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SU TEKNOLOJİSİ 
ATIKSU İLE YAPILAN SULAMADA SORUNLAR 

Atıksuyu iyileştirmenin iki amacı vardır; 
bunlardan birincisi, antılan suyu denize, ye
raltısusuyuna veya nehirlere boşaltmak suretiyle 
çevrenin kirlenmesine izin vermemek, digeri ise, 
su kıtlıgı bulunan veya ileriki yıllarda suyun 
sorun olacagı beklenen yerlerde atıksuyu ulusal 
suya ilave ederek kullanıma sunmaktadır. 

Atıksular için arıtma tesisi, gereksinim du
yulan saglık derecesine göre dizayn edilir. Bir 
anta tesisi, 

a) Biyolojik arıtım için sirkülasyon yapan 
oksidasyon havuzlan, 

b} Kimyasal arıtım için temizleyici, 
c) Rafine havuzlan, 
d) Kum filitreleri ve klorlama ünitesi içerir. 

Bu aşamalardan geçirilen su, her ne kadar 
insanların kullanımı için yasak ise de, güvenlidir. 

Atık suyun kısmi antımından sonra, kalite
sinde tarla bitkilerinin sulanması için kabul edile
bilir bir seviyeye kadar iyileşme olmaktadır. Bu 
makalenin sonunda verilen tablo, yukarıda sözü 
edilen (a}, (b) ve (c) aşamalarından geçen atıksu
yun durumunu göstermektedir. 

(1) Yazar, Fas Milli Üniversitesinin fakültesindedir. Bu 
makale Water & Irrıgatlon Review, Vol. ll No. 1 
(Ocak 1991)'de yayınlanmıştır. Cotıen Ltd. P.O. Box 
21051, Tel Aviv 61210. İsrail'de basılmıştır. 

(2) Şube Müdürü, DSI İşletme ve Bakım Dairesi. 

Yazanlar : M. CHEMALY (1) 

Çeviren : Lütfi ŞAHİN (2) 

Tarımsal Faydalar 

Atıksular organik ve mineral maddeleri bir
likte içerirler, bunlar bitki besleyici olarak görev 
yaparlar, böylece gübre ve gübre tatbikatındaki 
ekipman ile işçilikte ekonomi saglanır. Bu mad
deler suda mevcut tuzların nötralize edilmesine 
yardım ederler. Dogaı suyun, içerdigi tuz nedeni
yle zamanla bitkiye zararlı olmasına karşın , 
kaynagı aynı olan atık su, tuzlulugu her ne kadar 
yüksek düzeyde ise de bitkilere faydalıdır. Diger 
bir deyişle, atıksuyun diger komponentleri , 
başlıcalan olan nitratlar, tuzlulugu azaltırlar. 
Bunun gübre olarak ekonomik degeri, atıksuyun 
kompozisyonu ve sulanan bitkinin besin gereksi
nimi ile degişmektedir. 

Auksu uygulamasırun sonucu, yapragını 
döken agaçlann meyve olumundaki gecikme 
ekonomik bir avantaj olarak ortaya çıkar. 
Atıksuyun kullanımında dotaylı ve dolaysız mas
raflar ile çeşitli riskler görülür. 

Dolaysız Masraflar 

* Atıksu ucuz kuyu suyu yerine kul
larulıyorsa maliyeti daha yüksektir. 

* Atıksu sistemi için ayn bir boru sistemi 
ve baglantı elemanlannın kurulması ve temiz su 
şebekesinden ayniması gerekir. 

* Auksu arıtım tesisinin kurulmasına ihti
yaç duyulur. 
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• Arıtılmış atıksuyun kaynagı çiftlik içinde 
degilse, ömegin yerleşim alanında ise, dagıtım 
sisteminin masrafları ortaya çıkar. 

• Atıksuyu damla sulamada kullanmak için 
filtre ekipmanının kurulması veya mevcut filtre 
sisteminin gözden geçirilmesi gerekir. 

• Çogu kez atıksu, yerel su ile 
karıştınlınca, sulama mevsiminin tamamında 
veya bir bölümünde klorlama yapılır. 

* Sulama işçilerine daha fazla ödeme 
~'!Jpılır. 

Dolaylı Masraflar ve Riskler 

• Yetersiz arıtım nedeniyle risk, auksu bit
kilere zararlı maddeler taşıyacakur. 

• Fiks sulama tesisi ve ihtiyaç duyulan 
adam-saat ve atıksu ile insan temasını en aza in
dirmek için ek yaurıma gerek vardır. 

* Çiftlik çalışanları için ayrı tanklarda veya 
çevredeki diger olanaklardan içmesuyu temin et
meye ihtiyaç duyulur ve atıksu için ayrı tanklar 
gerekir. 

• Arazide çiftlik ekipmanlarını yıkamak ve 
mücadele ilaçlarını seyreltmek için tatlısu yerle
rinin yapılması gündeme gelir. 

* Bazı durumlarda aynı yerde, atıksu ve 
tatlısuya gereksinim duyuldugu zaman, kuyular 
ve içmesuyu borularının atıksu sistemini uzak
laştırmak gerekir. Bu durum tarlaların bölünmesi 
ve ilave sulama dönemlerinin oluşumuna yol 
açar. 

Tarla Bitkileri 

Atıksu uygulaması, içerdigi yüksek oranda
ki azot ile damla sulama uygulaması sonucu ola
rak, bitki olumunu 10-14 gün geciktirebilir. Bu 
durum hasadın kış yagışlarından önce tamamlan
ma riskini arurabilir, Sonuç olarak verim ve fiyat 
düşer. Bu gecikme durumu, son sulama tarihiyle 
bir ölçüde kontrol edilebilir. 

Eger yetkililer, saglık nedenleriyle yenil
mesi güvenli olmayan bitkilerde, atıksuyun kul
lanımını sınırlandırır ise, sadece pamuk ve yem 
bitkilerinin atıksu ile sulanmasına izin verilmesi 
demektir, çiftçi ekim nöbetini uygulayamaz. 
Çiftçi ikili ekim nöbetini amaçlar ise, atıksu kul
lanımındaki sınırlandırmalar sonucu olarak, 
pamuk ekili ekim nöbetini amaçlar ise, atıksu 
kullanımındaki sınırlandırmalar sonucu olarak, 
pamuk ekili tarlalar yazın bitki degişikligi 
yapılmadan sulanmak zorunda kalınır (yem bitki
leri yetiştiriciligi hariç tutulursa, diger bitkilerin 
yaz sıcagtnda yetiştirilebilmeleri uygulanabilir 
degil). 
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Narenciye 

Turlanda meyve yetiştiriciliginde, normal 
suyla sulananlara göre, atıksu ile yapılan sulama
da verim düşer, olum dönemleri uzar ve meyve 
olumu gecikir. Diger taraftan yapragını döken 
meyve yetiştiricileri için bazı avantajlar ortaya 
çıkmaktadır. 

Agaçlara bF sü~\ püskürtülmesi ile 
agaçlar kahverengi lekelerden korunur. Atıksu 
söz konusu bakır sülfatla temasa geçer ise, 
meyve su ile yıkansa bile çıkmayan siyah lekele
re neden olur. Bu durum, yetiştiricileri oldukça 
pahalı ve etkisi uzun müddet devam etmeyen or
ganik bakır bileşiklerine yöneltmiştir. Sonuç, 
ilave püskürtme şeklinde yeniden ilaçlama ihti
yacını ortaya çıkarır. 

Diger Bitkiler 

A vocado saf olmayan su ile tuza hassas bir 
bitkidir. Meksika'da bazı meyve agacı grupları 
tuzlulugu en hassas olanlardır. Bunlar için, sula
ma suyunda izin verilebilir en fazla tuz seviyesi 
litrede 120-150 mg klordur. Buradan, atıksuda 
bulunan tuz konsantrasyonu düşük ise, sulama 
yapmanın mümkün oldugu anlaşılmaktadır. Bu
nunla birlikte, Batı Kızılderili plantasyonlar litre
de 200 mg klor içeren su ile yetiştirilebil
mektedir. 

Mango yetiştirmede hasatın iki ay önce 
azot uygulanmasına gerek görülmemektedir. 
Böylece bu dönemde atıksu uygulaması yarardan 
çok zararlı olmaktadır. 

Bu uygulama elma ve armut meyvelerinin 
depolanması düşünüldügü zaman da dogru bir 
karardır. Eger, iyi suyun uzun bir süre sulamada 
kullanımı mümkün degil ise, yukarıda sözu edi
len üç tür meyve agacının atıksu ile sularıması 
uygun degildir. 

Asma gibi diger bitkilerde, uygulanan aw
tun kontrol edilme olanaksızlıgı, olumlu etkile
yen aşın büyüme ve verimde azalmaya neden 
olabilir. Bu durum, şaraplık üzümlerde aşırı 
büyüme ile olurnun gecikmesine neden olur ve 
yaprakların çogalması gölgelerne yapar. Gölge 
yapma veya ışık yoklugu, yüksek pH ile yüksek 
potasyuma yol açar ve neticede elde edilen 
şarabın kalitesi düşer. · 

Tepelik yerdeki sıg topraklarda yetiştirilen 
şeftali agaçlan, atıksu ile sulanırlar ise, bitkide 
kloroz belirtisi görülür ve büyüme gecikir. Bu-



nun nedenlerini tespit ve sorunun üstesinden gel
meye yönelik çalışmalar halen devam etmekte
dir. 

