalt ve Knott, 
1965]. 

(*) Water Rcsourccs Research Vol. 4, No. 6 December 1968 
(**) Fı7Jkçi, DSİ-Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daire

si Başkanlığı İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 

Bu arada dogal sulardaki trityum, döteryum 
ve oksijen -18 konsantrasyonlannın dahil edil
digi bütün çevresel izotop çalışmalannda yapılan 
varsayımların geçerliliginin ispatlanması ve 
çevresel izotop verilerinin dogrıı bir şekilde yo
rumlanması için çalışılan alandaki hidrolojik 
koşullara ait temel bilgilerin mutl~ suretle ge
rekliligini de belirtmek gerekir. Aynı faktörler; 
su ve içindeki doğal izotopik izleyicilerin 
oluşumu, davranışı ve dagılımını yönetir ve izo
topik çevrim ile çok yakından ilişkilidir. 

TEMEL BİLGİLER: 

Dogal suların izotop kompozisyonları 

Craig [1961] ; Dansgaard, [1964); Epstcin ve Ma
yeda, [1953]; Eriksson, [1965]; Ehhalt ~e 

digerleri, [1963]; Roth, [1963] tarafından ince
lenmiş ve bazı temel gerçekler bulunmuştur. Bu 
çalışmalara göre; 

1. Okyanuslar atmosferik su buharının ana 

k ~ ı 16 18 . . h b' . 
aynaı:,ı o up; H 2 0 2 , H2 O ve HDO ıçın cr ın-

nin konsantrasyonu 997,680 : 2000 : 320 ppm 
olan oldukça sabit bir izotop kompozisyonuna 
sa h i pt i ri er. 
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2. Yağış ve buna bağlı olarak yüzeysuları 
ıs 

ve yeraltısuları okyanuslara nazaran H 2 O ve 
HDO gibi ağır izotop türleri bakımından fakirdir. 

3. Yagışlar enlem ve boylarnın artması ilc 
izotop bakımından daha çok hafiflemcklcdir. 

4. Buhar basıncı farklılıklanndan dolayı 
suyun çeşitli izoLOp türleri farklı buharlaşmaya 
sahip olmaktadır, bu ise buharlaşma ve 
yoğunlaşma .i. şlemleri esnasında ayrışmaya neden 
olmaktadır. Omeğin sıvı haldeki su ilc dengelen
miş durumdaki su buharı; sıvı faza göre ağır izo
top türleri bakımından daha fakirdir. 

5. Denge koşulları altında buharlaşma için 
ayrışma faktörü daha hafif bileşenin buhar 
basıncının daha agır olanın buhar basıncına oranı 
ilc ifade edilmektedir. Dötcryum ve oksijcn-18 
için ayrışma faktörünün değerleri Merlivat ve 
diğerleri , [1963]; Zhavoronkov ve diğerleri, 
[1965] tarafından tayin edilmiştir (Tablol). 

TAR LO 1 : Döteryum ve Oksijen-18 K,.in denge 
ayrışma faktörleri 

t (OC) ao aıs 

100 1.029 1.0033 
80 1.037 1.0045 
60 1.046 1.0058 
40 1.060 1.0074 
20 1.079 1.0091 
o 1.106 1.0111 

-10 1.123 1.0123 
-20 1.146 1.0135 

6. Herhangi bir bölgedeki yağışların ağır 
izotop türlerinin enlem etkisi ile fakirleşınesinin 
yanı sıra, belirgin mevsimsel değişimler de izle
nebilınektedir. Örneğin daha soğuk aylarda 
yağışlar izotopik bakırndan daha hafif; daha 
sıcak olan aylarda ise daha ağırdır. Bu dcgişiın 
atmosferik sıcaklığın değişimi ile yakın bir para
leli ik göstermektedir. 

7. Herhangi bir bölgede yağışlarm 
dötcryuın ve oksijcn-18 8 değerlerinin biroirine 
göre grafiği çizildiğinde bu değerler yağış 
doğrusu olarak adlandırılan bir doğru üzerinde 
yer alırlar. 

8. Baraj rezervuarları, göller ve su biri k inti
lerindeki sular buharlaşmaya uğradıklarında ize
top kompozisyonu değişir ve izetop türleri 
bakımından zenginlcşir. Buna karşılık döteryum 
ve oksijen-18'dcki bağıl değişimler yoğunlaşma 
işlernlerinde izlenen değişim lerden farklıdır. Bu 

44 

gibi su kütleleri için oksijen-18 ve dötcryum 
del La değerleri; çizilen on- O] 8 grafiğinde farklı 
bir doğru üzerinde yer alırlar (Şekil 1 ). 

-10 -8 - 6 t.,-4 -2 -0 t2 

Şekil 1- Antalya-Konya gölgelerindeki göl, 
kaynak ve yagış numunelerinin 
Döteryum-Oksijen-18 grafıgi 

Bu doğru buharlaşma doğrusu olarak ad
landırılmaktadır. Bu olgu suyun bir göl, kaynak 
veya yeraltısuyundan kaynaklandığını belirt
mcktc kalitatif bir temel teşkil eder [Payne ve 
Dinçer, 1965]. Döteryuın ve oksijen-18 konsan
trasyonları birimi olarak genellikle SMOW'dan 
(Standart Ortalama Okyanus Suyu) bindc sapma 
ilc aşağıdaki şekilde ifade edilir. 

8 = [ (Cnumune- Csmow) 1 Csmow) x ı Q3 % 

TEORl: 

Bir rezervuarın su bütçesi aşağıdaki 
eşitlikle ifade edilir. 

t. V = Ist.t + Igt.t + P- Rt.t- Lt.t-Et.t (1) 

burada; 
t. V: t zaman aralığında hacimdeki artış 
Is : l zaman aralığında rezervuara giren ortala

ma yüzeysel akış oranı 
lg : t zaman aralığında rezervuara ortalama ye

ralusuyu kalkısı 
P : t zaman aralığında rezervuar üzerine düşen 

yağış mikLarı 

R : t zaman aralığında rezervuardan çıkan orta
lama yüzeysel akış oranı 

L : t zaman aralıgında rezervuardan çıkan orta
lama yüzeyaltı akış oranı 

E : t zaman aralığında rezervuardaki ortalama 
buharlaşma oranı 

Rezervuardaki geçirgen formasyondan 
sızan kaçakJar, toprak dolgu barajlar gibi hidrolik 
yapılar ve kaya çatlakları ve düdenler vasıtası ile 



meydana gelen önemli derecedeki kayıpların 

meydana geldigi durumlarda lg ve L parametre
lerinin tayini zordur. Bu nedenle rezervuara yc
raltısuyu girişi ve çıkışını belirlemek için ilave 
denklemlere gereksinim duyulmaktadır. Bu 
amaçla kütle denge eşitliginde kullanılan terimie
re ait konsantrasyonların belidenebilme 
olasılıklarına bağlı olarak tuz veya izotop denge 
eşitlikleri kullanılabilir. Aşagıdaki olaylardan 
dolayı izleyici denge eşitliklerinin kullanılması 

ancak sistemin çıkışındaki izleyici konsantrasyo
nunun giriş izleyici konsantrasyonundan önemli 
derecede farklı olması ilc mümkündür. 

1. Suyun döteryum, trityum ve oksijcn-18 
gibi çevresel izotop izleyicileri ve çevresel kim
yasal izleyicilerinde olduğu gibi atmosferik su 
buharı ve buharlaşma ile moleküler 
yerdeğiştirme. 

2. Suyun izotop izleyicilerinde olduğu gibi , 
suyun hal değişimi esnasında meydana gelen ize
topik ayrışma. 

3. Radyoaktif parçalanma nedeniyle izleyi
cide meydana gelen kayıp (Trityum,Karbon-14). 

4. Sistem içindeki suyun depolanması ve 
geçişi esnasında meydana gelen çeşitli dağılım 
ve karışım olayları. 

Suyun izotopik izleyicileri bu gibi prob
lemlerde birçok yarar sağlar. Çünkü bunların 
konsantrasyonları izotopik olmayan izleyicilerin 
konsantrasyonlarına nazaran zaman ve mekan 
içinde daha az değişmektedir. Fakat izotop izle
yicilerin en önemli üstünlüğü, bunların büyük 
miktarda bulunması nedeniyle soğurma, yağış ve 
diğer herhangi bir biyolojik veya kimyasal 
işlemler ile ortamdan kaldırılmasının mümkün 
olmayışıdır. 

Cô V+ V ôC=C5I 5ôt+Cglgôt+CPP-C~ôt-CL Lôt-
CEEôt (2) 

burada C hacim, akış ve buharlaşma oranları ile 
ilgili ortalama konsantrasyonları ve V, t zaman 
aralığında rezervuarın ortalama hacmini ifade et
mektedir. Trityum gibi radyoaktif izleyicilerde A, 
ôt zaman aralığında radyoaktif bozuıvna ile k~y
bolan izleyici oranıdır. Bu durumda - eşitliğin sağ 
tarafından A.CV terimi çıkartılarak rezervuardaki 
izleyicinin radyoaktif bozunma dikkate 
alınmalıdır. 
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Suda var olan izleyici; ölçülebilir miktarda 
ise ve yağış, biyolojik tüketim veya soğurınaya 
bağlı olarak bir kayıba ugramıyor ise bu gibi her
hangi bir izleyici için eşitlik 2 kullanılır. 

Birinci ve ikinci denklemler ilc bilinmeyen 
akış oranlarından birisinin çıkarılınası mümkün 
olmaktadır. Kayıpları temsil eden tcrimde 
çıkarılır ise bilinmeyen akış oranları bulunur. 

ô V(C-CJ + V öC = ls(C5-Cı..) ôt +lg (Cg-Cı) ôt
R(CR - Cı) ôt - E(Cı: - CJ ôt + P(Cp-CL) (3) 

burada C rezervuardaki izleyicinin ortalama kon
santrasyonuduL Yapılan araştırmaya bağlı olarak 
denklem 3 daha basi t bir forma dönüştürülebilir. 
Örneğin rezervuar iyi karışmış ise (CL = C = CR 
olur) denklem 3 aşa~ıdaki şekle indirgedir. 

V öC = fls(C 5-CL) + ig(Cg-CıJ - E(CE-CJ] ôt + 
P(Cr-CL) (4) 

burada CL yerine C veya CR konulabilir. Eşitlik 
bu şekliy l e karışımın hızlı oldugu nisbeten daha 
küçük rezcrvuarlara uygulanabilir. Birçok du
rumda yüzey akışı ve inOitrasyon yolu ile yeral
tısuyu bcslcnimi aynı anda meydana geldiği tak
dirde rezcrvuara yüzey ve yüzeyaltından su gire
bilir. Yağışların yılı n iyi tanımlanan periyot
larında oluştugu iklimsel bölgelerde (Akdeniz ve 
Muson iklimlcri) rczcrvuara düşen yagışlarda 
dahil olmak üzere giriş akımı ile ilgili bütün te
rimlerin rezervuan beslernesi mümkündür. Bu 
durumda yukarıdaki eşitlikten daha da basit bir 
form elde edilir. 

V ôC = [I(Ct- CJ -E( CE -CJ] ôt (S) 

ve rczcrvu<ır içerisindeki suyun yenilenme 
süresinin uzun olması halinde 

(6) 

olur. Beş ve altıncı eşitliklerdeki Ct göl üzerine 
düşen yagışlarda dahil olmak üzere göle giren 
akımların onalama izotop kompozisyonudur. 

Rezervuar ve Gül Sularının tzotop Kom
poziS)'Onunu Etkileyen Faktörler: 

Göl ve rezervuar sularındaki oksijen-18 ve 
ctöteryum konsantrasyonları su kütlesinin hidro
lojik ve iklimsel karakteristikleri ile ilgili birçok 
faktörlere ba~lı olarak değişmektedir. 
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İklimsel Faktürler: 

Yağışların oksijcn-18 ve dötcryum içe~iğ,i, 
yağışı n oluşumu koşullarına ve nem iılığ ın 
kaynağ ına bağlı olarak bir yağıştan diğerine 
değişim gösterir. Bu nedenle bir g.ölc veya rczcr
vuara giren yüzey ak ıml arı dcğı~ık ızotop kom
pozisyonuna sahip olurlar. Fakat bu dcğı~ım 
yağış ve su alına havzasındaki yüzey (Yatak dc
polaınası, Kar, vs.) ve yüzeya ltı bcslcnımı yoluy
la göle gcçişde meydana gelen değ i şimden çok 
daha azdır. 

Bir rezervuarın izotopik kompozisyonunu 
tayin eden ikinci faktör ise yağışlarda gözlenen 
değişimlere paralel bir değ i ş ime sahip olan at
mosferik ncınin izotopik kompozisyonudur 
(Şeki l 2). Ayrıca dikkate alınması gereken bir 
başka nokta ise Şekil 3'dc görüldüğü gibi atmos
ferik nemin aynı bölgedeki yağış lar ilc dcngedc 
olabilecek su buharı ilc aynı kompozisyonasahip 
olmasının gcrckmcdiğ idir. 

' 0/oo 
-!D 

-100 
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-200 
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Şekil 2- Heidelberg'de Atmosferik Su Buharı 
ve Yağışın Döteryum İçeriği F.R.G. 
[Zimmermann ve diğerleri 1967]. 
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Şekil 3- Atmosfer Sıcaklıklannın Bir Fonksiyonu 
Olarak Yağış ve Su Buharı Diiteryum 
İçerikleri Arasındaki Fark [Zimmer
mann ve diğerleri 1967]. 
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Hidrolojik Fakttirler: 

Verilen iklim koşullarında bir rezervuarın 
ortalama izotop kompozisyonu ancak ve ancak 
uwn süreli GIRIŞ 1 BUHARLA~ :vTA oranı ile 
bel irlcnmcktcd ir. Diğer taraftan ı1.otop kompozi
syonunun zamanla dcği~im ara lı ğı, rezervuar ilc 
atmosfer arasında moleküler yerdcğiştirnlC'nin ve 
rezervuardaki suyun ortalama yenilenme 
zamanının birer ölçüleri olan ortalama 
DERİNLIK 1 BUHARLAŞMA ve HACIM 1 
GIRlŞ AKIMI oranları ilc tayin edili r. 

Ortalama DERINLIK 1 BUHARLAŞMA 
oranı ve orta lama yen ilenme süresinin artmas ı 
halinde, rezervuarın izotop kompozisyonunun 
zamanla değişimi söndürülmüş olacaktı. Dolayısı 
ilc derin ve uzun yeni lenme zamanına sahip 
göllerde sabit bi r izotop kompozisyonuna 
ulaşmak mümkündür. 

Bir rezervuar veya gölün izotop kompozis
yonuna etki eden eliğer faktörler rezervuardaki 
mevcut tabakalaşma ve giriş ve ç ıkı ş ak ımı nok
talannın birbirine nazaran bulundukları ycrlcrdir. 
Örneğ in bir ana akarsu rezerv uarın ç ıkı ş ı mı yakın 
bir yerde ise izotopik aç ıdan daha hafif olan gi ri ş 
akım ının suyu rezcrvuara karışmadan rezervuan 
terkeder. Hmta HACIM 1 GIRIŞ akımı oranı 
dü~ük ise böyle bir rezervuar bir tuz gölünün nis
beten ağ ır izotop kompozisyonunu scrgilcycbitir. 

Bir rezervuardaki tabakalaşmadan dolayı, 
izotop bakımından daha hafi f olan giriş akımı 
suyu derin bir çıkıştan rezervuan tcrkcdcbilir, 
veya izotop olarak daha ağır olan su doğal bir 
n eh ir kanal ının dolusavağ ı üzerinden geçerek 
boşa ltıla bilir. Bu gibi durumlarda göl suyunun 
ort1ılama iz(ıtop kompozisyonu göl su dengesi ile 
önem li bir ili şkiye sahip olamaz. 

Güllerde Hasıl Olan Net Su Buharı Akısı 
İzotopik Kompozisyonunun Belirlenmesi: 

Bir su kütlesinden has ıl olan buharlaşma 
için aşağ ıdaki gibi temel bir eşitlik yazı l abilir. 

(7) 

Bu eşi tliktc E buharlaşma oranı, cw su 
s ıcak lı ğ ın daki doymuş su buharı basınc ı , ca at
mosferik su buharı basıncı ve k veril en koşullar 
a ltın da sabir bir değerdir. Bu basit haldeki 
formül ilk olarak Dalton 1 1802! tarafından ileri 
s iirülm ü ştür . Thornthwaitc ve Holzman [1939], 
Svcrdrup 119461, Norris [19481 ve USGS Hcfncr 



gölü çalışmaları [Water-loss Invcstigations, 
1.954] tarafından yapılan ve sınır tabakası kav
ramı ile kütle transfer teorisine dayanan son 
çal ışmalar buharlaşmanın, buharla~maya uğrayan 
su gövdcsi üzerinde rüzgar hızı ve nem değişim 
hızı ilc orantılı olduğunu, atmosferik basınç ile 
ise ters orantılı olduğunu göstcmıiştir. Bazı teo
rik ve amprik formüllerde bu değişim hızları su 
yüzeyinden başlatılarak ifade edilmiş ve denk
lcm7'ye benzer bir denklem elde edilmiştir. Bu 
durumda k faktörünün öncelikle rüzgar hızının 

bir fonksiyonu olduğu, daha düşük bir derece ile 
de atmosfer basıncının bir fonksiyonu olduğu bu
lunmuştur. Buharlaşma esnasında farklı izotop 
türlerinin davranışı, sınır tabakası kavramını esas 
alan modellerin temelde doğru olduğunu 
göstermektedir. Buharlaşmanın artışındaki diğer 
etkenierin neden olduğu türbülans ve rüzgar etki
si sınır tabakasının kalınlığını azaltınakla ve so
nunda bu tabakayı bozmakt.adır. Böylece su 
buharının bir kısmı ise türbülans ilc 
taşınmaktadır. Suyun daha hafif izotop türlerinin 
yayılma hızı ağır izotop türlerinden daha fazla 
olması nedeniyle bu taşınım daha büyük zahiri 
ayrışma faktörlerine yol açar. 

Ayrışmaya olan kinetik katılım zahiri 
ayrışma faktörlerinde çoğu zaman oksijen-18 
için 3-4 % ve döteryum için 2% değişime neden 
olabilir lZimmermann ve diğerleri 19671 . 

Suyun HDO ve H2
180 gibi ağır izotop 

türlerinin buharlaşmasını ifade eunek için denk
lem 7'ye benzer bir denklem yazılabil ir. 

(8) 

burada t alt indisi, kullanılan izotop türleri ilc il
gili terimleri ifade etmektedir. Dcnk.Ic~ 8'in 
kısmi buhar basıncı ca olan saf bır ızotop 
türünün atmosferele buharlaşma ı için yazıldığını 
belirtmekte fayda vardır. Havadaki daha ağır izo
topik türlcrin moleküler yayılım katsayıları 
farklıdır. Aynı zamanda k faktörü, daha hafıf 
moleküler türler için suyun buharlaşmasında kul
lanılan faktörlerdende farklıdır. 

lzotop konsantrasyonu Cw olan doğal bir 
su kütlesinde Cw küçük ise herhangi bir izotopik 
türün buharlaşmasının toplam buharlaşmaya 
oranı, örneğin net su buharı aksının izotopik 
kompozisyonu aşağıdaki ifade ile verilir. 
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burada ca, 1 Ca = ca ve k, 1 k = K ve denge 
ayrışma faktörü ew!ewi = a olarak göstcrilirsc 
buhar bas ıncı doygunluk ilc ilgili olduğu için 
aşağıdaki eşitlik yazılabilir. 

bu eşitliğin sağ tarafının payı ve paydası ew ya 
bölünerek 

(1 ı) 

eşitliği elde edilir. Burada h=ea 1 ew su yüzeyi 
sıcaklığına göre normalize edilmiş bağıl nemdir. 
Bu durunıda Ca'nın ölçüldüğü yerdeki bağıl 

nem in izotop oranı olduğu gösteri lecek tir. 

Bazı özel koşullarda buharlaşan suyun izo
top kompozisyonunu elde etmek için eşitlik ll 
kullanılahilmcktedir. Örneğin CE= Cw durumun
da, birbaşka deyişle izole edilmiş bir su 
kütlesinin sabit bir izotop içeriğine eriştiği 
zaman suyun izotop içeriği denklem 12 ile veri
lir. 

Cw = ahC
3 
1 [1- Ka (1-h)] (12) 

Buharlaşan su kütlesi hacminin büyük bir kısmı 
buharlaşma ilc önemli derecede azalması duru
munda denklem ı 2 aynı zamanda buharlaşan su 
kütlesinin nihai izotop içeriğinide vermektedir. 

CE, Ca'ya eşit olduğu zamanı, (CE = Ca) 
ikinci bir durum elde edilmekte, bu ise suyun 
kendisinden kaynaklanan su buharı ile 
yerdeğiştirmek zorunda kaldığını ifade etmekte
dir. 

Ca= Cw 1 a [K (1-h) + h] (13) 

K her zaman ı den büyük olduğu için bili
nen zahiri ayrışma faktörü denge ayrışma 

faktöründen büyük olur. Bu gibi durumlarla 
büyük su kütlelerinde örneğin okyanus 
çevrelerinde karşılaşabilir. Craig'in [19651 Pasi
fik Okyanusu için vermiş olduğu grafik 
de<rerlcri , okyanusların öncelikle aynı bölgede 
m;yclana gelen su buharı ilc yerdeğiştirdiğini 
doi:!rulamaktaclır. Ancak atmosferin bütün izotop 
cle~gesini doğru bir şekilde belirlemek için ağır 
izotop bakımından tüketilmiş farklı bir orijine 
sahip su buharı ile bazı karışıın olaylarını da dik
kate almak gerekir. 
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Göl çalışmalarında üçüncü ilginç bir özel 
duruma ise göl suyu ile su buharının bir kısmının 
gölün kendisi tarafından diğer kısmının ise başka 
kaynaklar tarafından oluşturulduğu zaman rast
l an ır. Bu durumda aşağ ıdaki denklem yazı labilir. 

CE= 1/K (1-h) [ (Cw/a)- (mhC
3 

+ nlıC1,)l (14) 

bu eş itli ğ in Cöc göre çözülmesi ilc aşağıdaki 
eşitlik elde edilir. 

CE= (1/K.-Kmh-Knh+nh) (Cw 1 a-mhC
3

) (14a) 

ve aşağıdaki eşitliği elde etmek için Knh = nh 
olduğu göz önüne alınarak eşitlik dahada basi t
leştirilirse 

eşitlik dötcryum değerleri kullanıldığı zaman 
m'nin 1 'e nazaran; nisbeten küçük değerleri için 
bile iyi bir yaklaşımdır. Eşitlik 15, göl tarafından 
oluşturulan su buharının gölden gelen net su 
buharı aklsının izotopik kompozisyonu üzerinde 
çok az etkisi olduğunu göstermektedir. Bu ne
denle nisbi nemin ölçüldüğü noktadaki su 
buharının izotopik kompozisyonunu bilmek ye
terli olup, bu noktanın göle nazaran konumu 
önem li deği ldir . 

Suyun farkedilir derecede çözülmüş katı 
madde ihtiva ettiğ i durum larda buharlaşma 
s ıras ında suyun izotopik ayrışmasının özc.l tıir 
durumu ortaya çıkmaktadır. Bu durum Gonrianti
ni [ 1965J tarafından incelenmiştir. 

Suda çözünmüş tuzların bulunmas ı buhar
laşan suyun doymuş su buharı basıncını 
düşürmek sureti ile buharlaşmay ı azalttığ ı tıilin
mcktcdir. Bu durum aşağıdaki eş itliktc verilen 
Raoult kuralı (Seyrcllik çözeltiler için geçerli 
olan) kullanılarak tahmin edilebilir. 