Atıksu ile sulamanın bir di~er kısıtı da, 
özellikle orta a~ır bünyeli topraklarda tesis edi
len ba~larda toprak yapısı ve tuzluluk üzerindeki 
etkisidir. Tuzluluk düzeyinin artması topra~n 
yapısını bozar, suyun girişini yavaşlatır ve 
agaçların yaprakları birbirini gölgeledikleri 
zaman, gelişme ve büyüme döneminde, kış mev
simindeki gibi toprak havasında yetersizli~e 
sebep olur. Bu olumsuz etmenler verimlerin dalıa 
da azalması, meyveliklerin azalması sonucu ola
rak a~açların ölmesine de neden olur. 

Narenciye, avacado ve mangonun genellik
le dış satım için yetiştirildikleri bilinmektedir. 
Deniz aşın pazarlar çok hassas olup, atıksu ile 
yapılan sulama, satışlar üzerinde olumsuz etki 
yapmakta ve özellikle avocado gibi pazar için 
yapılan üretimler, insan sa~lı~ı için tehlike arzet
memesine karşın etkilenmektedir. 

Öneriler 

* Arıtılmış olan atıksuyu kullanması 
düşünen çiftçi, güçlükleri bilmeli ve karar verir
ken karşılaşaca~ı sorunları hesaba katmalıdır. 
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* Atıksu uygularnaları ürün hasadından 
önce, yerini belli bir do~al tatlı su ile yapılan su
lamaya terketmelidir. 

* Temiz suyu atıksu artı~ı ile olası kirlen
meden korumak için, su borularını temizlernede 
gerekli tüm adımlar atılmalıdır. 

* Uygun planlama ile yukarıda sözü edilen 
bitkilerin atıksu ile sınırlı düzeyde sulanmasına 
izin verilmeli ve bu yolla sulanan meyve veren 
bitkilerin sayısı artmaya devam edecektir. 

* Ülkelerin milli su komisyonu yetkilileri, 
muhtemelen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütünün (FAO) koordinatörlü~ü altında; yer, 
bitki ve toprakta kısıtlamadan kullanılabilen, 

atıksu arıtım sistemlerinin araştırma ve 
geliştirilmesine destek ~lamalıdır. 

Tablo : Atıksuda Kirlilik (mg/1) 

Askıda katı atıklar 
Biyolojik oksijen ihtiyacı 
Kimyasal oksijen ihtiyacı 
Toplam orgarıik karbon 
Amonyak 
Toplam azot 
Alkalilik 

Doğal atık 
(ort.) 

350 
300 
800 
150 
60 
80 

400 

Arıtma 
Sonrası 

10-15 
3-5 

60-85 
15-20 
3-10 
6-13 

110-130 

3 





GRANÜLE YÜKSEK FlRlN CÜRUFUNUN PO RTLAND 

ÇiMENTOSUYLA GÖSTERDİGİ HİDROLİK AKTiViTE 

Yazan : D.G. Mantel (•) 

Çeviren : Güner AGACIK( .. ) 

ÖZET 

Granüle yüksekjınmn cürujlannm hidrolik aktivitesini önceden tahmin tçin lite
ratürde önerilmiş kimyasal formüllerin geçerlili{Ji araştırılmıştır. Sekiz normal port
land çimento klinkeri, dört cüruf aynı sabit laboratuvar şartlarmda ve aynı 
degirmende aynı incelikte ögütülmüş cürııjlar ve çimentolar eşit oranlarda 
karıştınlmış ve bu karışunlarm dayanun geliŞmesi portland çimentosu klinkeriyle 
karşılaştırılmıştır. 

Çalışma sonunda literatürde önerilen jormüllerin cürıif hidrolisliesini önceden 
belirlemede yeterli olmadı{Jı anlaşılmıştır. Karışunın dayanun gelişmesinin cüruf in
celi{Jine ve çimentonun hidrolik özelliklerine dayandı{Jı belirlenmiŞtir. 

1. GİRİŞ 

Yüksek fınn cürufunun hidrolik aktivitesi
nin önceden tahmini için önerilmiş çeşitli hidroli
siLe formülleri Tablo ı 'de verilmiştir. Bununla 
birlikte Smolczyk1 bu formüllerden birinin 
cürufun kimyasal bileşiminin dayanım 

gelişmesine etkisi için genellikle geçerli bilgi ve
remeyecegi sonucuna varmıştır. StutLerheim2 de 
basınç dayanımıyla sıkça kullanılan ve hidrolik 
indeksler arasında herhangi bir korelasyon bulu
namadıgını belirtmiştir. Güney Afrika'da pratik 
tecrübeler katkılı çimentolarda kullanılan port
land çimentosunun hidratasyon ürünlerinin 
oluşma hızını önemli derecede etkiledigini 
gösLermiştir. Bu etki formüllerde varsa
yılmamıştır. 

basınç dayanım gelişmesine etkisinin daha iyi 
anlaşılması için "Pretoria Portland Cement Com
pany"nin teknik servis kısmında bir seri deneyler 
yapılmıştır. 

Cürufun kimyasal bileşimi ve tane 
dagılımı, çimentonun kimyasal bileşiminin hid
rolik aktiviteye, bu nedenle cüruflu çimentoda 

(•) ACI Matelials Journai/September- October 1994 
( .. ) Kimya Y. Müh. DSİ TAKK Dairesi Başkanlıgı 

Tablo 1 Granüle yüksek fırın cürufları için 
önerilen hidrolisite formülleri 

İyi 
Formül performans Tercih 

için 

1 Ca O -- 1.3-1.4 ı 
Si02 

2 CaO+MgO >ı.4 2 
Si02 

3 CaO+MgO 1.0-1.3 ı 
Si02+AI20 3 

4 Ca 0+0 ,56AI:P3+ 1,4Mg0 ~ı.65 2 
Si02 

5 Ca O -tM gO+ Alp3 ~ı 3 
Si02 

5 
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ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

Yüksek fırın operasyonu sırasında cürufun 
kimyasal bileşimi çelik üretiminde fırın operasy
onunu optimize etmek için ara sıra degiştirilir. 
Pratikte bu nedenle, hidrolisite indekslerinin 
geçerliligi soruşturulmuştur. Bu indeksierin 
sınırlı sayıda cüruf ve çimentoda yapılan deney
ler sonucu elde edildigi anlaşılmıştır. Araştır
manın alanını genişletmek için dört farklı ülke
den cüruf ve çimento klinkeri ve Güney Afri
ka'dan farklı ham maddeler kullanılmıştır. 

ÇALIŞMA 

Numuneler ve numune hazırlama 

CüruOar- Bu çalışma başladıgı zaman Gü-

ney Afrika'dan ancak iki granüle yüksek cürufu 
bulunabilmiş çalışmayı genişletmek için 
İngiltere, Amerika, Hollanda'dan birer cüruf nu
munesi temin edilmiştir. 

Cüruflardaki cam miktarı tayin edil
miş,cüruf numuneleri 155 J.Ull(ıOO mesh) lik 
elekten geçecek şekilde ögütülmüş ve elenerek, 
tane dagılımı aralıgı- ı50 J.Ull + 75 J.Ull (-ıoo + 
200 mesh) yapılmıştır. İngiltere cürufunda cam 
%94, Güney Afrika cürufunda %98 den fazla bu
lunmuştur. Amerikan cürufunda %80 cam, %20 
mineral madde (Merwinite, 3 Ca O Mg O Si O:z) 
vardır. Hollanda cürufunda %99 cam bulun
muştur. Kimyasal analizler Tablo 2 de 
gösterilmiştir. 

Tablo 2 Cürunarın Kimyasal analizleri (kurutulmuş) 

~----~~------~------~--------r-------~------, 
%Bileşen VDBP NC v.s V.K. NETH 

Si02 38.4 36.0 35.0 38.1 32.2 
Al2 0 3 ı2.6 ı4 .0 9.3 ıo.6 ı6.7 

Feı03 1.3 1.3 1.8 0.5 1.3 
Mn2 0 3 2.9 1.8 1.1 1.3 0.4 
Ti02 0.5 1.3 0.3 0.4 0.9 
CaO 33.2 34.2 42.9 40.5 37.ı 

M gO 10.7 11.3 9.8 7.9 10.5 
s 1.2 ı. o 1.2 1.5 -
so3 0.2 0.1 o.ı 0.1 0.4 
K20 0.9 0.8 0.3 0.6 0.3 
Na20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 
Kayıp 0.3 - - - -1.1 

Toplam 99.5 102.0 102.0 101.8 98.4 

Eser Elementler, ppm 
r-----~--------~-------+------~r-------+-------1 

Ce ı10 237 
La 5ı 62 
Ba b vd 1467 
Cd 38 6 
Ag 33 5 
Zr 303 493 
y 87 101 
Sr 1334 ı733 

Rb 34 
Br 16 

Çeşitli cürufların dayanım gelişmesinde et
kide bulunabilecek eser element miktarında 
önemli derecede bir fark olup olmadıgını belirle-

6 

30 
32 

66 80 13ı 

5ı 36 25 
480 583 1126 

28 8 6 
o ı5 3 

138 17ı 2fl9 
51 89 76 

3ı8 6ı7 ı 

ı2 ı9 27 
30 6 o 

rnek için eser element miktarları da bulun
muştur. Bu analizler kullanılarak Tablo ı de veri
len formüllerle hidrolisiteler hesaplanmış ve 
Tablo 3 te gösterilmiştir. 
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Tablo 3 Cüruflann Tabo 1 de gö;terilen fonnüll« kuDanılarak hidrolisitelerinin degeriendirilmesi 

De ter 

Formül VDBP NC u.s. U.K. NETH 
ı 0.86 0.95 1.23 1.06 1.15 
2 1.14 1.26 1.15 1.27 1.48 
3 0.86 0.91 1.19 0.99 0.97 
4 1.44 1.61 1.77 1.51 1.90 
5 1.47 1.65 1.77 1.55 2.00 

Cüruflar çelik bilyalı de~innende ö~ütülmüş, 

ö~ütülmeden gelebilecek farklılıkları gidennek 

için Güney Afrika cüruflarından bir tanesi 

(VDBP) standart alınmıştır. Bu cüruf, Blaine 

yüzey alanı yaklaşık 360 m2/kg a kadar 

ö~ütülmüş ve 45 ı.un (325 mesh) etek üstünde 

kalan tayin edilmiştir. 