(16) 

burada X suyun herhangi bir aktivitesi, c
0 

saf 
çözücünün belli bir sıeaklıktaki buhar basıncı, cw 
çözeltinin aynı sıeaklıktaki buluır hasınc ı, n 

1 
çözücünün mol'ü ve n2 çözünenin mol'ü'dür. 

Eşitlik ll , 16. eşitlik ilc hirlcş tirilip ve 
mevcut olan tuzların farklı izotop türlcrin aktivi
teleri üzerinde aynı etkiye sahip olduğu farz edi
lerek aşağıdaki denklem elde ed ilir. 
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Cr::= 1/IK(X-h)l [(XCw/a) -hCal K (X-h) (17) 

Gonfiantini ll965] tarafından yapılan de
neyler ve Lloyd [1 966)'un tuz tavalarının izoto
pik davranışı üzerinde yapmış ol(~uğu gözlemle, 
buharlaşan suyun tuzluluk ctki sı ilc suyun izoto
pik zenginliğinde azalma old uğunu 

gös ı crmcktedir. Böyle bir deneyin sonuçtın ve 
bunun bir 80 -818 grafiğinde buharlaşma 
çizgisinin eğimindcki sapma üzerinde yansımas ı 

Şekil 4 ve 5'dc gösterilmi ştir. Suyun aktivitesi 
da mıuk su için 1 sodyum klorür ile doym uş su 
için yakla~ık olarak 0.8'clir. l Gonfiantini, 19651. 

Aynı zamanda düşük tuzluluk değerlerinin 
tıuharlaşan suyun izotop zenginleşmesini etkilc
meıncsi ge rek tiği görülebilmektedir. X = 0.97 
durumu yak laşık olcırak deniz suyunun aktivitesi
ne karşılık gelmektc olup tuzluluk etkisi bağıl 
nemdeki %3'1ük bir değişim ilc 
kıyaslanabilıncktcdir. Bir ôn-8 18 grafiğinde 
kapalı göller ilc tatlı su göllerini tem sil eden nok
taların karşılaştırılması ilc tuzluluk etkisinin 
yayılımının kontrol cclilmcsi mümkündür. Göle 
giren sularda ve atmosferik ncınde izotop kom
po!.ısyonununun aynı olduğu farz edilerek kapalı 
hir gölü temsil eden bir noktanın tallı su gölleri 
ilc belirlenen buharlaşma çizgisinden şekil 5'dc 
görü ldüğü gibi önemli clcrcccdc sapması, dikkate 
değer bir tuzluluk etkisinin varlı ğını 
gö .. acrccektir. Diğer taraftan kapalı bir gölün izo
top koınpo;.isyonu buharlaşma çizgisi üzerinde 
yer alıyor ise bu durum düşük tuzluluğun 
birha~ka dey i ş le tuzluluk etkisi olmayışının bir 
gösterges idir. 

Satıit bir izotop kompozisyonuna sahip 
kapalı , derin bir gölde denklem 1 7'de CE ile C. 
C 1 'nin yerlerini değiştirdikten sonra C

3
'ya gör~ 

çözmek mümkündür. 

C = XC ' 1 a ' [K(X - h') 1 h'] C ' a i h i (18) 

burada üste) işareti kapalı birgöl ilc ilgili sembol
leri i ra ele etmektedir. 

Sabi t iklim karakteristiklerine sahip bir 
bölgede atmosferik su buharı izotop kompozis
yonunun önemli bir bölgesel değişim 
gösterıned iğ i farL edilirse, denklem 1 9'u elde 
c.ıınck için aşağıdaki eşitliği bir tatlı su gölünün 
net su buharı akısının denkleminden elde edilen 
c. değeri eş itli ğe konulabilir. 
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Şekil 4 : Buharlaşma esnasında deniz suyu ve 
damıtık suyun izotop zenginleşmesi 
öo başlangıç izotop ko m pozisyonu 
olup SMOW'dan binde sapma ola
rak gösterilmiştir. F: Kalan hacım 
nr>lrı ıdır [Gonfiantini, 19651. 

CE= (1/K(I -h)) [(ÇL 1 a)-h (XC() ah' - (K(X-h') 
1 h') Ct')] (19) 

Dahada ileri gidilerek göllerin yüzey 
sıcaklıklarının atmosferik sıcaklıklara yakın 
olduğu ve nisbi nemin büyük bir değişim 
göstermediği farz edilerek aşağıdaki denklem 
elde edilir. 

K ve X'in yaklaşık değerleri kullanılarak 
her ikiside l'e eşit farz edilirse bile CE değerinin 
bulunmasında büyük bir hata ile 
karşılaşılmayacağı bu eşitlikten görülmektedir. 
Aslında her ikisininde ı 'e eşit olduğu bile farz 
edilebilir. 

Denklem 20'deki CE değerini denklem 5'de 
yerine koyarak ve X = ı. K= 1 olduğu farz edile
rek aşağıdaki eşitlik yazılabilir. 

Atmosfer nemi ile göl suları arasındaki 
moleküler yerdeğiştirme bakımından bölgesel in
deks teşkil edecek kapalı bir gölün izotop kom
pozisyonu kullanılarak bir tatlı su gölüne veya 
rezervuara giriş akımının belirlenmesinde eşitlik 
21 kullanılabilir, ancak bunun için konvensiyo
nel metodlar kullamlarak göle giren sulardaki ve 
göl sularındaki izotop kompozisyonları doğru bir 
şekilde belirlcyJlerek ba~~:o:;iz. bir şekilde buhar
laşmanın tayin edilmesi gerekir. 
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Tuzlu göllerin oluşmadığı nemli bölgelerde 
su dengesi bilinen bir tatlı su gölü de aynı amaç 
için kullanılabilir [Gat, 1968] . Bu son durumdaki 
uygulama şekli tuzlu göller için izah edi len ile 
aynıdır ve eşitlik 21 'c benzer bir eşitlik elde edi
ı ir. 

+ 40 

o 
rft + 20 
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o 

--0' 

O-__ cr 

açısol 
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<>-- {) 2 .8 

o +2 •4 +6 +8 +10 ·12 +14 

Şekil 5 : Bir tavadan buharlaşma esnasında 
deniz suyu ve damıtılmış suyun 
döteryu m-oksijen-18 bağıntısı 
[Gonfiantini, 19651 

UYGULAMA: 

Türkiye'nin güney-batı bölgesi, küçük 
Asya'nın Akdeniz kıyısına yaklaşık olarak para
lel giden Tarsus sıra dağları ile kesilmiştir (Şekil 
6). İç kısımlardaki dağların arasında vadi ve ova
larda bir çok tatlı ve tuzlu göller bulunmuştur. 
Bu göllerin bazıları düdenler yolu ilc boşaldıkları 
için kısa ömürlüdürler. 

Bölgedeki sulann trityum, döteryum ve ok
si jen-18 doğal konsantrasyonlarının araştırılma
sına 1963'de başlanmıştır. Bu araştırmaların bir 
amacıda sulardaki izotop kompozisyonunu temel 
alarak kıyı kaynakları ile iç bölgelerdeki göller 
arasında muhtemel bağlantıların araştırılmasıydı. 
Bu problem göl ve kaynak sularının oksijen- I 8 
ve döteryum içeriklerine dayanan metodu kulla
narak bir ö0 -ö18 grafiği üzerinde çözülmüştür 
(Şekil 1). 

Bu bölgede fiziksel ve hidrolojik karakte
ristikleri ve boyutları aynı olan başlıca iki önemli 
tatlı su gölü mevcuttur. Bunlardan Beyşehir gölü 
(deniz seviyesinden yüksekliği 1125 m), 700 
km2 yüzey alanı ve 4xl09 m3 su hacmına, 
Egirdir gölü ise (deniz seviyesinden yüksekligi 
924 m), 470 km2 yüzey alanı ve 3.5xJ09 m3 su 
hacınma sahiptir. Bu rakamlar son yıllarda elde 
edilen ortalama değerlerdir. Bahsedilen her iki 
gölde hidrolojik güç üretimi ve sulama amacıyla, 
su depolama rezervuarı olarak kullanılmaktadır. 

Bu göllerdeki suyun geçiş zamanının uzun 
olması nedeniyle su, daha kullanılmadan büyük 
bir miktarı göllerden buharlaşma ilc kaybolmakta 
ve kullanılamamaktadır. Buna ilaveten bölgedeki 
düdenler ve parçalanmış kireç taşı formasyonları 
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vasıtası ile önemli kayıplar meydana gelmekte
dir. Bu bölgedeki düdcnlcrdcn ve parçalanmı ş 
kayalardan meydana gelen kaç~ların ~hınin 
edilmesi veya doğrudan ölçülmesıııın pratık bır 
yolu mevcut değildir. 

Şekil6: Türkiye'nin güney- batısında 
Antalya-Konya bölgesi 

Bu kay ıpların bugüne kadar yapılan mev
cut tahminleri kütle-denge eşitliklerine dayan
maktadır. Bu eşit likler göle giren akımların: 
hacım değişim i, kontrollü olarak göllerden su 
bırakılınas ı ve buharlaşma gibi diğer faktörler ilc 
karş ılaş tırıldığında ihmal cdilcbilccck derecede 
olduğu zaman aralıkları için geçerlidir. 

Böylelikle Beyşehir gölünün su bütçesi or
talama bir yıl için aşağıdaki gibi tayin edilmiştir 
[Dinçer, 1958]. 

Göle giren akım 
Göl üzerine düşen yağış 
Sulama için bıralalan su 
Buharlaşma 
Düdcnlcr ve parçalanmış 
formasyonlar vasıtası ilc 
meydana gelen kayıplar 

llOOx 1 06 ın 3 
350xJ()6 m3 
250x 106 ın 3 
700x 1 06 ın 3 

Son zamanlarda Türk mühendisleri ve 
ınüşavi r firmaların fAknil Uluslararası Müh. 
Şirketi-Aknil Mühendislik, 1966] yapmış olduğu 
çalı şınalar genel olarak bu ilk bulguları 
doğrul amaktadır [Aksoy 1966]. Sonucu firma 
tarafından1 942-1 966 y ıll arı arasında yapılan su 
dengesi ça lı şma ları göl ve su seviyelerinin düşük 
olduğu yaz sonu ve sonbahar aylarında 
kayıpların meydana geldiğini göstermekted ir. Bu 
zaman aralığında en sık gözlenen kayıplar 
30x 106 ın3/yıl'a kadar olmuştur. 

so 

Eğirdir gölü ilk olarak DEMlREL [1953] 
ve daha sonra bir UNDP özel yardım projesi 
çerçevesinde Mather [1964] tarafından incelen
miştir. Bu çalışmalar sonucunda yıllık olarak bu
harlaşma ilc meydana gelen yaklaşık 500x 106 

m3'1ük kayıba karşın gölden yıllık olarak 
yak l aş ık 225x 1()6 m3'Jük suyun kullanılabileceği 
açıklanmış tır. Düdcnlcrdcn meydana gelen 
kaçakların hiçbir tahmini yapılmamış ve bu ne
denle göle yıllık giriş akımı da tahmin edilme
miştir. 

Her iki gölünde özel fiziksel ve jeolojik 
özelliklere sahip olmasından dolayı meydana 
gelen kaçakların yerlerinin bilindiği söylenebilir. 
Göllcrin tabanları düz olup, tabandan oluşacak 
muhtemel kaçakların meydana gelme ihtimalini 
ortadan kaldıran, kalın geçirimsiz bir mavi kil 
tortusu ilc kapi ıdır. 

Aynı bölgede, deniz seviyesinden 
yüksek li ği yaklaşık olarak diğer iki göl ile aynı 
olan bir üçüncü tuzlu Burdur gölü (deniz seviye
sinden yüksekliği yaklaşık 1.000 m) bulunmak
tadır. Burdur meteoroloji istasyonunun verilerine 
göre atmosfer nemi ve sıcaklık koşullarının 

Beyşehir ve Eğirdir gölleri ilc aynı olduğu belir
tilmektedir. (Tablo 2). Bu nedenle tatlı su 
göllerinin su dengesinin tahmini yapılırken 21. 
eşitlik ve göllcrin bulunduğu bölgedeki 
moleküler yerdeğiştirme için Burdur gölünün 
izotop kompozisyonunun bir indeks olarak kul
lanılınası mümkün olmaktadır. Burdur gölünde 
toplam çözünmüş katı madde miktarının 23.000 
ppm olması nedeni ilc tuzluluk etkisinin göl 
içindek i izotopik ayrışmayı önemli derecede et
kilcycceğ inin bcklcnmcdiğinidc burada belirt
mcktc fayda vardır. 

Beyşehir ve Eğirdir göllerinde numune 
cı lınan nok talar Şekil 7 ve 8'dc gösterilmiştir. 
Büyük dcrclcrin göle girdikleri yerlere yakın 
cepler dışında her iki gölde de iyi bir karışı m ol 
duğu düşünülebilir. Bu nedenle Tablo 3'dc veri
len değerlerin göllcrin ortalama izotop kompo
zisyonlarını temsil ettiği kabul edilebilir. Burdur 
gölünde hiçbir alansa l tarama yapılmamıştır. 
Ancak bu tuzlu gölün izotop içeriğinin oldukça 
sabi t olması, büyük bir olasılıkla bu gölün izotop 
kompozisyonu bakımından hemen hemen homo
jen olduğunu göstermektedir. Eğirdir ve 
Beyşehir göllerinin su dengesi hesabında 21. 
eşitlik kullanılırken aşağıdaki tahmin ve varsa
yım lar yapılrnı ~tır . 
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TABLO 2: Burdur, E~irdir ve Beyşehir'de sıcaklık, bağıl nem ve buharlaşma 

BURDUR EG1RDİR Göl* BEY~ EHİR 

AYLAR 
Ortalama Ortalama Ortalama Sıcaklık buhar- Ortalama Ortalama 
Sıcaklık BagılNem (Tahmini) laşma Sıcaklık Bağıl Nem 

(oC) (%) (OC) (mm) (OC) (%) 

Ocak 1.6 76 1.5 16 -0.2 77 

Şubat 3.4 73 2.5 12 1.1 76 
Mart 5.8 65 6.0 43 4.6 65 
Nisan 11.4 58 12.0 76 10.5 59 
Mayıs 16.4 55 16.5 127 14.9 59 
Haziran 20.8 47 20.0 158 18.6 52 

Temmuz 21.4 39 23.5 178 22.1 46 

Ağustos 24.1 39 24.0 182 22.4 46 

Eylül 19.7 47 19.0 115 17.3 52 

Ekim 14.2 57 14.0 66 12.5 63 

Kasım 9.0 69 8.5 32 6.9 74 

Aralık 4.1 76 4.5 12 3.1 77 

Toplamlar ve 

Ortalamalar 12.9 59 12.7 ı 017 11.2 62 

* A sınıfı tavadaki buharlaşma 0.7 gibi bir tava katsayısı ile çarpılarak tahmin edilmiştir. 

Şekil 7a Eğirdir gölünün oksijen-18 ve 
diiteryuııı i\eriği t28.6.1966) 

Şekil 7b Eğirdir giilünün oksijen-18 ve 
diiter_yum içeriği (19.10.1966) 
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Şekil Sa Beyşehir gölünün oksijen-18 ve 
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Şekil Xb Beyşehir gülünün oksijen-18 ve 

diiteryum içeriği (20.10.1966) 

TABLO 3 : Gölleri n izotop k om pozisyonu 

NUMUNEALMA 
BURDUR GÖLÜ E(;iRDiR GÖLÜ BEYŞEHİR GÖLÜ 

TARİHİ 8 D0 /oo 818 80"/on 8 18 80°/oo 818 

7.4.1963 -18 -1.9 

9.4.1963 -12 -0.7 

4.11.1963 -22 -1.6 

5.11.1963 -14 +0.1 

16.7.1964 - 14 -0.1 -20 -2.3 

6.10.1964 -2 +2.2 

7.10.1964 -3 +1.6 -19 -1.3 
12.11.1964 -5 + 1.2 

15.2.1965 -1.9 +1.6 -ı 9 -2.3 

19.2. 1965 -.~0 -4.0 

11.5.1965 -27 -3.5 

12.5.1965 -16 -1.6 -22 -2.7 

18.3.1966 -17 -2.0 -23 -2.9 

19.3.1966 -2 +0.9 

28.4.1966 -23 -3.2 

11.2.1966 -1 7 -2.1 

28.6.1966 -25 -3.0 

8.7.1966 
,.,, 

- .L. J -1.4 

19. 10.1966 -22 -2.3 

20. 10.1966 -1-+ -0.6 
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1: Göle giriş akımının ortalama izotop 
kompozisyonu 

Burdur ve Eğirdir yağışlannda mevcut olan 
değerlerden (Tablo 4) sıra ile en fazla yağışların 
meydana geldiği Nisan-Aralık zaman aralığı için 
yağışlann ortalama oksijen- I 8 ve döteryum 
içeriklerinin 1964-1965 yıllannda sıra ile 8D = 
-56.5 %o ve 818=-8.95%o olduğu görülmektedir. 

Bunlara karşılık gelen değerler daha iç 
bölgelerde yer alan ve daha kurak bir iklime 
sahip olan Konya için çok daha büyüktür. 
Yukanda verilen değerler daha ağır tarafta yer al
maktadır. Çünkü göllcre giren sular sadece göl 
üzerine düşen yağışlan ihtiva etmez. Fakat aynı 
zamanda yana! havzalardan kaynaklanan bu sular 
yükseklik etkisi nedeni ile daha hafif bir izotop 
kompozisyonuna sahip geniş çapta giriş akımı 
sulannı da kapsar. Ancak yağışın kar şeklinde 
olduğu kış aylarında bu etki izotopik açıdan ağır 

olan sıcak mevsim yağışları ile kısmen dengele
nir [Dansgard, 1968]. 
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Sonuç olarak buharlaşma doğrusu ile ya~ış 
doğrusunun kesiştiği nokta göle giren suların izo
top kompozisyonunu belirlemek için kullanılan 
Beyşehir, eğirdir ve Burdur göllerinin ortalama 
izotop kompozisyonunu temsil eden bu üç nokta 
ile buharlaşma do~rusu belirlenir. Bu noktaların 
oldukça düzenli bir şekilde sıralanması dikkat 
edilmesi gereken ilginç bir durumdur (Şekil 9). 
Yağış doğrusu Eğirdir ve Burdur'daki yağışların 
izotop kompozisyonlannı temsil noktalardan 
başlayarak Konya yağışlarının izotop kompozis
yonunu temsil eden noktalann birleştirilmesi 
veya Eğirdir ve Burdur yağışlannı temsil eden 
noktalardan geçecek şekilde eğimi 8 olan bir 
doğru çizilerek belirlenebilir. Şekil 9'da 
görüldüğü gibi her iki durumda da buharlaşma ve 
yağış doğrularının kesiştiği nokta daha önceden 
tahmin edilen göllere giren · suların izotop kom
pozisyonu ile benzer olup, 80 = -55 %o 818 = 
-8 .75 %o değerlerine çok yakın değerlerdir. Bu
harlaşma ve yağış çizgilerinin kesişme nok
tasının kullanılmasının bir diğer avantajı da 
döteryum ve oksijen-18 için eşitlik 21 kul-
lanılırken uygun sonuçlar elde edilmesidir. 

TABLO 4: Yağışların izotopik kompozisyonları 

KO 'YA, 1024 m ANTALYA,43ın BURDUR , 1025 ın EGİRDİR, 900 ın 
AY 80 %o 8ı 8%o 80 %o 

Kasım 1963 -77 -10.8 -13 

Şubat 1964 -90 - ı 3.3 
Mart 1964 -70 -10.0 
Kasım 1964 -36 -4.9 

Aralık 1964 -51 -8.0 
Ocak 1965 -105 -1 5.9 
Şubat 1965 -106 -15.8 
Mart 1965 -103 -15.5 

Nisan 1965 -5.5 
Mayı s 1965 
Kas .l964-Mart 1965 
zaman aralığı için 
ortalama değerler -80 -12.0 

Beyşehir gölü ve çevresinden toplanan bazı 
kaynak ve yeraltısuyu numunelerinin izotop 
kompozisyonlan kış yağışlarının değerleri ile 
aynı aralıkta yeraldığı Tablo 5'de görülmektedir. 
Bu kaynak ve yeraltısuyu numuneleri izotopik 
açıdan ya~ış numunelerinden daha ağırdır, çünkü 
bunlar yeraltısuyunu besleyen birkaç yıla ait top
lam yağışların izotop değerlerini içerir. 

-30 
-33 
-27 
-25 
-20 
-49 
-52 

-35 

8ı 8%o 80 %o 8ı 8%o 8o%o ~ıg%o 

-4. 1 
-5. 1 
-5.5 
-4. 1 -59 -9.0 -74 -1 1.2 
-4.0 -58 -8.6 -54 -8.5 
-4.3 -59 -10.0 -49 -8.4 
-8.9 -39 -6.8 -56 -9.3 
-8.8 -65 -10. 1 -50 -7.6 
-9.2 -8.6 -6.9 
-4 .6 -3.6 -3 .5 

-6.0 -56 -8.9 -57 -9.0 

TABLO 5 : Beyşehir gölü çevresinden topla
nan bazı kaynak ve yeraltısuyu 
numunelerinin izotop kompo
zisyonu 

LüKASYON TARIH Ib o/oo '6ırı.0/oo 

Sıg kuyu (Dogu Jcıyısı) Aralık 1965 -63 -9 .9 

Kaynak (B all kıylSl) Aralık 1965 -57 -9.0 

Kaynak (Ball kıyı sı) Aralık 1965 -54 -8.6 
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2: Göl sularının ortalama izotop kompm;isyonu 

Göllcrin su dengesinin belirlenmesinde 
denklem 21 kullanılırken göllerin ortalama ize
top kompozisyonunu ve bunlann ~cğ i ş inıl erini 
hesaplamada, daha sonra görüleceğ ı gıbı denk
lem 21'den elde edilecek sonuçları önemli dere
cede etk i leyecek baz ı faktörlerden dolay ı uygun 
bir zaman aralığı seçilmelidir. 

Tablo 3'dc görüldüğü üzere N isan-1 963, 
Mart-1966 veya Aralık 1963, Ekim 1966 zaman 
aralıkl arının her ikiside üç yılı tamamen kap
sadığ ı için bunlardan biri dikkate alınabilir. 
Aralık 1963-Ekim 1966 zaman aralı ğ ı üç su 
y ılını ka psamas ı bakımından ayrıca birtakım 
avantaj lar sağ ladığ ı için aşağ ı cia ania Lıldı ğ ı 
~ek il de seç ilmi ştir. Dikkate alınan zaman ara lı ğ ı 
boyunca Beyşehir ve Eğirdir göllerinin senelik 
orta lama izotop kompozisyonlan ve bunlara ait 
değ i şim ler Tablo 6'da veril m i ş tir . Herbir üç su 
y ılının ayrı ayrı o rta l amas ı alınd ı ğında y ıllık or
talama değerlerin orta l aması a lına rak hesaplanan 
tablo 6 'd<ık i ortalama değerl er 1963-1966 zaman 
ara lığ ı için verilen değerlerin basit aritmetik orta
l amas ından çok daha güvenilirdir. Çünkü bunlar 
üç su y ılının ay rı ay rı ağırlı k lı orta l amas ını verir. 