Degerlendirme 

VDBP NC u.s. U.K. NETH 
Çok zayıf Zayıf Sınırda Zayıf Zayıf 

Zayıf Sınırda lyi Sınırda lyi 
Zayıf Zayıf İyi Zayıf Zayıf 

Zayıf Sınırda İyi Sınırda Çok iyi 
Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi 

Diger cüruflar iki kısma aynlmış, bunlar
dan biri yaklaşık 360 m2/kg yüzey alanı ince
liginde ögütülmüş ve SA ile gösterilmiş, di~eri 
de R ile gösterilmiştir. 45 ı.un (325 mesh) elek 
üstünde VDBP cüruflarıyla aynı kalınu 

bırakmıştır. ögütülmüş cürufların karakteristikle
ri : Tablo 4'te, tane dagılımı (ortalama 
büyüklügün alundakiler için) Tablo 5'te veril
miştir. 

Tablo 4 ögütülmüş cürunarın karakteristikleri 

% Ortalama tane 
Kayn~ Ö~tme Yüzey alanı Elektrik üzerindeki Devir sayısı 

çapı 
Parametres m2/kg kalın u 

45 ı.un (325 mesh) ı.un 

VDBP Standart 363 17.8 2050 15.9 
NC SA 360 7.75 3200 10.7 
NC R 273 18.2 2000 13.1 
UK SA 357 8.75 4400 11.2 
UK R 287 19.9 3000 13.5 
USA SA 360 13.3 3200 10.2 
USA R 353 17.9 3000 13.8 
Neth SA 350 19.3 3550 23.3 
Neth R 280 18.2 3450 32.1 

Tablo S 10 J.UD ve daha küçük tanelerio yüzdeleri 

% geçen miktar 
Kaynak: 

lOJ..l.ffi 5 J..l.ffi 2J..l.ffi 

VDBP 40.8 19.0 6.1 
NC SA 49.5 22.9 4.4 
NC R 40.2 18.5 3.7 
UK SA 48.8 19.5 5.0 
UK R 38.7 17.7 3.5 
USA SA 51.6 24.1 4.6 
USA R 42.8 21.9 5.3 
Ne tb SA 39.1 17.3 2.3 
Ne tb R 31.3 13.6 1.7 

7 
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Klinkerler- Sekiz farklı fınndan alınmış 9 

klinker nınnunesi analiz edilmiş ve analiz 

sonuçları Tablo 6 da gösterilmiştir. 3. ve 9. nu-

muneler aynı fırından alınmış, ancak 9. nwnune 

bir ka ç yıl sonra fırın ham maddesi degiştikten 

Tablo 6 Klinkerlerin Kimyasal Analizi 

%Bileşen ı 2 3 4 s 6 7 8 9 

Si02 22.60 22.50 21.50 22.00 22.50 22.80 22.80 21.90 22.49 

Alz03 3.40 3.40 4.00 4.00 3.50 3.60 4.40 4.90 3.96 

Feı03 3.60 3.30 2.94 2.50 3.40 3.40 3.80 2.50 2.25 

Mnı03 3.40 0.36 0.87 1.10 0.07 0.04 0.20 0.10 0.92 

Ti02 0.46 0.42 0.33 0.29 0.20 0.14 0.50 0.30 0.27 

CaO 64.95 65.80 64.30 64.ıo 66.50 66.40 65.40 65.90 64.ıo 

M gO 3.10 3.20 4.37 4.80 0.94 1.30 2.90 0.50 4.42 
PıOs - - - - 0.02 0.10 - 1.00 0.29 
so3 0.24 0.08 0.60 0.36 0.69 0.8ı 0.30 1.10 0.46 
Na20 0.43 0.29 0.65 0.76 0.66 0.71 0.16 0.10 0.69 
Na20 0.06 0.09 0.13 0.08 0.18 0.34 0.04 0.030 0.06 
LOI (ıOOOC) 0.82 0.35 0.40 0.10 0.28 0.40 0.20 0.50 0.2010 

ıoo.oo 99.79 . 99.94 ıoo.09 99.94 ıoo.04 99.8 99.00 ıoo.06 

Serbest 
Kireç 1.15 0.8ı 1.10 0.98 - 2.44 0.8 1.35 1.40 

20 ppm den daha fazla eser elementler 

Ce ı ll 20 ı6 ı2 4 16 1233 3 
La 6 ı 5 8 9 22 14 485 22 
Ba 358 247 658 749 378 185 391 726 596 
Te 44 · 22 5 24 o 6 22 14 ı 

Cd 37 3 37 6 43 2 ı 4 9 
Ag 6 8 29 7 2 6 3 6 8 
Zr 82 ı09 79 ıoo 68 255 86 400 87 
Sr 46 62 156 ı94 2650 4ı57 37 5527 3 
Rb 28 20 28 24 54 6ı 16 29 39 
Pb 2ı 12 2ı 2 ı ı 5 8 8 
Zn 21 ı o 47 2 ı6ı 49 ı ı 22 
Cu ı o 34 3ı 39 46 30 43 ı47 25 
Ni 21 3ı 23 27 15 24 37 49 4 
Co 26 o ll ı o o 17 ı 7 

Bogue bileşen bileşimi 

c3s 59.3 65.8 62.1 58.3 62.2 55.8 60.6 56.7 53.2 

C2S 20.ı ı4.9 ı4.8 ı9 . ı ı7 .2 23.3 19.7 20.0 24.3 

C3A 2.9 3.4 5.2 6.4 6.2 3.8 2.6 8.8 6.7 

C4AF 11,0 10.0 9.0 7.6 10.4 10.4 11.6 7.6 6.9 

Liq 20.9 20.3 208 20.2 23.7 21.1 21.4 22.9 19.5 

B 



sonra alınmıştır. ögüune şartlarındaki farklılıklar 

ve farklı tip alçı taşı (jips) kullanılışı nedeniyle 

dayanım gelişmesindeki farklılıklan mümkün 

oldugunca önlemek için çimento yerine klinker 

kullanılmıştır. 

Normal portland çimentosu- Klinker aynı 

degirmende yüzey alanı yaklaşık 300 m2/kg ola

cak şekilde ögütülmüştür. Aynı dogal alçıtaşı 

çimentoda so3 miktan %1.9 u geçmeyecek mik

tarda kullanılmıştır. Her çimentonun 9 dayanım 

karakteristikleri aşagıdaki birkaç nokta hariç ISO 

standardına göre yapılmıştır. 

1- Öngörülmüş Belçika kumu yerine, lokal 

olarak bulunabilen bir nehrin kumu kullanılmış, 

elenerek ISO nun önerdigi tane dagılımı elde 

edilmiştir. 
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2- Basınç dayanımı için ISO deneylerinde 

sabit su çimento oranı verilmiştir. Pratikte 

karışımın işlenebilirligine ve hedeflenen sabit 

slampa göre su miktan ayarlanmış. Hakiki saha 

şartlarına göre sabit akma elde eunek için su 

ilave edilmiştir. Akma tablası ASTM C 230 da 

verilen şekilde kullanılmıştır. Bütün deneylerde 

akma ASTM C 91 e göre yapılan tayinde 87 ± 5 

bulunmuştur. Harç prizmalan sıcaklı~ 22-25 °C 

olarak kontrol edilen kür odasında tutulmuş ve 

relatif nemin %90 ın üstünde olması 

saglanmıştır. Prizmalar 1 gün sonra kalıptan 

çıkarılmış ve basınç dayanım deneyi yapılana 

kadar su içinde bırakılmıştır. Basınç dayanımlan 

Tablo 7 de gösterilmiştir. 