Tatlı su göllerinin izetop kompozisyon
l ar ı n ın 1963-1 966 zaman ara lı ğ ı boyunca önemli 
değ i şimler gös terdi ğ i tablo 5'dc görülmektedir. 
Bu değiş imler buharlaşma ve göle giren sul arın 
görcccl i önemi ilc ilgil idir. Eğer bu ilk yak l aş ım 
i lc yı llı k b u har l aşmanın sabit olduğu kabul ed ilir
sc 1963-1964 su y ılı esnas ında göl s ula rının daha 
ağ ır izotopik kompozisyonu; bu peri yot 
csnas ıııda göllcrc, özell iklede Beyşehir gölü g iri ş 
akımında beklenmeyen düşüş o l d uğunu 
gösterecekti r. Bu olay 1963- 1964 su y ılının çok 
kurak bir y ıl ol duğunu gösteren göl su seviyes i 
ve ak ı m rasa tl a rı ilc doğrul anmı şur. 1964- 1965 
zaman a ral ı ğ ı boyunca yağ ı ş ve yüzey ak ı ş ı orta
lama l arın üzerinde olmas ı , gölün biraz daha hafif 
izotop kompozisyonuna sahip olmasın ın bir 
giistergcsid ir. 

TA ll L O 6: Çalışılan zaman aralı~ ı boyunca 
gcillerin senelik ortalama izotop 
ko m pozisyonu 

i',arııan Ara lığ ı Burdur Gö lii B r)·~r h ir (;iı liı E~ irdir G ıi liı 

(Su p lı) iirı0/m Ö ı s u l ı ıo Örı0/ıwı Ö ı ~"iı" li uı•, , ., o ıgu ,.,, 

1963-1964 ·2.0 +2.2 · 10.3 +0.53 -20.3 -1.73 
1964-1965 -1 4.5 -0.9 -23.0 -Z.RO -20.5 -2.50 

(-1.9) ı (+1.6) (-16.0) (-1.6) 
196)-1966 -2.0 +0.9 -1 7.R -1.53 -23.3 -2.85 
1963-1966 -6.2 1 +0.7 -17.0 -1.27 -21.4 -2.36 

ı (-2.0) (+1.6) (- ı4.7) (-0.87) 
1963- 1966 içiıı 68 . o -1.3 o -0.7 o -O.R 

l Para rı tez içindeki eleğerl er 1 ı :\ol ay ı s 1%5 tarihind e 
Burdur ve ll Şubat J 9<ı5 ta rihinel e Bcn~hir gii ll eriııd cn 
t upl;ın an numuneler ihmal edilt•r ek h(•sapl:ıııınıştır. ) 

- 10 - 9 - 8 -7 -6 -5 - 4 - 3 - 2 - ı o •1 • 2 

d ı e %o BUR!lUl GOLÜ o/ 

/ o BURDUR . EGRiDiR YAGlŞ 

/ - ıo 
rJ>~9 "BEYŞEHR GÖLU • 

20 0 
• EGR iııiR GÖÜJ 

· 30 

· 40 

J % o · 50 
o 

· 00 

• 70 

Şe kil Y : Tablo 2 ve 3'te verilen degeriere güre 
Antalya-Konya billgesi için buhar
laşma ve ya~ış do~ruları 

3. Buharlaşma ve buharlaşan suyun izo
top ko m pozisyon u 

Buharla ~ nı a, Beyşehir metcroloj i istasyonu
na ycrl e ş tirilrni ~ olanA tipi tava kullanılarak tah
min edilmi ş tir . Göldeki buharla şmayı tahmin 
etmek ı r,: ın O. 7'1 ik bir tava katsay ı s ı kul
l a nılrnı ~tır . 

Denklem 21 'de kullanılan a degerleri ; 
Beyşehir - Egirdir bölgesinde göllcrin bulunduğu 
ko ttaki ortalama senelik auno. fcr s ıcaklığına 
ka rş ılık gelen değerlerdir. Göz önüne alınan ize
top türlerinin fa rk lı yayınını hı z l a rı dikkate 
a lınarak K fak törü için kaba bir değer olan 1.01 
ku ll a nılmış tır . Denklem 2l 'in duyarlılık testinden 
de görül eceğ i gibi bu tahminlerde büyük hatalar 
i h.: k a rş ıl a ~ ıl m arn ı ~ tır . 

Fakm ay lık nisbi nem değerl erinin aritme
tik orta l anıas ı k ull a nıl d ı ğ ı zaman baz ı hatalar or
La ) a <; ıkahi l ir. ('ünk ü hulı a rl aşnı a ve nisbi nemin 
her ikisinde hüyük ve paralel mevsimsel 
dcğ i ~ i ınl cre sahiptir. Bu hatanadan sakınmak için 
denklem 2 1 ay l ı k baza göre hesa planmış ve daha 
sonra inceleme süres i için ilgili teriınierin top
l a mı alınnıı ~ tır . Nisbi nem değeri olarak aritın e
tik onalama olan %62 yerine % 56'cla alınsa aynı 
sonucu \'ennckıe clir. 



Egridir ve Beyşehir göllerine senelik olarak 
giren su miktannın tahmininde denklem 21 kul
lanılarak yapılan hesaplamaların sonuçları tablo 
7'de verilmiştir. Bu sonuçların göle giren su mik
tarının daha önceki tahminler ile uyum içinde ve 
tahminierin inanırlığının bir bağımsız 

dogrulaması oldugu görülmektedir. Gölde yera
lan kayıplar buharlaşma ve göllerin çıkışından 
düzenli olarak salınan su miktarları çıkarLılarak 
hesaplamak mümkündür. 

TABLO 7: Eğirdir ve Beyşehir göllerine giren 
yıllık su miktarının yağış dahil 
olmak üzere tahmini 

a 0 = 1.08 aı8 =1.009 K= 1.01 
Göle Giren Su ÖıJ = -5f/oo 818 = -8.75°/oo 

o 
Denklem 21 ilc ağırlıklı olarak h= 56 /oo 

o o 
Burdur Gölünün Ortalama lzoıop Kompozisyonu: Bo= -2.0 /oo Bı s=+ 1.6/oo 

Senelik Göle Giren Su Senelik Kayıplar 
8ey1ehir Gölü x10 6 m~ x106m3 

ôo=-14.7 1157 207 

ôo= -17.0 1277 327 

So= -1.27 1265 315 

Ön= -0.87 1205 255 

Eğid ir Gölü 
So= -24.4 1035 315 

818 = -2.36 1033 313 

• Göl Üzerine Düşen Yağışları içermektedir. 

Tablo 7'de döteryum ve oksijen-18 izotop
ları kullanılarak yapılan göle giren su miktarı 
tahminleri arasında oldukça büyük farklılıklar 
oldugunuda gösterilmektedir. Bu farklılıklar 
eşi tlik 21'in tablo 8'de verilen hassasiyet testi ile 
izah ed ilebilir. Bu test giriş akımının hesaplan
ınasında en önemli faktörün göl sularının izoto
pik kompozisyonu oldu~unu göstermektedir. 
Göllerin ortalama döteryum içeriklerinin tahmi
ninde yapılacak %1'lik bir hata göle giren su 
miktarının tahmininde %5'1ik bir hataya neden 
olur. Buna karşılık yeterli sayıda göl suyu numu
neleri toplanmasıyla göl suyunun ortalama izotop 
kompozisyonu istenilen hassasiyetle belirlebilir. 
Diğer taraftan döteryum ve ok.s ijen-18 için 
yaklaşık olarak sırayla %1 ve %0.1 olan analitik 
hataları azaltmak için toplanan su numunelerinin 
ölçümlerinin tekrarlanması mümkündür. 
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Büyük göllerde göllerin izotop kompozis
yonunun deği şimi denklem 21 'den elde edilecek 
verileri değiştirebilir. Bu durum yine göl suyu
nun izotop kompozisyonunun doğru olarak belir
lenmesi ile ilgi lidir. 

Hassasiyet testinin en önemli sonuçların

dan birisi ayrışma faktörü, nisbi nem ve buhar
laşma esnasında kinetik etkileri dikkate almak 
için kullanılan K fak törünün bclirlenmesindeki 
önemin azalmasıdır. Bütün bu faktörlerin bir izo
top oranını bölmek yerine genellikle iki izotop 
oranlarının veya konsantrasyonlarının farkını 
bölmek için kullanılmalarından ileri gelmektedir. 

TABLO 8: Denklem 2l'in hassasiyet testi, 
Beyşehir gölü (Döteryum) 

Göle giren suyun 

Değişimler tayinindeki nihai 
nishi değişim(%) 

Beyşehir gölü 
döteryum içeriğinde 1 %o S %o 

Burdur gölü 
2,5 %o döteryum içeriğinde ı %o 

Göle giren suyun 
döteryum içeriğinde ı %o ı,8 %o 

Nisbi nem'de ı %o ı .2 %o 

Ayn~ma faktörü'nde ı %o 0,5 %o 

SONUÇ 

Göl su dengesi eş itli ğine ait bazı 
bileşenlerin iyi bilinınediği göllerde su dengesi 
belirlenirken göl suyunun oksijen-18 ve 
döteryuın içeriklerinin kullanılabilecegi 
görü lmekted ir. Bu gib i durumlar, göllerde ve 
kınklı kayalarda kurulan rezervuarlarda özellikle 
kaçakların meydana geldi~i ve kantitatif olarak 
tahminierin güç oldu~u karstik bölgelerde bulu
nur. Bütün hidrolojik araşurma larda oldulı;u gibi 
yağ ı ş l ar, akışlar ve göl su larından uygun ve ye
terli numune alınınası atmosfer sıcaklığı ve nem 
gibi diğer meteorolojik faktörler ile birlikte kesin 
sonuç l arın elde edilmesi bakımından öncelikle 
büyük önem arz etmektedi r. Burada anlatılan 
yak la. ımın nemli bölgelere genişletilmesi 
mümkündür, ancak bunun için atmosferik nem 
ile moleküler yerdeğişimini belirlemek için hid
rolojik koşulları bilinen bir tatlı su gölünün bu
lunmas ı ve bir indeks göl olarak kullanılması ge
rekmektedir. 
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ÖZET 

Ülkemizde ve diğer ülkelerde enerji üretimi amacı ile çalışan termik santraller, 
çalışmaları sırasında büyük miktarlarda uçucu kül ve kazan altı curufu adı verilen 
atıklar açığa çıkarmaktadırlar. Uçucu küllerin, teknik, ekonomik ve çevresel şartlar 
da göz önüne alındıgında, inşaat sektöründe de{Jerlendirilmesi artık bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Bu çalışmada uçucu küller üzerinde yapılan bazı önemli 
çalışmalarm sonuçlan ve uçucu kül kullanımının ülkemizdeki durumu ele alınmıştır. 

1. G1RtŞ 

Beton inşaat mühendisligi alanında yüzyılı
mızın en önemli yapı malzemesidir. Betonu ön
ceden şekil verebildigimiz yapay taş olarak 
tanımlayabiliriz. Beton agrega adını verdigirniz 
kum, çakıl, ınıcır gibi mineral malzemelerin , 
onları yapıştıran çimento ve su ile karıştmlması 
sonucu meydana gelmektedir. Çimentonun bu 
karışımda önemi oldukça büyüktür. Çimento sa
nayii bu günkü durumuna gelmeseydi, beton da 
günümüzdeki önemli yerini alamazdı. 

Betonun kendisinden beklenen a) lşlcncbi
lirli~i, b)mukavemcti, c) dış etkilere dayanıklılı~ı 
gibi özellikleri aynı zamanda betonu oluşturan 
agrega ve çimentodan da beklenmektedir. Son 
yıllarda belonun veya çimentonun bu özellikleri
ni arttırıcı yönde yogun çalışmalar yapılmakta
dır. Uçucu küllü çimento veya betonların ortaya 
çıkması da bu yönde yapılan çalışmaların bir 
parçasıdır [3J. 