Tablo 7 Laboratuvarda hazırlanan normal portland çimentosu basınç dayanımlan 

Çimento Yüzey alanı 
m2/kg 1 gün 

ı 305 7.7 (1117) 

2 307 8.1(1175) 

3 302 7.6(1 102) 

4 304 6.5(943) 

5 296 8.5(1233) 

6 307 10.3(1496) 

7 304 5.1(740) 

8 300 3.1(450) 

9 340 5.0(725) 

Karıştınlmış (Katkılı) çimentolar- Her bir 

portland çimentosu Güney Afrika, Amerika ve 

İngiltere cüruflanyla tam olarak kütlece 50:50 

oranında karıştırılmıştır. Hollanda'dan cüruf, 

diger deneyler tamalandıktan bir süre sonra geti

rildigi için yalnız bir normal portland çimento 

Dayanımlar MPa (psi) 

3 gün 7 gün 28 gün 

7.0 (2466) 21.9 (3178) 36.4 (5279) 
17.5(2538) 24.3(3524) 42.3(6135) 
20.4(2959) 29.2(4235) 41.6(6033) 
17.3(2509) 22.8(3307) 38.1(5526) 
22.6(3278) 29.3(4249) 44.5(6454) 
19.5(2828) 25.8(3742) 35.9(5207) 
16.0(2321) 21.3(3089) 36.6(5308) 
12.7(1842) 20.9(3031) 36.1(5236) 
18.3(2654) 24.5(3553) 31.3(4540) 

klinkeriyle karıştırılmış o nedenle Tablo 8 de 
ayrı bir yerde gösterilmiştir. Bu çimentolar nor-

mal portland çimento klinkerlerinin standard 

akmasını verecek su miktarıyla karıştırılmıştır. 

Bu sabit akınayı veren su çimento oranları Tablo 

8 de verilmiştir. 

9 
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Tablo 8 50-50 çimento-cüruf karışımlarının su çimento oranı 

C ement %50 Çimento+ %50 Cüruf 
No w/c VDBP NC UK us NETH 

SA R 

ı 0.507 0.524 0.509 0.518 
2 0.516 0.522 0.507 0.511 
3 0.500 0.530 0.511 0.515 
4 0.513 0.518 0.500 0.516 
5 0.529 0.529 0.516 0.51 ı 
6 0.502 0.502 0.502 0.504 
7 0.511 0.516 0.516 0.531 
8 0.513 0.507 0.493 0.500 
9 

ligili hidrolisite formülleri: 

Hidrolisitenin önceden tahmini için hangi 
formülün uygun oldugunu kontrol için düzeltme 
faktörleri bulunmuştur. Formüller bagım-

SA 

0.504 
0.500 
0.504 
0.507 
0.500 
0.480 
0.500 
0.500 

R SA R SA R 

0.516 0.516 0.520 
0.509 0.513 0.507 
0.507 0.516 0.509 
0.500 0.516 0.509 
0.511 0.511 0.522 
0.501 0.503 0.502 
0.500 0.516 0.516 
0.488 0.500 0.491 

0.456 0.456 

sız degişken, cürufların dayanımlarının normal 
partiand çimentosuyla karşılaştırmalarının 

yüzdesi bagımlı degişken alınmıştır. Sonuçlar 

Tablo 9 da özetlenmiştir. 

Tablo 9 Hidrosilite formülleriyle normal-portland-cüruf karışımlarının dayanımları arasındaki 
lineer düzeltmenin özeti 

Fl F2 

Çimento 1 0,99 1,0 
Çimento2 0,93 0,99 
Çimento 3 0,88 0,92 
Çimento4 0,98 1,0 
Çimento5 0,86 0,87 
Çimento 6 0,86 0,83 
Çimento 7 0,99 0,92 
Çimento 8 0,96 0,88 
Çimento 9 0,93 0,93 

İRDELEME 

Tablo 4 ten görüldügü gibi çeşitli 

cürufların ögütülebilirlikleri arasında önemli de
recede farklılıklar vardır. Erken yaşlarda cüruf 
kalkılı çimentoların basınç dayanımlarının nor
mal partiand çimentosuna baglı oldugunu elde 
edilen sonuçlar göstermiştir. Eger erken 
dayanımı daha yüksek klinkerlerle yapılmış port
land çimentosu kullanılmışsa, katkılı 

10 

F3 F4 FS 

1,0 0,98 0,99 
0,93 0,98 0,97 
0,82 0,84 0,86 
0,99 0,92 0,89 
0,80 0,85 0,88 
0,92 0,67 0,61 
0,98 0,76 0,73 
0,90 0,74 0,74 
0,92 0,84 0,83 

çimento karışımında da erken dayanımı düşük 
kullanıldıgı zamana göre daha yüksek bulun
muştur. Bunun nedeni karışımda partiand 
çimentosunun hidrolik olarak daha reaktif 
olmasıdır. Daha sonraki yaşlarda özellikle 28 
günde karışımın dayanırnma aynı etkinin 
dogrudan baglantısı görülmemiştir. Her çimento 
farklı cüruflarla farklı reaksiyon vermiştir. Alka
liligi yüksek çimentoların, cürufların hidratasyo
nunu hızlandırdıgı, alkalilerin cürufların hidroli
sitelerini artırdıgı bilinmektedir. Bu seri deney-



lerde ise, 4 ve 6 çimentoların alkalileri yüksek 
olmasına karşın bu durum dogrulanamarruştır. 

Sabit yüzey alaruna kadar ögütülmüş bir 
cürufun hidrolik aktivitesi aynı cürufun elek 
üzerinde sabit kalınu bırakacak şekilde 
ögütülmüşünkinden daha yü)csek bulunmuştur. 

Bunun nedeni bu ikinci halde Tablo 4 ve Tablo 5 
te görüldügü gibi taneterin daha iri olmasıdır. 
U.S. cürufunun iyi performans göstermesi 
oldukça süpriz olmuştur, bunun nedeni yeterli 
hidrolik özellik göstermesi için genellikle 
cürufun %90 ın üstünde cam olması geregi kabul 
edilmiştir. Kimyasal ve incelik yönünden oldugu 
kadar yüksek cam miktan dareaktiviteyi etkiler. 

Literatürde verilen çeşitli hidrolisite 
formülleri kullanılan çimentoya dayanmaktadır. 
Bütün çimentolar için ortalama düzeltme 
yapılmışur. ı ve 2 formülleri en iyi uyum 
sa~lamaktadır. 1. çimento bütün formüllerde iyi, 
6. ve 8. çimentolarda ise kötü sonuç vermiştir. 
Bundan da çimento ve cüruflar arasındaki reaksi
yonların basit formüUerle ifade edilecek kadar 
kolay olmadı~ı anlaşılmaktadır. 

28 günlük sonuçlar orta incelik 350 m2/kg 
ıçın ı ve 2 formüllerinin aşa~ıdaki degerierde 
olması gerekti~ini göstermiştir. 

Ca O ve Ca O+ MgO : < 1 kötü performans 

Si02 Si02 : > 1.1 iyi performans 

DSI TEKNIK BÜLTEN! 1998 SA YI 90 

SONUÇLAR 

1- Bu çalışmanın sonuçları Smolczyk's ve 
Stutterheim's in bulgularını dogrulamıştır, lite
ratürde cüruflar için önerilen hidrolik formül
lerle, cüruftan beklenen dayanım performansının 
önceden tahmin edilmesi, hidratasyon reaksiyon
ları bu formüllerde belirtilenlerden çok daha 
karışık oldu~u için, zordur. 

2- Çimento veya cürufun bileşimiyle, 

çimento ve cüruf karışımının hidrolik aktivitesi 
arasında açık, seçik bir korelasyon yoktur. 

3- Tane dagılımının, cüruf performansında 
başlıca faktör oldugu, aynca karışımın içindeki 
çimentonun da etkili oldugu ortaya çıkmıştır. 

4- Orta incelikte cüruf için, Ca O/Si 0 2 
veya Ca O+Mg O/Si 0 2 oranları cürufun hidroli
tesini kabaca belirler. Eger bu oranlar 1,0 den 
küçükse kötü performans beklenebilir. 1.1 den 
büyük oran için ise hidrolisite kabul edilebilir. 

5- Her cüruf farklı çimentolarla farklı reak
siyon verdi~inden karışım oranlarını bulmak ve 
betondan yeterli performans beklemek için 
çimento ve ö~ütülmüş cürufla deneme 
karışımiarı hazırlamak gereklidir. 
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ERGENE NEHRi KiRLiLİK ARAŞTIRMASI 

Y azanlar: Filiz A YDINLIYIM • 
Yasemin ÖZBAYRAM •• 

ÖZET 

"Ergene Nehri Kirlüik Araştınnası", Ergene nehrindeki yo{Jun kirlenmenin bo
yutlarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu havzada seçUen örnekleme noktalarında 1981'den bugüne kadar su 
kalitesi izleme çalışmalan sürdürülmektedir. Bu çalışmalar f.ziksel ve kimyasal 
açıdan su kalitesinin izlenmesi., elde edUen verUertn bilgisayarda degerlendirUmest., 
su kalite sınıflarının belirlenerek kirlaik haritalannın çıkarılması şeklinde 
gerçekleşmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda havzada yer alan evsel ve endüstriyel atıksular 
Ue yo{Jun tarımsalfaaliyetlerin havzanın su kalitesini olumsuz yönde etkUed@i belir
lenmiştir. 

Çalışmanın sonuç ve önerUer bölümünde ise evsel ve endüstriyel atıkların 
antıldıktan sonra su kaynaklarına deşaıjının sa!)lanması Ue tarımsal faaliyetler 
sırasında kullanılan Uaç ve gübre miktarlarının denetlenmesinin. su kalitesinin 
iyileştirilmesi yönünden önemli oldu(Ju ortaya konmuştur. 

1. GİRİŞ 

Ergene nehri Meriç havzasının en önemli 
ve en sorunlu akarsulanndan biri olup son 
yıllardaki yogun kirlenme nedeniyle sürekli 
gündeme gelmektedir. Gerek yöre halkından 
gelen şikayetler, gerekse uluslararası su nite
liginde olan Meriç nehrinin önemli bir kolu 
olması nedeniyle sözkonusu nehirdeki kirlenme
nin boyutlannı verilere dayanarak ortaya koy
mak ve alınabilecek önlemleri belirlemek 
amacıyla ı 997 yılında "Ergene Havzasında Kir
lenme Durumlannın lncelenmesi ve Kalite 
Sınıflannın Belirlenmesi Projesi" hazırlanmıştır. 

Bu çalışmada Ergene nehri ve yan kolu 
olan Çorlu suyu üzerinde toplam 7 örnekleme 
noktasında 198 ı 'den bu yana izlenmekte olan su 
kaynaklan fiziksel ve kimyasal parametreler 
açısından incelenmiştir. Seçilen 7 örnek noktas' 

(•) Kimya Müh.· Içmesuyu ve Kanallzasyon Dal. Bşk. 

( .. ) Blyolog • Içmesuyu ve Kanallzasyon Dal. Bşk. 

Tablo 1 'de verilmiştir. Söz konusu örnekleme 
noktalannda toplam 32 parametre ölçülmüştür. 
Ölçülen parametrelerin listesi Tablo 2'de veril
miştir. Bu parametrelerden DSl XI. Bölge 
Müdürlügü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube 
Müdürlügünde analiz edilenlerin dışındakiler 
arazide örnek alındıgı anda, bazılan ise atomik 
absorsiyon spektrofometre kullanılarak ölçül
müştür. 

Toplanan veriler bilgisayarla istatiksel ola
rak degerlendirilmiş ve "Su Kirlili~i Kontrolu 
Yönetrneligi"nde öngörülen kalite sınıflan esas 
alınarak kirlilik haritalan çıkanimıştır (Şekil 1). 

Tablo 1 : Ergene Havzasmda Izlenen 
Su Kalitesi Gözlem Noktaları 

İstasyon No. 

01-11 -00-011 
01-11 -00-012 
01-11 -00-013 
01-11-00-014 
01 -11 -00-015 
01-11 -00-016 
o 1-1 1-00-017 

Çalışma Yeri 

Çorlusuyu-Çerkezköy girişi 
Çorlusuyu-Çerkezköy çıkışı 
Ergene Nehri-Çorlu köprüsü 
Ergene Nehri-fnanlı 
Ergene Nehri-Lüleburgaz 
Ergene Nehri-Alpullu 
Ergene Nehri-Uzunköprü 
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Tablo 2 : Ergene Havzasında Ölçülen Parametreler 

TABLO 2. ERGENE HAVZASıNDA ÖLÇÜLEN PARAMETRELER 

PARAMETRE S iMGE BIRIM 

Sıcaklık T oc 
Ph 
Elektriksel iletkenlik EC ı.ımho/cm 

Toplam Çözünmüş Madde TDS mg/1 
Askıdaki Katı Madde ss mg/1 
Bulanıklık Turb NTU 
Toplam Alkalinite M-Al mg/1 
Fenolftalein Alkalinitesi P-Al mg/1 
Klorür cı mg/1 
Amonyak Azotu NH3-N mg/1 
Nitrit Azotu N02-N mg/1 
Nitrat Azotu N03-N mg/1 
Çözünmüş Oksijen DO mg/1 
Organik Madde pV mg/1 
Biokimyasal Oksijen ihtiyacı BODS mg/1 
Ortafosfat o-P04 mg/1 
Sülfat S04 mg/1 
Demir Fe mg/1 
Mangan Mn mg/1 
Sodyum Na mg/1 
Potasyum K mg/1 
Kalsiyum Ca mg/1 
Magnezyum Mg mg/1 
Yağ Yağ mg/1 
Kurşun Pb mg/1 
Civa Hg mg/1 
Arsenik As mg/1 
Bakır Cu mg/1 
K rom Cr mg/1 
Çinko Zn mg/1 
Siyanür CN mg/1 
Bor B mg/1 

14 
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ltl~ARA 
DE;NI:Zl 

Şekil 1 : Ergene Nehri A,B,C Gruplarına Göre Su Kalitesi Sınıflan 
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II. ER GENE HAVZASINDA Y APlLAN 
ÇALIŞMALAR 

11.1. Endüstrilere İlişkin Çalışmalar : 

Ergene havzası Tr3kya bölgesinde 
endüstrileşmenin en yogun oldugu bir bölgedir. 
Çerkezköy çıkışında, Çerkezköy'de yer alan fab
rikaların atıklarını arıtacak arıtma tesisinin 
inşaatı 3 ı Mayıs 1994 tarihinde tamamlanmış 
olup, kanal baglantı sistemi ve işletim modelleri
nin tamamlanmasının ardından Agustos 1995 ta
rihinde her türlü test ve deneme çalışmaları biti
Tilerek devreye sokulmuştur. Söz konusu arıtma 
tesisi 21 000 m3/gün karışık endüstri atıksularını 
arıtacak kapasitede olup, pik deşarjlarla 35 000 
m3/gün kapasiteye ulaşmaktadır. 

Halen Çerkezköy Organize Sanayi Bölge
sinde faal olan 88 fabrikanın evsel ve endüstriyel 
atıksuları kanalizasyon sistemi ile merkezi arıtma 
tesisinde arıtılmaktadır. Günde ortalama 20 000-
24 000 m3 atıksu arıtma tesisine girmektedir. 
Arıtma tesisinden çıkan arıtılmış atıksular Çorlu 
suyuna verilmektedir. Böylece son derece kirli 
olan Çorlu suyunun su kalitesinde iyileşme 
saglanabilecek ve Çorlu suyundan Ergene nehri
ne gelen kirletici konsantrasyonlarında düşüş 
gözlenebilecektir. 

Edirne ve Tekirdag Çevre ll Müdürlükle
rinden alınan bigilere göre Ergene nehri ve Çorlu 
suyuna deşarjı olan sanayi kuruluşlarından 143 
tanesinin deşarj izninin bulunmadıgı tespit edil
miştir. Ayrıca, Ergene nehri ve Çorlu suyu 
kenarında yerleşik bulunan ilçe belediyeleri de 
evsel atıklarını dogrudan derelere deşarj etmekte
dirler. 

Tekirdag yöresindeki sanayi kuruluşlarının 
sektörel dagılımlan Tablo 3'de verilmiştir. Tablo
dan da anlaşılacagı üzere, Çorlu ve Çerkezköy'de 
yer alan deri ve tekstil sanayinin di~er sanayi 
gruplarına göre daha büyük bir oran oluşturdu~u 
görülmüştür. 

Tablo 3 : Tekirdag İlindeki Sanayi Kuruluşlarının 
Sektörel Dagılımı 

Ilçe Tekstil Deri Kağıt Kimya Gıda Toprak Metal Karışık Toplam 

Merkez 2 . 8 15 . 3 28 
Çerkezköy 44 2 9 5 . ı3 30 103 
~rlu 49 85 4 2 19 . 13 10 182 

yrabolu - . . ı o . ı . ll 
Malkara ı ı o ı ı 13 
M. Ereğiisi ı 2 ı ı . ı . 6 
Muratlı ı . ı ı 4 . . ı 8 
Saray . . 4 . ı 5 
Şarköy . . . lO lO 

Toplam 97 88 8 12 71 16 29 45 366 
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II. 2. Su Kalitesi Gözlem Çalışmalan 

Havzada yer alan su kalitesi gözlem nokta
ları Şekil l'de verilmiş olup, şekilde istasyonu 
tanımlayan bilgisayar numarasının son üç rakamı 
gösterilmiştir. 

Söz konusu örnek noktalarından 1981 
yılından bugüne kadar örnekleme yapılmış olup, 
su kalite sınıflarının belirlenmesinde yardımcı 
olan %90 olasılık degerierinin hesaplanmasında 
kullanılan program için yeterli sayıda veri mev
cuttur. Ergene havzasından alınan örneklerde 
ölçümü yapılan parametreler Tablo 4'de verilen 
kıta içi su kaynaklarının sınıfiarına göre kalite 
kriterleri gözönüne alınarak sınıflandınlmıştır. 

lll. DEGERLENDİRME 

Toplanan veriler bilgisayarda istatistiksel 
olarak degerlendirilmiş ve "Su Kirliligi Kontrolu 
Yönetmeli~i"nde verilen kalite sınıfları ile 
kıyaslanmıştır. 

Buna göre Ergene nehri ve yan kolu olan 
Çorlu suyunun su kalitesinin degişik parametre 
grupları A (Fiziksel ve inorganik Kimyasal Para
metreler), ve B (Organik Parametreler) açısından 
genelde "çok kirli su" niteliginde oldugu sap
tanmıştır. C grubu (Agır metal parametreleri) 
açısından ise her istasyonda yeterli agır metal 
ölçümü yapılamadıgından, Ergene nehrinin 
Meriç nehrine karışmadan önceki son örnekleme 
noktası olan Uzunköprü örnekleme noktası 

dışında C grubu parametreler açısından sınıflama 
yapılamamıştır. Uzunköprü istasyonunda ise agır 
metal bakımından su kalitesi 4. sınıf su niteligi 
taşımaktadır. 

Ayrıca yine Ergene nehri ve Çorlu suyun
dan alınan örnekler NH3-N, NOz-N, NOrN, o
P04, BOD5 ve Yag parametreleri açısından da ir
delenmiş ve su kalitesinin 4. sınıf bir başka 
deyişle "çok kirli su" niteliginde oldugu sap
tanmıştır. 