Ülkemizde elektrik enerjisi açıgının kapa
tılınasında mevcut su kuvveti potansiyelini 
değerlendiren hidroelektrik santrallerinin enerji 
ihtiyacını karşılıyamaması nedeni ilc devreye so-

kulan ve düşük kaliteli kömür kullanan termik 
santraller enerji üretimi sırasında büyük miktar
larda uçucu kül ve kazan altı curufu ada verilen 
atıklar oluşmaktadırlar. Yanma sonucu ortaya 
çıkan küllcrin %75-R5'i baca gazlan ile_fırandan 
çıkarken , mekanik ve elcktrosıatik yöntemlerle 
filtre edilip tutulan 1-100 mikron mertebesindeki 
kısmına "UÇUCU KÜL" adı verilmektedir [4]. 

Diğer yanda uçucu küllerin , teknik, ekono
mik ve çevresel şartlar da göz önünde tutul
duğunda, inşaat sektöründe degcrlendirilmesinin 
artık bir zorunluluk haline gcldigi çeşitli plat
formlarda dile getirilmektedir. 

2. UÇUCU KÜLÜN TANlMI, ÖZEL
LİKLERİ VE KULLANIM AMAÇLA RI 

Uçucu kül; toz haline getirilmiş kömürün 
yakılması sonucunda termik santral hacalarından 
termik ve clcktrostatik metodlarla toplanan, çok 
ince taneli kalımılar olarak tanımlanmıştı. Kül ta
nelerin in büyük bir kısmı silisli ve alüminli cam 
bileşiminde, dolu veya boş küreciklerden meyda
na gelmiş olup kısmen de şekilsiz karbon ve 
demir zerrecikleri içermektedir. 
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Uçucu külün inceligi, kimyasal ve fiziksel 
özellikleri, kömür yatagına, yakılış düzen ve 
yöntemlerine, kazanın yüküne ve kül toplama 
sistemine baglı olarak büyük degişiklikler 
göstcrcbilıncktedir. Ancak belirli cinsle kömür 
yakan ve sabit şartlar altında çalışan bir santral
dan elde edilen küllerio özellildcri genellikle 
sabit kalmaktadır. 

Çeşitli uçucu küller üzerinde yapılan 
çalışmalar küllerin kimyasal ve fiziksel 
özelliklerinin genel olarak aşagıda verilen 
sınırlar içinde dcgiştiğini bildirmektcdir [2]. 

Kimyasal Bileşimi Sınırlar Fiziksel özellikler 

Si02 28-52 Özgül Ağ:I.S-2.9 
A!p3 15-35 Elek An:(%geçen): 
Fe20 3 3-27 No.l6:99-l 00 
Ca O 1-1 ı No.325:62-98 
Mg O 0.5-2 Incelik (cm2/g) : 

2000-600 
so3 0.2-4 

Bazı küllerin bu sınırlar dışında özelliider 
taşıdığı ve bilhassa az da olsa MgO miktarının 
%3'ü ve 503 miktannın da %17'yi geçebileceği 
görülın üşLür. 

Uçucu külün çeşitli kullanım sahaları ol
makla beraber özellikle ponland çimentosu ilc il
gili olarak kullanılmas ı en fazla araştırma ve uy
gulama konusu olmuştur. Bunlar kısaca a şağıda 
verilmiştir. 

a) Normal Partiand Çimentosu üretiminde 
ham madde olarak 

b) Klinker ilc beraber öğüLülcrck yüksek 
niteliktc puzzolan çimentosu üretiminde 

c) Doğrudan doğruya çimento ile beraber 
torbalanarak uçuçu küllü çimento üretiminde 

d) Ayrı bir katkı maddesi olarak kısmen 
çimento veya kısmen ince agrega olarak beton 
karışımında kullanılınası 

3. UÇUCU KÜLLÜ BETONLAR 
ÜZERİNDE Y APlLAN ÇALIŞMALARDAN 
ELDE EDİLEN BAZI SONUÇLAR 

Uçucu külün belonda çcşiLli safhalarda kul
lanılınası ve bunlara ili şkin bazı önemli notlar 
aşağıda maddeler hal inde veri Inı iştir. 

- Uçucu külün beLOnda katkı maddesi ola
rak kullanılınası özellikle kütle yapılarında daha 
pratik ve ekonomik olduğu çeşitli kaynaklarda 
belirli lın i ştir . 
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- Uçucu küldeki karbon yüzdesinin oldukça 
önemli olduğu ve karbon yüzdesinin %12-25'tcn 
fazla olmanıası gerektiği ve fazla karbonun bc
Lonun mukavemetini azalLLiğı araştırmacılar ta
rafından tespit edilmiştir. Ayrıca araşLırmalarda 
uçucu küldeki 503 yüzdesinin de düşük ol
masının mukavemet açısından gerekli oldugu 
vurgulanmışLır. 

- Uçucu külün inceliğinin beLonda kısmen 
çimento yerine kullanılınasını etkilediği bilin
mektedir. Örneğin Fransa'da öğütülerek 12 000 
cm2/g Blainc inceliğine getirilmiş olan uçucu 
küllcrin iyi sonuçlar verdiğ i tespit edilmiştir. 
Puzzolanik etkinin özellikle inceliği fazla olan 
uçucu küllerde daha fazla olduğu tespit edil
mi ~tir. 

- Özellikle kütle betonlarında çimentonun 
ağırlıkça %20-50 oranında uçucu külle 
değiştirebilcceği bel irtilıncktcdir. Uç ucu külü n 
ince agrcga yerine kullanıldığı karışımlarda ise 
%25 katkı oranının uygun olacağı belirtilmiştir. 
Uçucu külün çok düşük oranda kullanılması ha
linde bctonda alkali-agrcga rcaksiyonlarına yol 
açahilcceği de çeşitli araştırmacılar tarafından 
belirtilmektedir. 

- Baraj gövdesi gibi kütlesel yapılarda 
yüksek kül katkı oranları düşük dozajlı beton ile 
kullanılabilir. Kütle yapılarında yüksek mukave
metten ziyade düşük hidraı.asyon ısısının arzu 
edi lmesi nedeni ilc yüksek dozajlı betonlarda 
daha düşük oranlı kül kullanılmas ı yerinde 
görülmüş tür . 

- Yüksek nitelik ve dü şük karbon miktarı 
ta~ ı yan küllcrin küresel biçimlerinden dolayı 
yoğurına suyu miktarımı fazla etkisi yoktur. Oysa 
diğer cin:\ uçucu küllerde durum böyle değildir. 
Ayrıca taze bctonuıı işlcncbilmc özelliği de uy
gun oranlarda uçucu kül katılarak 
a rtırılahilın ck tcclir. Uçucu kül, betonda önemli 
ölçüde olmasa dapriz süresini azaltmaktadır. 

- Setonda kısmen çimento yerine kul
lanıldı ğ ı zaman uçucu külün, yerini aldığı 
çimentonun ancak yarısı kadar hidratasyon ısısı 
yaydığı tespit edilmiştir. Fransa'da yapılan 
araştırınalara göre, klinkcr ilc beraber öğütülmüş 
küllin hidrauısyon ısı sında değişiklik yapmadığı 
tespit edilmiştir. 

- Uçueu külün puzolanik değerlerinden tam 
fayda sağlayabi lmek için kat.kılı hr'lnnl<ırd <> rhı h :ı 



uzun kür süresine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak 
bu süre, külü klinkcr ile öğütülcrek veya kür 
s ıras ında buhar sıcaklığının artırılması ilc 
kısaltılabilir. 

- Uçucu külün katılması ilc bctonda veya 
çimento hamurunda biraz hacim gcnlcşmes i ol
makta, rötre ise azalmaktadır. 

- Normal kür metodları ile yüksek incelik 
ve düşük karbon miktan ta ş ıyan uçucu küllü bc
tonlarda ağırlıkça çimento miktarı kadar uçucu 
kül kullanılmışsa ilk 90 günde belonun basınç 
dayanımının normal bctona göre düşük olduğu 

ve fakat bu süreden sorıra uçucu küllü belonun 
basınç mukavemetinin normalin üstüne çıktığı 
belirtilmektedir. 

- Betonda kül miktarı çimento miktarından 
daha fazla olduğu zaman basınç dayanımı 
katkı s ı z belonun basınç dayanımından daha fazla 
olmakta ve bu sonuçlar karı şımın tipine, kul
lanılan malzeme miktarına ve fazladan katıl an 

kül miktarına bağlı olarak değ i şmektedir. 

- Düşük dozajlı betonlarda kullanıldığ ı 
zaman uçucu külün bas ınç mukavemetini daha 
olumlu etkilediğ i tespit edilmi ş tir . 

- Uçucu külün betondaki çekme ve cğilmc 
dayanımını da basınç dayanırnma benzer şekilde 
etkilediğ i tahmin edilmektedir. 

- Uçucu külün belonun clastisitc modülünü 
de olumlu ctkj l cdi ği tespit edilmiştir . 

- Uçucu külü n beton un geçirimli li ğine 
olumlu etkisi yanında düşük dozajlı uçucu külün 
betonlarda geçirims izli ğ in daha da artı ş kaydct
tiğ i belirtilmektedir. 

- Uçucu küllü betonların donmaya karş ı 

dayanıını hususunda net ve kesin sonuçlar elde 
cdilemcmi ş, bu da deney şartlarına ve kür 
süresinin farklılığına bağ l anmış olmakla beraber, 
uçucu küllü betonların normal beLOnlardan daha 
fazla kür süresine ihtiyaç duydukla rı tespit e<.lil 
miştir. Aksi taktirde uçucu külün betonun dona 
dayanıklılığını olumsuz etkilediğ i 
düş ünülmektedir. 

- Uçucu küllü belonun tuzlara ve sülfata 
dayanıkldığı hususunda uçucu külün (uygun 
uç ucu kül seçi lcli ği taktirde) beton un 
dayanıklılığına olumlu etki ye sahip olduğ u tespit 
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edilmi ştir . Bu konu ayrı bir baş lık altın da 6. 
bölümde incelenecektir. 

- Uçucu külün bctonarmedcki demirin pas
lanımıs ına etkisi ise birkaç ara ştırınac ı tara fından 
incc lcnmi~ ve uçucu küldeki sülfür yüzdes inin ve 
küllin katk ı oranının faz la olduğu durumlarda 
pas i anmanın bir miktar a rttığ ı belirtilmi ştir. Fran
sa ve Japonya'da yapıl an ça lı şına l iıra göre karbon 
yüzdesi yüksek küller hariç, uçucu külün beto
narın ede demirin pas i a nınasını a rtırmadığ ı ve 
hatta bir ın ik tar azalttığ ı gözlenıni ş tir [2] . 

4. İNGİLTERE'DE UÇUCU KÜL BE
TONLARININ VERİMLİLİGİ ÜZERİNE 
YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 

Ingiltere'de çeş itli yapıla r (2 adet betonar
mc köprü , 1 adet bctonorınc su istinat yapısı ı 

adet eleni z tahkiınat yapıs ı ve bir grup temel 
in şaa tı ) üzerinde uçucu küllü betonların 

dayanımını normal bctonlarla kıyaslamak amacı 

ilc yapıl an bir ça lı şma kı saca aşağıda 
öze tlenın i ş tir . 

Yukarıda isimleri veri len yapıla rda hem 
normal portland çimentosu katkılı betonlar ve 
hemde uçucu küllü bctonlarla in şaat yapılmı ş, 
hem yapım esnas ında ve hemele belirli süreler so
nunda (2 i lc :n yı l a ras ı ) her iki tür bctonun 
çeş i tl i öze ll ikleri tes t ed i lmi şt ir . 

Elde edilen neticelere göre genel olarak 
uçucu küllü bcı onun normal bctona göre daha iyi 
sonu c,·Jar verd iğ i tespit edilmiştir . Örneğin klor 
iyonu dil'lizyonuna karş ı uçucu küllü belonun 
daha iy i direndi ğ i tespit edilmi ştir. Iyi mukave
met artı ş ı , daha fazla geçirimsizlik gibi neticeler
Ic beraber alkali -silis reaksiyonlarını tutma 
hakım ından da uçucu küllü betonla rın daha iyi 
sonuçlar verdiğ i tespit edilmiş tir. 

2.5 y ıllık ya pıl ardan a lınan numunelerde 
yar ıl a n incclc nıedc uçucu küllü betonlarda daha 
fa; la karbonasyon derinli ğ i tespit edilm işse de 
ileriki ya ~ l a rdaki numunelerde karbonasyon de
rinli ğinin yaklaşık olarak aynı olduğu tespit edil
mi ~tir . Betonanne su deposu duvarlarından 

alınan taze beton örnekleri ilc 2.5 yıllık örnekler 
karş ıl aş tı rı ldığında ; 28 günlük normal beLonun 
bas ınç rnukavcın cti 25 Mpa olarak tespit ed i lmi ş 
olup 28 gün lük uçucu kütlü belonun mukaveme
t inin ise h unu %88' i c i varında elde ed ild iğ i tespit 
cclilıni ~tir . Buna karş ılık 2.5 y ıllık numunelerde 
hu ınıı k avc ınct fark ının ortadan ka lkuğ ı tespit 
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edilmiştir. Bu da uçucu küllü belonun erken 
dönemlerde nıukavcınctinin normal betondan 
daha dü şük gcrçcklcşcbilcccği ve ileriki 
dönemlerde bu farkın kapandığ ını genel sonuç 
olarak veren diğer kaynakların bulguları ilc 
çakışmakı..adır. 

Baraj gövdclcrindcn alınan numunelerde 
ise mukavemet açısından uçucu küllü be tonların 
NPÇ'Ii belona göre %5 ilc %33 aras ında hir oran
la daha mukavim olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bilindiği gibi belonun dış etkilere karşı 
dayanıklılığının en önemli göstergelerinden biri 
belonun gcçirimliliğidir. Uçucu küllü betonlarda 
bu özelliğin normal belonlara göre daha iyi 
sağlandığı bahsc konu yapılarda yapılan incele
mede de doğrulanmı şıır . 

Sonuç olarak bölüm 3'te verilen uçucu 
küllü belonlarla ilgi li genel sonuçların Ingiltere 
de yapılan bu çalışınada da doğrulandığ ı ortaya 
çıkmıştırl51. 

S. AMERiKA KAYNAKLARINDAN 
SAGLANAN DEGiŞiK UÇUCU KÜLLERİN 
YÜKSEK HACİMDE KULLANILMASI İLE 
YAPILAN BETONLARlN DA YANIMI 
ÜZERİNE YAPILAN BİR ÇALIŞMA 

Iki farklı portland çimentosu ve 8 değ i ş ik 
kaynaktan alınan uçucu küllcrlc yüksek hacimlc 
uçucu küllü betonlar çeşitli testlere tabi tutul
muş lardır. Düşük su/çimento oranları ilc 
karı ş ımlara %55-60 oranında uçucu kül katılmı ş 
ve bu numunelerin ASTM C 666 standardına 
göre donma-çözülme, ASTM C 672 ye göre buz
lanmayı önleyici tuz mik!lırına dircnimi, AASH
TOT 277-83 standardına göre de klor iyonu 
clifüzyonuna direnimi ve su emme kaL-;ay ı s ının 
belirlenınesi gibi hususlar araşurılınıştır. 

Araştırınada hedef dı ş tesiriere daha 
dayanıklı yüksek hacimele uçucu kül kalkılı be
tonları gcliştirmektir. Bu amaçla CANMET 
tarafından düşük kalsiyuınlu uçucu küllü beton
lar geliştirilmiştir. Bu tip betonlarda su/çimento 
miktarı çok düşük tutulmakta idi (115 kg/m3 su, 
155 kg/m3 Çimento). Düşük kalsiyuınlu uçucu 
küllerden bu k<Lflşıma %55-60 oranında kül 
katılmış ve kıvamı ayarlamak için 
s üpcrplastikleştirici katılmıştır. Geli ştirilen bu 
betonlar mükemmel sonuçlar verdiği için bu ko
nuda daha sonraları birçok araşunııalar 
yapılınaya başlanmı ştır . 
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Kullanılan uçucu küllcrin kimyasal yapısı 
gcni ~ bir yelpazeye sahiptir. Bir kısmı yüksek 
oranda CaO içermektc (% 19-15), di ğe r bir kı smı 
ise %4.5 gibi düşük oranda CaO içcrmcktcdirlcr. 
Yine bir kısım küller %6.7 gbi yüksek oranda 
(Na.,O) alkali içcrirkcn, diğer bür kısmı da bu 
oran % 1.5-3.5 arasındadır. 

Donma çözülme deneyleri neticesinde; 
yap ılan 100 saykıl donma çözülme denemesin
den sonra bazı numunelerde %29 oranında bir 
eğilme mukavcmcti kaybı tespit edilmiştir. 
Yapılan ineei eınede beton numunelerinin 
çekirdeklerinin bu işlem sonucunda hala sağlam 
olmasına karşın , numunelerde bir miktar yüzey 
kü~· ülmesi meydana gelmiş ve beton yüzeylerinin 
önemli ölçüde 9ozulduğu izlenmi ştir . 

Beton numunelerinin çözülmüş tuz oranına 
kar~ı direnimlerinin uçucu kül miklarından 
önGm li ölçüde etkilendiği ve hava boşluğu para
mctresinin hem donma çözülme, hemele tuz 
çözünürlülüğünün birlikte etkilerine karşı koya
madığ ı tespit edilmiştir. Ancak çözülmüş tuz 
miktarına direnimin f<ırklı uçucu kül terkipli be
ıonlarda farklı gerçeklqtiği tespit edilmi~tir. Bu 
clurıım zararlı tuz etkilerine ve zararlı sülfat etki
lerine kar~ı uçucu küll crin iyi seçilmesi gereğini 
orıa ya çı karın ı şt ır . 

Klor iyonu difüzyonuna kar~ı direnimin de 
aynı şekilele farklı uçucu kül betonlarında farklı 
sonuçlar ve rdi ğ i tespit ed ilmiş ve bunların 
tümünün özellikle ileriki yaşlarda klor iyonu 
sa ldırı s ına karş ı oldukça iyi direnim gösterdikleri 
tespit ed ilmi ş tir. 

Sonuç olarak başlangıçta hede!lcncn dış et
kilere daha mukaviın hava sürükleyici ve yüksek 
hac iındc uçucu kül kaLkılı beton elde edilmesi 
ha~a rılını ş ve bunun yanısıra %5-6 oranında hava 
sürükleyen beton için gerekli hava sürükleyen 
kaLkı maddesi miktarının, kullanılan uçucu 
külden ct.kil endiği tespit edilmiştir. Uçucu küllin 
inceliği alkali ve karbon içeriğ inin gerekli hava 
sürükleyici katkı maddesi miktarını etkilediği 
(a rttırdı ğı veya azalttığı) sonucuna varılmıştır 
161. 

6. UÇUCU KÜLLÜ BETONLARlN 
SÜLFATA DA YANIKLILIÜININ İNCELE
'LENMESt VE UÇUCU KÜL TİPİNİN 
BELİRLENMESİ IÇiN YAPILAN BİR 
ÇALIŞMA 

Betonun sülfat elkilerine karş ı direnimi ve 
bu direnimele uçucu küllin et.kilerini belirlemek 
ve en uygun uçucu kül sınıfını belirlemek için 



Tcksas Üniversitesinde 3 yıl süreli bir çalı şma 
yapılmıştır. Bu çalışmada 700'ün üzerinde beton 
numunesi 2 yıl süre ilc %10 sodyum sülfat içeren 
suya maruz bmıkılınıştır. Numunelerde 
gcnleşme, kütlesel kayıp, ilk yarılma süreleri gibi 
hususlar kontrol edilmiştir. Bu çalışmada 18 
değişik uçucu kül kullanılmıştır . Bunlardan 9 
adedi ASTM C F ve diğer 9'uda ASTM C sınıfı 
küllerden seçilmiştir. 

7.62x15.24 cm'lik numuneler %10 Na2S04 
çözeltisine (USBR test metodu 4908 B ye göre) 
tabi tutulmuşlardır. Numuneler deği şik miktarlar
da uçucu kül, değişik su/çimento oranlarında, 
değişik hava içeri ğ i ve değişik kür süreleri ilc 
tcstc tabi tutulmuşlardır. 

X ışınları kırılınası teknikleri ve laboratuar
larda sülfatlı ortaında test edilen uçucu kül be
tonları hakkında şimdiye kadar elde edilmiş bil
gilerden faydalanılarak bu çalı ~mada uygun 
uçucu kül tipinin seç ilmes i için ça lı ş ılmı ş tır. 
Özellikle uçucu külün kristal yapısının belirlen
ınesinde ve uçucu külün cam bileşiminin tahmin 
edilmesi yolundaki gelişıneler uçucu külün kul
lanılabilirli ğini arurmıştır. 

Cam bileşimi uçucu kül içeren betonl arın 
sülfat bozulınalarına etki eden baş lıca faktör ola
rak görülmektedir. Caının çözülmeyen oranı 
uçucu küldeki caının kal siyum aliınüna-s ilis ha
murundaki kalsiyum miktarı ilc ilgilidir. Uçucu 
küllcr, kalsiyum silikat hidratlarını ve düşük kal 
siyum aliminat h idrallarını meydana getiren u;.un 
bir puzolanik döneme sahiptir. Oysa sülfat tesi ri 
altında genleşecek elemanı oluşturmak için külele 
yüksek miktarda yeralan kalsiyum camının yeri
ne kalsiyum aliınünata terk etmesi gereklidir. 
Uçucu kütlerin kütle birlcşiınlcri ilc canısı oran
larının birlcşiınlcri aras ındaki temel ili şkiyi bil
mek uçucu külün seçiminde oldukça önemlidir. 
Yani sülfatadayanıklı uçucu külün seçilmesi için 
külü n ca ms ı bi leşiminin bilinmesi oldukça 
önemlidir. 

Sonuç olarak; s ülfaLlı ortama maruz beton
larda kullanılacak uçucu külleri belirlemek için 
aşağıdaki iki adım tavsiye edilmiştir. 

a) ASTM C 61 8'c uygun küller ve ağ ırlık 
olarak %1 O' dan düşük CaO içeren uç ucu k-ülleri n 
kullanılınası belonun sülfata karşı elirenimini 
artırabilir. ASTM C 618'in gerekli gördüğü 
özellikleri içermeyen ve ağırlık olarak %25'ten 
fazla CaO içeren uç ıı cu küller sülfata maruz or
tamlarda kullanılmaınalıdır . 
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b) ASTM C 618'in t.avsiyc ctLiği ve ağırlık 
olarak %1 O ilc %25 a ras ında Ca O içeren Uç ucu 
küller USBR 4908-86 test metodu ilc uygun 
oranlarda malzeme kaLilarak tes t edilmelidir. Adı 
geçen bu test metodu bölüm 10'da verilen 
kaynağında detaylı olarak yer almaktadır l7l. 

7. UÇUCU KÜL VE StLIS TOZU 
BiLEŞiMLERi İLE BETON KALİTESİNİN 
GELIŞTiRiLMESİNE İLİŞKİN BİR 
ÇALIŞMA 

Bu çalışına normal betonlar ilc silis tozu ve 
uçucu kül katılmış betonların klorür gcçiriınliliği 
ve bilinen mukavemet parametrelerini elde 
etmek üzere ve farklı kür s ıcaklıklarının etkileri 
ve nemli kür sürelerinin uçucu küliii ve silis 
tozlu betona etkilerinin belirlenınesi amacı ilc 
yapılın ı ş tır. 

Laboratuvar testleri çeşitli oranlarda silis 
tozu ve uçucu kül kalkılı betonlar üzcrinôe. 23-
~RC0 s ıcaklık ve 28 günlük bekleme süresi ve 
numunelerin klor-iyon penetrasyonuna 
dayanıklılığı dikkate alınarak yapılmıştır. 6 co 
ele kiirc ı a hi tutulan bu numunelerin genellikle 
yeterli mukavcmcti verıncelikleri tespit cdilmi~sc 
de klorür gcç irinızi s liklerinin oldukça iyi oldu~u 
tespit cdilıni ~ tir . 