Yapılan bu çalışmalar sırasında Ergene 
havzasındaki çok yo~un endüstriyel faaliyetler 
ile yine yogun olarak yapılan tarımsal faaliyetle
rin su kirlenmesine neden oldugu gözlenmiştir. 
Bunun yanısıra, özellikle yaz aylarında yagış ol
maması nedeniyle nehrin debisi azalmakta, buna 
baglı olarak da kirlilik konsantrasyonları artmak
tadır. 
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Tablo 4 : Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınınarına Göre Kalite Kriterleri 

SU KALITE SU KALITE SINIFLARI 
PARAMETRELERi ı ll lll IV 

A)Fiziksel ve Inorganik Parametreter 
1-Sıcaklık (C) 25 25 30 >30 
2-pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.0-9.0 6.0-9.0 dışında 
3-Çözünmüş oksijen (mg0211) 8 6 3 
4-0ksijendoygunluğu (%) 90 70 40 
S-Klorür iyonu (mgCI/1) 25 200 400 
6-Sülfat iyonu (mgS0411) 200 200 400 -
7-Amonyum azotu (mgNH4-NII) 0.2 1 2 
8-Nitrit azotu (mgN02-NII) 0.002 0.01 0.05 
9-Nitrat azotu (mgN03-NII) 5 10 20 
10-Toplam fosfor (mgP04-PII) 0.02 0.16 0.65 
11 -Toplam çözünmüş madde (mg/1) 500 1500 5000 
12-Renk (Pt-Co birimi) 5 so 300 
13-Sodyum (mgNa/1) 125 125 250 
B) Organik Parametreler 
1-KOI (mg/1) 25 so 70 
2-BOi (mg/1) 4 8 20 
3-0rganik carbon (mg/1) 5 8 12 
4-Toplam Kjeldahl-azotu (mg/1) 0.5 1.5 5 
5-Emülsifiye yağ ve gres (mg/1) 0.02 0.3 0.5 
6-Metilen mavisi aktif mad. (mg/1) 0.05 0.2 1 
7-Fenolik maddeler (uçucu) (mg/1) 0.002 0.01 0.1 
S-Mineral yağlar ve türevleri (mg/1) 0.02 0.1 0.5 
9-Toplam pestisit (mg/1) 0.001 0.01 0.1 --
C)inorganik Kirlenme Parametreleri 
1-Civa (mgHg/1) 0.0001 0.0005 0.002 
ı-Kadmiyum (mgCd/1) 0.003 0.005 0.01 - -
3-Kurşun (mgPb/1) 0.01 0.02 0.05 
4-Arsenik (mgAs/1) 0.02 0.05 0.1 
S-Bak ı r (mgCu/1) 0.02 0.05 0.2 
6-Krom (toplam) (mgCr/1) 0.02 0.05 0.2 
7-Krom (mgCr/1) çok az 0.02 0.05 -
S-Kobalt (mgCo/1) 0.01 0.02 0.2 
9-Nikel (mgNi/1) 0.02 0.05 0.2 
10-Çinko (mgZn/1) 0.2 0.5 2 
11 -Siyanür (toplam) (mgCN/1) 0.01 0.05 0.1 
12-Fiorür (mgF/1) 1 1.5 2 
13-Serbest klor (mgCI211) 0.01 0.01 0.05 
14-Sülfür (mgS/1) 0.002 0.002 0.01 
15-Demir (mgFe/1) 0.3 1 5 
16-Mangan (mgMn/1) 0.1 0.5 3 
17·Bor (mgB/1) 1 1 1 
18-Selenyum (mgSe/1) 0.01 0.01 0.02 
19-Baryum (mgBa/1) 1 2 2 
20-Aiüminyum (mgAI/1) 0.3 0.3 1 
21 -Radyoaktivite (pCi/1) 

alfa-aktivitesi 1 10 10 
beta-aktivitesi 10 100 100 

D)Bakteriyo/ojik Parametreler 
1-Fekal koliform (EMS/1 OOml) 10 200 2000 
2-Toplam koliform (EMS/100ml) 100 20 000 100 000 

.. . . . - . . 
(a)Konsantrasyon veya doygunluk yuzdesı parametrelerınden sadece bırısının saglanması yeterlıdır . 
(b)Kiorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir. 

<3 
<40 

>400 
>400 

>2 
>0.05 
>20 

>0.65 
>5000 
>300 
>250 

> 
>70 
>20 
>12 
>5 

>0.5 
>1 .5 
>0.1 
>0.5 
>0.1 

>0.002 
>0.01 

>0.050 
>0.1 
>0.2 
>0.2 
>0.05 
>0.2 
>0.2 
>2 

>0.1 
>2 

>0.05 
>0.01 

>5 
>3 
>1 
>20 
>2 
>1 
> 

>10 
>100 

> 
>2000 

>100 000 

(c)pH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0.02 mgNH3-NII değerini geçmemelidir. 
(d)Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan kimyasal türlerintoplam konsantrasyonlarını vermektedir. 
(e)Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 300 mg/1 ye kadar düşürmek gerekebilir. 
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Yine gerek tarım, gerekse endüstriden kay
naklanan kirlenmenin denetleome mekaniz
masından yoksun olması ya da yeteri kadar de
netlenmemesi kirlenmenin boyutlannı büyüt
mektedir. 

Ergene Havzasındaki 7 örnekleme nok
tasında yıllara göre parametre konsantrasyon
lanndaki degişmeler incelendiginde, 1981 
yılından 1995 yılına kadar endüstri ve nüfustaki 
artışa paralel olarak kirliligin aruıgı gözlenmiştir. 
1981 yılından 1995 yılına kadar Çerkezk"öy çıkışı 

(Çorlu suyu Ergene nehrine karışmadan önce) ve 
Uzunköprü (Ergene nehri Meriç nehrine 
karışmadan önce) istasyonlanndan ölçülen bazı 
parametre konsantrasyonlan, gözlem süresince 
saptanan kümülatif ortalama degerler ve ölçülen 
en yüksek degerler Tablo 5 ve 6'da örnek olarak 
verilmiştir. Tablolardan da anlaşılacagı gibi EC, 
TDS- SS, M-Al, NH3-N, N02-N, NOyN. DO, 
pV, BOD5, Na, K, o-P04 ve S04 degerierinde 
yıllara göre artış gözlenmış olup bu da endüstri 
ve nüfustaki artışa paralel olarak kirliligin 
aruıgının bir göstergesidir. 

Tablo 5. Çorlu Suyu-Cerkezköv Anılan Yıl Ortalama Değerleri 
Yıl Gözlem Süresince Gözlem Süresince 

Parametre 1981 1985 1990 1995 n Kümülatif Ortalama Ölçülen En Yüksek Değer 
T,(C) 19.2 15.8 15.3 20.4 79 16.5 30 

IPH 7.8 8.5 8 8.7 79 8.2 9.9 
EC,( mho/cm) 891 1360 2612 2585 77 1758 7243 
TDS,(m_g/1) 619 859 1411 1798 79 1058 4230 
SS,(mg/1) 61 120 204 138 79 163 694 
Turb,(nıglll 80 94 139 69 193 1600 
M-AI,(mg/1 CaC 245 300 363.3 455 79 295.3 690 
Cl,(mq/1) 137.5 239.9 514.6 526.8 79 332.3 2375.2 
NH3-N,(mg/l) 4.8 17.17 32.88 19.04 79 17.29 78 
N02-N,(mg/l) 0.027 0.027 0.078 0.031 79 0.043 0.643 
NOJ-N,(mg/1) 0.17 0.35 0.08 0.4 79 0.19 2.6 
DO,(mg/1) 4 3.1 2.2 3.7 80 3.7 15.5 

[pV,(mg/ll 12.03 19.61 29.2 31 .74 81 22.27 50.4 
BOD5,(mg/l) 57 90.7 111 .2 75 61 .3 150 
o-P04,(mg/l) 3.66 10.02 3.95 73 5.95 23.7 
Yağ,(mg/1) 43.3 27.5 69 30.9 129.6 

Tablo 6. Ergene Nehri-Uzunköprü Anılan Yıl Ortalama Değerleri 
Yıl Gözlem Süresince Gözlem Süresince 

Parametre 1981 1985 1990 1995 n Kümülatif Ortalama Ölçülen En Yüksek Değer 
Q,(m3/s) 14.7 11 .743 4.083 71 16.669 93 
T,(C) 18.3 16.2 14.8 17 78 15.2 28 

IPH 7.5 8 7.6 8 78 7.7 8.6 
EC,( m ho/cm) 579 715 1148 1478 78 1009 3658 
TDS,(mglll 415 741 655 970 78 703 3364 
SS,(mg/1) 181 99 104 217 78 290 4617 
Tu rb ,( m_g/11_ 124 59 238 69 404 8000 
M-AI,(mg/1 CaC 228.3 254.2 303.3 386 78 297.9 1200 
Cl ,(mg/ll 53.6 75.7 149.1 234.4 78 126.6 673.6 
NHJ-N,(mg/1) 0.02 0.97 6 14 7.28 78 3.37 20 
N02-N, mg/1 0.076 0.039 0.039 0.018 78 0.05 0.302 
N03-N, mg/1 0.6 0.61 0.13 1.14 78 0.54 3.7 
DO,(mg/1) 9.7 7.2 4.5 4 78 6.1 14.5 