Daha önceki çalışınalar normal porttand 
çimcntolu, si lis toz lu ve uçucu küllü betonların 
bazı bakımlardan sadeec normal portland 
çimentosu ve uçucu kül içeren betonlardan daha 
üstün özell ikler göste rdiğ i tesp it ed ilmi ş tir. Vir
ginia Transport Enstitiisü'nde AAS HTO T 277 
ve ASTM C 1202 ye uygun olarak yapılan 
ça lı şınalar uçucu kül miktarına ilaveten eklenen 
si lis t01.unun klorür i yonlarının sebep oldu~u 
gcçi rinılili ğc karş ı hclonun ilk direnimini önemli 
ölçiiclc artırdığıııı gös tcrıni ~ tir. BeLOnda sülfat et
kisi ve alkali-silis etkileş imine karş ı elirenimi 
artırmak için ASTM F sınıfı küllcrin kul
lanılınas ı bin,'Ok literatürele tavsiye edilmiştir. 
Silis tozunun yararlı etkileri , düşük kür sıcaklığı, 
reaktif silisin yüksek bir oranda kullanıını ve 
a ~ı rı inceliği ilc elele edilebilir. Ancak bu yolla 
beton hilqinıi nin penetrasyonunun iyileştirilme

s ı sağ lanab ilir. 

Sonuç olarak; uçucu kül içeren betonlarda 
klorür penetrasyonuna karş ı ilk mukavemet silis 
tozunun <V. m i ktarda eklenmesi ilc artmaktadır. 
Ya ~ laııına siircs i, kür şartları ve sıcaklıkların, 
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klorür penetrasyonuna ve beLonun mukavemet 
eriş imine etkileri tespit edilmiştir. Kür 
s ıcak lıg ının erken artı ş ı klorür geçirimliligini 
azaltmı ştır [8]. 

~ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UÇUCU 
KÜL KULLANIMININ TÜRKİYE'DEKl 
DURUMU 

Ülkemizde çeşitl i termik santrallerden 
üretilen uçucu küllerin kimyasal muhtevaları bi
linmekle beraber çogu küllerin yüksek oranda 
kireç ihtiva euigi tespit edilmi ştir. Konumuz ile 
ilgili ülkemiz standartlarında yer alan baz ı bilgi
ler ve çeşitli kaynaklardan üretilen uçucu 
küllerin kimyasal yapıları , minerolojik kompo
zisyonları ve fi ziksel özellikleri aşagıda sırası ile 
verilmektedir [1]. 

TABLO 1 :TS 639'da verilen uçucu kül 
özellikleri 

Özellik Standart Sınırı 

Si0 2+Alp 3-Fep 3 en az% 70 
M gO en çok %5 
so3 en çok %5 
Rutubet en çok %3 
Kızdırma kaybı en çok %10 
lncelik (Blaine) en az 3000 cmıfg 

TABLO 2: TS 640'da verilen uçucu 
küllü çimento özellikleri 

Özellik Standart Sınırı 

M gO en çok %5 

so3 en çok %4 

Çöz .kalıntı en çok %29 
Kızdınna kaybı en çok %5 
lncelik (Blaine) en az 3000 cmıfg 

B asınç dayanımı 
7 günlük en az 21 M Pa 
28 günlük en az 32.5 M Pa 

TABLO 3 : Ülkemizdeki uç ucu küllerin 
kimyasal kompozisyonları 

Oksi l Af şin 
% !(lbistan Çalala~1J Seyitömer SornaR Tunçbilek Yaıagan 

Si01 27.4 56.8 40.6 39.8 56.4 51.2 
ALp 3 ı 2.8 24. ı 9.1 22.3 23.0 22.9 
Fe10 3 5.5 6.8 7.7 4.4 10.1 7.8 
StA+F 39.7fll. 57.4 66.5 89.5 81.9 
Ca O 47 1.4 ı9 .9 25.4 2.1 13.0 
M gO 2.5 2.4 8.1 1.9 33 2.8 

503 6.2 2.9 10.6 4.8 0.4 0.3 
Alkali 0.3 3.0 1.4 0.4 0.9 2.9 
Ti02 0.7 1.1 n.d 0.6 n.d 0.9 
LOI 2.4 0.6 1.4 0.4 1.1 0.4 
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TABLO 4: Ülkemizdeki uçucu küllerin 
minerolojik kompozisyonlan 

Mineral Af ı in So~~ P.lTunçbilek % Elhistan Çatalağn ~eyitömer Yatağan 

Mullit ı. o 18.1 11 4.3 8.8 6.0 

Kuartz 4.5 \0.9 5.6 5.\ 13.9 22.4 

Magreıiı 0.8 01 2.5 0.6 4.1 2.9 

Hcmaıit 4.0 o .ı 6.0 2.0 3.0 7.0 

Serb.CaO 18.6 0.7 5.5 9.8 0.9 \.O 
Anhidriı 12.2 93 7.4 

Plagioc\a~ 28 15 20 25 
C.vcAm.faı 30 70 50 50 70 35 

TABLO 5: Ülkemizdeki uçucu küllerin 
fiziksel özellikleri 

Afıin 
Ö1.ellik Elhi~ta n Çatal ağ7J Seyitömer ~oma B ~unçbilek Yatağan 

lncx:lik 
(%kalan) 
clk.no200 3.0 2.7 ı. o 3.0 4.5 1.9 
clk.no.90 14.9 115 3.0 19.0 13.5 12.8 
Özgül Ağ . 2.63 1.97 2.46 2.42 1.99 2.1 5 
PA.I 
K irı: çlc 49.7 45.1 43.8 52.5 34.0 36.0 
(kgfiCTIIz) 
P.Çilc 

(%kooırol) 86.4 77.2 79.8 94.5 72.5 673 
Su iht.(%\ ı 11.8 102.7 ı 12.4 110.0 1041 106.5 

Ülkemizde uçucu külün betoncia kullanımı 

ve bu konu ile ilgili araştırmalar ı 960'lı yıllara 

dayanmaktadır. Bu hususta daha çok DSİ ve 

TCK'nın öncülük yaptığı bilinmektedir. Önceki 

bölümlerde de deginildigi gibi , baraj yapıları gibi 

kütlesel beLOna ihtiyaç duyulan yerlerde hidra

tasyon ı s ı sı düşük ve geçirimsizligi yüksek be

tonl arın tercih edilmesi ve uçucu külün de düşük 

dozaj lı betonlarda daha rand1manlı oluşu 

(gcç irimsizlik bakımından) nedeni ile DSl ve 

TCK g ibi kuruluşlar uçucu küllü beLonun kul

l anılmas ına öncülük etmişlerdir. Buna örnek 

olmak üzere aşagıdaki tabloda ı 966 ile ı 980 

y ıll arı arasında bazı yapılarda kullanılan uçucu 

kül m iktar ı ve kullanım amacına ili şkin bilgiler 

ver i l ıni~ lir fl] . 



TABLO 6: Ülkemizdeki uçucu kül kul
lanımına bazı örnekler 
(1966-1980) [1],[2]. 

Kull. Kül 
Miktarı 

Yıl (Ton) Kullanım Amacı 

1967 220 Tuğla ve Ateş tuğlası üretimi 
1968 900 Baraj inşaatı 

11600 Çimento üretimi 
23 Tuğla üretimi 

1969 4750 Baraj inşaatı 
11500 Çimento üretimi 

1970 5890 Baraj inşaatı 
1200 Çimento üretimi 

1971 31060 Baraj inşaatı 
350 Enjeksiyon 

1972 13800 Baraj inşaatı 
6200 Çimento üretimi 

1973 256 Baraj inşaatı 
3147 Çimento üretimi 

1974 455 Çimento üretimi 
1979 100 Ateş tuğlası üretimi 
1980 5666 Çimento üretimi 

Ülkemizde 1993 yılı itibarı ile uçucu kül 
üretimi 13.5 milyon ton olup bu de~erin 1996 
yılı itibarı ile 15 milyon tonu geçli~i tahmin edil
mektedir. Halen üretilen bu miktarın inşaat 
sektöründe çeşitli nedenlerle de~erlendirilcn 
miktarı oldukça düşüktür (yaklaşık %1 i). 

Ülkemizde uçucu kül kullanımmın gelişmiş 
ülkeler seviyesine göre oldukça düşük olmasınm 
nedeni çeşitli kaynaklarda da de~inildigi gibi 
bazı nedenlere dayanmaktadır. Bunlar aşagıda 
kısaca verilmiştir. 

a) Yapılan çok sayıdaki araştırmalara 
ra~men uçucu kül kullanım mı teşvik edecek doy
urucu araşurmaların yapılmayışı, yapılan 
araştırmaların ve sonuçlarının da tozlu raflarda 
kalmaktan öteye geçernemesi 

b) lnşaat sektöründe kullanılan bir malze
menin yaygm kullanıma geçebilmesi bir takım 
önyargılar nedeni ile uzun yıllar almaktadır. 

c) Üretilen uçucu küllerin her zaman aynı 
özelliklere sahip olmaması (yukarıdaki tablolar
da bu durum görülmektedir). 

d) Ülkemizde dogal kaynakların aslında 
çok kolay erişebilir olması nedeni ile uçucu kül 
ve yüksek fırm curufu gibi yan sanayi 
ürünlerinin veya atıkların degerlendiri lebilmesi 
konularında zorlayıcı etkenlerİn fazla olmayışı 
ve bu konuda toplumumuzun henüz yeterli bilin
ce ulaşamarn ış olması. 
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9. SONUÇ VE ÖNERlLER 

Gelişme yolunda olan bir ülke olarak 
Türkiye'de çevresel sorunların çözümüne yönelik 
girişimler ve endüstriyel atıklarm yeniden tekno
loji ve dolayı s ı ile insanın hizmetine verilebilme
si gibi konular halen istenilen düzeyde degildir. 
Ülkemiz inşaat setörünün de bu konuda üzerine 
düşeni tam anlamı ile yaptı~ı söylenemez. 

Her geçen gün daha ekonomik, temini daha 
kolay ve her yönden daha iyi özelliklere sahip 
malzemelerin inşaat sektörüne kazandırılınasına 
yönelik çalışmalar devam etmektedir ve etmeli
dir. lşte uçucu kül ve digerleri üzerinde bundan 
sonra yapılacak çalışmaların bu çerçevede 
degeriendirilmesi gerekir. Diger yandan uçucu 
kül ve yüksek fırın curufu gibi endüstriyel 
atıkların istenilen düzeyde kullanımının 

saglanmas ı çevre kirliligin i önleme yolunda bir 
adım sayı lmalıdır. Bu konuda yapılacak 
çalışmalara ışık tutması amacı ile, uçucu kül 
üzerinde yapıl ab ilecek çalışmaların ana başlıkları 
aşa~ıdaki gibi verilebilir. 

a) Uçucu külün çimento endüstrisinde kul
lanımı ve buna ilişkin çalışmalar. 

b) Uçucu küllü betonların bazı 
özelliklerinin daha iyi belirlenınesine yönelik 
ça lı şmalar 

c) Uçucu küllü tugla ve duvar eleman
larının geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik 
çalışmalar 

d) Uçucu küllü betonlarda hidratasyon ve 
puzzolanik reaksiyonların belirlenmesine ilişkin 
çalışmalar 

e) Yüksek ve düşük sıcaklıklarda uçucu 
küllü betonların gerçekleştirilmesine yönelik 
çalışmalar 

f) Yapılan çalı şmaların sonuçlarının 
ülkemiz uçucu kül standartlarına ka-
zandırılm as ına yönelik çalışmalar 

g) Yüksek hacimde uçucu kül içeren beton
l eırın geliştirilmesi 

h) Sülfat gibi dış etkilere dayanıklı beton 
araştırmalarında uçucu külün kullanılmasına 

ili ~kin ça lı şına lar 
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