IPV,(mg/1) 3.14 5.43 11.4 19.2 78 10.38 48.8 
BOD5_.im_g/ll 3.8 27 8 31 24.8 78 23 128 
Na,(mg/1) 44.86 38.14 107.1 363.8 78 108.24 786.6 
K,( mg/ll 5.99 7.67 10.92 11 .93 78 10.1 36.27 
Ca,(mg/1) 57.3 69.7 89.7 76.8 78 77.3 112 
Mg,(nıglll 19.8 22 9 24.7 19.7 78 23.2 49.9 
o-P04,(mg/l) 1.43 3.21 4.34 72 2.77 16 
S04,(mg/l) 48.5 68.3 148.6 69 73.4 300 
Fe,(mg/1) 0.55 0.12 1.56 33 1.05 1.92 
Mn,(ITlg/11 o 0.07 0.39 33 0.05 0.61 
Cr,(mg/1) o 0.005 0.018 32 0.004 0.031 
Cu,(mg/1 o 0.005 0.011 31 0.248 1 
Pb,(mg/1) o 0.015 0.01 4 17 0.02 0.052 
As,(mg/1) 0.002 0.005 14 0.008 0.023 
Zn,(mg/1) 0.011 0.015 14 0.021 0.047 
Hg,(mg/1) 0.0008 0.0005 16 0.0005 0.001 
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Nehrin su kalite sınıflan belirlenirken daha 
önce deginildigi gibi "Su Kirliligi Kontrolü 
Yöneuneligi" esas alınmıştır. Buna göre her pa
rametre grubu için sınıflar, grup içindeki en 
düşük kalite sınıflı parametreye göre belirlen
miştir. Başka bir anlaumla, grupların su kalite-

DSITEKNIKBÜLTEN11998 SAYI 90 

sınıfı tek bir parametre nedeniyle bile bir alt sınıf 
olarak degerlendirilmektedir. 

Ergene nehrinde yapılan su kalitesi izleme 
çalışmalanna ait foıograflar Şekil 2 ve 3'te veril
mektedir. 

Şekil 2 : Çerkezköy Girişi Örnekleme Noktasına Ait FotoAraf 

Şekil 3 : Ergene Nehri - Uzunköprü Ornekleme Noktasına Ait Foto~raf 

19 
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IV. SONUÇ VE ÖNERlLER 

Ergene havzasında genelde çeltik ve 
ayçiçe~i ekimi yapılmaktadır. Özellikle çok su 
isteyen çellik tarlalarından dönen gübre ve tarım 
ilaçlan içeren sulama suları Ergene nehrine 
ulaşmaktadır. Yöredeki yo~un gübrelemeden 
beklenen faydaların sa~lanabilmesi için toprakta
ki besin miktarı her yıl belirlenerek yetiştirilecek 
bitkinin besin maddesi ihtiyacına, toprak ve 
iklim koşullarına göre uygulanacak gübrenin cins 
ve özellikleri saptanmalı, toprak-gübre etki
leşimleri de göz önünde bulundurularak çiftçiler, 
verilecek gübre cinsi, miktarı, zamanı ve verilme 
metodları konusunda bilgilendirilmelidir. 
Böylelikle gere~inden fazla ve zamansız güber 
kullanımı engellenerek, yüzeysel akışlarla su 
kayna~ına besleyici taşınmasının en aza indiril
mesi saglanmalıdır. Aşın gübre ve ilaç kul
lanımının yanısıra aşırı sulamanın da ürün veri
mine bu roaddalerin eksikligi kadar önemli 
olumsuz etkileri olabilecegi unutulmamalıdır. 

Aynca, Çerkezköy yöresindeki çok yogun 
olan endüstrilerin sebep oldugu kirlenmeleri 
kontrol altına almak amacıyla atıkların Çorlu su
yuna verilmeden önce mevcut arıtma tesisilerine 
iletilerek antılması mutlaka saglanmalıdır. 

Endüstri kuruluşlarının her geçen gün hızla 
artması beraberinde hızlı nüfus artışını getirmek
tedir. Artan nüfusla birlikte bu nüfusa hizmet 
edebilecek altyapı ihtiyaçlannın da düzenli bir 
şekilde karşılanması gerekmektedir. Evsel atıksu 

miktarlarında nüfus artışına paralel bir artış 
oldugundan, evsel atıksu antılmadan su kaynak
larına boşalulması sonucu alıcı ortamlarının kali
tesinde de belirgin bozulmalar olmaktadır. 
Bunun önlenmesi için kanalizasyon şebekesi 
yapımiarının arıtma tesisleri ile birlikte ele 
alınması ve pissu arıtma tesislerinin düzenli 
çalışmasının saglanması zorunlu görülmektedir. 

Sonuç olarak, havzada faaliyeti bulunan 
tüm kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümün 
saglanması, böylece planlanan ya da sürdürülen 
bir faaliyetin bir digeri için sorun 
oluşturulmaması saglanmamalıdır. Aynca, hav
zadaki tüm dogal kaynakların korunmasının 
ancak kirletici kaynaklann etkin denetimi ile 
saglanacagı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
baglamda, denetim görevini üstlenen kııru
luşların işlevlerini yerine getirebilmeleri için 
mevcut yasalardaki hükümler eksiksiz uygulan
maladır. Yasal yetersizlikler nedeniyle denetimin 
aksaması durumunda, ilgili yasa ve 
yönetmeliklerde gerekli düzenlernelerin hızla 
gerçekleştirilmesi wrunlu görülmektedir. 

Son olarak özetlemek gerekirse, havzadaki 
yeni endüstri tesislerinin kurulmasına izin veril-
memeli, degerli tarım arazileri elden 
çıkarılmamalı, mevcut tesislerin atıklan 
antılmadan asla akarsulara verilmemelidir. Hali
hazırda inşa edilmiş bulunan arıtma tesislerinin 
verimli çalıştınlabilmesi için gerekli önlemler 
alınmalı ve sorumlu kurııluş ya da belediyelerce 
işletilmeleri hususu titizlikle izlenmelidir. 
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.. .. .. 
YERALTISUYU AKIŞ YONUNUN KARARLI 

İZOTOPLAR KULLANILARAK BELİRLENMESİ 

Yazan: Abdullah DlRlCAN* 

ÖZET 

Yeraltısulan hidrolojik çevrim iÇerisinde önemli bir yere sahiptir. Yeraltısulan, 
il;me suyu ve sulama wnacıyla kullanılan tatlı su kaynaklan iÇerisinde enjazla mik
tarda suyu ihtiva eder. Bu sulann oryini, akış hızı.. yaşı ve akış yönü üzerine birçok 
araştuma mevcuttur. Bu yazıda yeraltısuyu akış yönünün klasik hidrolqjik 
yöntemlerden farklı olarak kararlı tzotoplar kullanılarak bulunması anlatılmaktadır. 
Bu yöntemde çalışma yapılan bölgede yeraltısuyu numunesi alınan noktalar harita 
üzerinde tşaretlenmektedir. Harita üzerinde seçilen herhangi bir referans noktasına 
göre yeraltısuyu numunesi alınan noktalann X ve Y koordinatlan bulunmaktadır. 
Daha sonra bu noktalardaki sulann bünyes!!ıde bulunan kararlı izotoplann (oksyen-
18 veya döteryum) degerleri ölçülmektedir. Olçülen bu degerler ile daha önceden be
lirlenmiŞ olan X koordinatlan regüle edilmektedir. Çalışma alanı iÇerisinde numune 
alınan her noktaya ait X ve Y degerleri, referans noktasından geçen eksenler 
vasıtasıyla ikişer derecelik artışlar ile 1800 döndürülmektedir. Bu tşlem sonucunda 
maksimum korelasyon katsayısının elde edildigi açı degeri yeraltısuyu akış yönünü 
vermektedir. Yukanda anlatılan yöntem çeşitli çalışmalarda uygulanmış olup, 
ülkemizde de 1979 yılında Ege bölgesindeki Edremit ovasında "Edremit Ovasında 
izotoplar kuUanılarak Yeraltısuyu Bütçesi ve Karakteristiklerinin belirlenmesi", 1969 
yılında tç Anadolu bölgesindeki Konya kapalı havzasında "Konya kapalı havzasında 
yeraltısuyu hareketinin tzotop teknikleri ile incelenmesC ve 1972 yılında orta Anado
lu bölgesindeki Nigde-Mtslt ovasında "Ni{Jde-Mtsli ovasındaki yeraltısuyu karakteris
tiklerinin izotoplar kullanılarak belirlenmesi" adlı çalışmalarda belirlenmiş olan lo
kasyonlar ve yapılmış olan kararlı izotop analiz sonuçlan kuUanılarak yeraltısuyu 
akış yönü yeniden belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar yukanda adı geçen 
çalışmalar ve klasik yöntemler ile bulunan sonuçlan do!]rulamaktadır. 

1. GİRİŞ 

Yeraltısuları dünyada içmesuyu ve sulama 
amacı ile kulJanılan tatlı su kaynakları olan 
göller, nehirler ve baraj sularından çok daha 
fazla miktarda su ihtiva etmektedir. Bu 
bakımdan yeraltısuları, içme ve sulama 
yönünden büyük önem taşımwıadır. 

nlıtı l:ıotop 
Laboratuarı Ş ı Müdür ıü~ü 

Ayrıca kurak ovalar, vadiler ve tanma 
müsait verimli toprakların bulundugu yerlerde 
başvurulan en büyük su kaynagıdır. 
Yeryüzündeki birçok kurak ve sıcak vadilerde 
yeraltısuları kullanılarak çok daha verimli tanm 
alanları oluşturulmuştur. Gelişmiş ülkelerde ye
raltısularının endüstride kullanılmasının yanı sıra 
bu sular soguk olması nedeniyle ev ve büro 
sogutmaları ve buna benzer birçok alanda da kul
lanılmaktadır, [3]. 
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Yeraltısulan; kaynak: ve pınarlar halinde 

kendiliginden yeryüzüne çıkmadı~ durumlarda 

kuyular açılarak: temin edilmiktedir. Açılan bu 

kuyularda suyun kendi basıncı ile yeryüzüne 

çıkmadı~ kuyulann suyunun basınçsız bir ak:i

ferden geldigi söylenebilir. Buna karşın suyun 

kendi basıncı ile yeryüzüne çıktıgı kuyular ise ar

tezyen kuyular olarak: isimlendirilmekte olup, bu 

kuyu sulannın basınçlı bir ak:iferden geldigi 
scylenebilir. 

Genel olarak bütün yeraltısuyu rezervuar

lan yüzey suyu kaynaklanndan beslenir. Belli 

başlı tabii yeraltısuyu beslenmeleri yagışlar, 

akarsular, göller ve diger rezervuarlardan olur. 

Bunun haricinde yeralusuyunun suni beslenmesi 

de, fazla sulama suyundan beslenme, kanallardan 
sızmalarla veya yeralusuyu rezervuarlannı besle

mek mak:sadı ile çeşitli yollardan verilen sular 

vasıtasıyla olur. Su yeraltında, doymamış sahada 

gravite etkisiyle aşagıya dogru hareket eder. 

Doymuş alana eriştikten sonraki hareket 

dogrultusunu çevredeki hidrolojik şartlar tayin 

eder (Şekil 1). Yeralusuyu tabakalannda suyun 

çıkışı hidrostatik yükün fazla oldugu yerden hid
rostatik yükün az oldugu yere dogTudur. Bazı 

hallerde yeraltısuyu tabakası hem üste hem altta 

geçirimsiz tabalealar ile kaplı olabilmektedir. Bu 

durumlarda en üstteki geçirimsiz tabaleaya 

geçirimsiz örtü, su tabakasının altındaki 

geçirimsiz formasyonlara ise geçirimsiz yatak 

denilmektedir. 

Yeraltısulannın akışı yerüstü sulanndan 
farklı olup, piyezometrik yüzeyin egimi 

dogrultusunda meydana gelmektedir. ':' ~:-ü kal

ker galerileri dışında yeraltısulannın akış hızı 

son derece düşük olup, yeralusuyu sabit bir 

şekilde hareket etmektedir. Büyük bir çogunıugu 
dogal geçirgen ortamlarda oluşan akifelerde bili

nen hidrolik prensipiere göre oluşan yeralusuyu 

akımının bir yerden digerine ulaşması geçtigi 

ortamın permeabilitesine baglı olarak uzun 

zaman alabilmektedir, [3]. 
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Oklar yeraltısuyu akış 

yönünü göstermektedir. 

Şekil 1 : Yeraltısuyu hareketi ve topografya 

Klasik hidrolojik yöntemler kullanılarak 
yeralusuyunun genel akış istikametinin tayininde 
mevcut veya açılan kuyuların piyezometrik 
yüzeylerinin kollan bulunur. Poligonlar kurula
rak: kuyular gerçek kollar ile haritaya işaretlenir 
ve her kuyunun yanına piyezometrik su kotu 
yazılır. Daha sonra eş piyezometrik su kotu 
egrileri su yüzeyinin aynı seviyede olduğu nokta
ları biriiştirecek şekilde çizilir. Bu haritada su 
yüzeyinin maksimum egimi eş piyezometrik kol 
egrilerine dik istilcamette olup bu egrilere dik 
oklar yerleştiTilerek yeralusuyunun genel akış 

yönü belirlenmektedir. 



Yeraltısuyunun hareketi gözle görülmedi~i 
için izlenmesi zordur. Bu durum yeralusuyu ile 
ilgili problemierin çözümünde odak noktalardan 
birisini oluşturmaktadır. Bu problemin 
çözümünde çeşitli, metotlar kullanılmakta olup, 
bu yazıda kararlı izotoplar kullanılarak uygula
nan yöntem anlatılmaktadır. 

İncelenen sahadaki yeralusuyunun kararlı 
izotop kompozisyonundaki farklılıklar bunların 

iki veya daha fazla, farklı izotop kompozisyonu
na sahip kaynaklardan beslendi~ini 
gösterebilmektedir. Bölgesel yagışların etkisiyle 
bir göl veya nehirden meydana gelen sızıntı 

sularınm kararlı izotop kompozisyonları genel
lilde göl veya nehrin kararlı izotop de~erinden 
saparak farklılaşabilir. Yüksek yerlerden besle
nen akarsuların kararlı izotop kompozisyonları 
yükseklik etkisinden dolayı daha düşük bir ka
rarlı izotop kompozisyonuna sahip oldugu için 
bunlardan beslenen yeralusoyunun izotop kom
pozisyonu daha düşük olur. Bir gölü besleyen 
yüzey suları da aynı nedenden ötürü düşük ka
rarlı izotop kompozisyonuna sahip olabilir. Fakat 
göllerde meydana gelen buharlaşmadan dolayı 
göl suyunun kararlı izotop içerigi artabilir ve 
düşük döteryum fazlalı~ ile karakterize edilir 
(d= oD-80180). Bu durumdan genellikle bölgesel 
ya~şlardan beslenen sular ile göllerden beslenen 
suların ayırt edilmesinde yararlanılmaktadır. 

Daha yüksek kOllardaki yeraltısuları yüksek 
egimli yüzeyin tabanında bulunan bir alandaki 
yeraltısuyu sistemine sızabilmektedir. Ye
raltısuyu akış yönünün eş su kotu egeileri ile bu
lunabilmesine karşın, detaylı eş su kotu 
egrilerinin elde edilmedigi durumlarda, kararlı 

izotop kompozisyonu degişimleri yeralusuyunun 
genel akış istikametini belirlemekte kul
lanılabilmektedir, [2]. 

UYGULANAN YÖNTEMİN TEORİSİ 

Akarsu, göl veya dag eteklerinin daha dik 
egimli yüzeylerinden uzaklaştıkça buralardan 
meydana gelen sızıntı sularının oluşturdugu ye
raltısuyunun kararlı izotop içeriginde bölgesel 
yagışlardan dolayı degişiklik olmaktadır. Bu kay
naklara yakın yerler dışında yeralusuyunun ka
rarlı izotop içerigindeki degişim, mesafenin 
dogrusal bir fonksiyonu ile tahmin edilebilmek-
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tedir. Kararlı izotop kompozisyonu ile mesafe 
arasındaki ilişkinin derecesi korelasyon katsa
yılarından bulunabilmektedir. Bu metot da ek
senlerin 180° döndürülmesi ile verilen 
aralıklardaki X -eksenleri ile oksijen-18 veya 
döteryum parametreleri arasında korelasyon kat
sayılarının bulunması amaçlanmaktadır. Maksi
mum korelasyon katsayısına karşılık gelen 
döndürme açısı orijinal X eksenine göre ye
ralusuyunun genel akış yönü hakkında bilgi ver
mektedir. 

Harita üzerinde belirlenen bir referans nok
tasına göre her su numunesi alınan noktanın yeri 
Xi ve Yi koordinatları ile belirtilmektedir. Ek
senlerin döndürülmesinin ardından her su numu
nesi alınan noktanın koordinatları 1 ve 2 numa
ralı eşitliklerden hesaplanmaktadır. 

bu eşitliklerdeHi ,e/pj; 

H;= -ıl X;+ Y; ,ei= ıocıa1~} <pJ=Döndürmea;ısı 

ile ifade edilmektedir. Bu hesaplamaların basit 
bir bilgisayar programı ile kolaylıkla yapılması 
mümkündür. Döndürme açısına baglı olarak ko
lerasyon katsayısı ile ilgili egeinin şekli numune 
alma noktalarının daglımına baglı olmaktadır. 
Çalışma alanında belirlenen numune alma nokta
larının sayısının az olması maksimum korelas
yon katsayısının dogru bir şekilde bulunmasını 
zorlaştırmaktadır. Numune alınan noktaların ho
mojen bir şekilde dagılması halinde, korelasyon 
katsayısına karşılık döndüerne açısı grafi~nde 
çizilen egri simetrik, aksi durumda ise simetrik 
olmayan bir yol izlemektedir (Şekil 2). Bu 
şekilde A egeisi numune alınan noktaların 
çalışma alanında simetrik olarak da~ılımını, B 
ise simetrik olmayan dagılımını ifade etmektedir. 
C egeisi A ve B egeilerinde kullanılan 25 nokta 
için %95 güvenirlik seviyesinde anlamlı olan ko
relasyon katsayısının en küçük kısmi degerini 
ifade etmektedir. Şekil 2'deki A ve B egeilerinde 
maksimum korelasyon katsayısı eksenlerinin 
180° döndürülmesi sonucu elde edilmiştir. Nu
mune alınan noktaların çalışma alanında homo
jen dagıldıgı ıçın döndürülen X ekseni 
degerierine karşılık oksijen-18 parametresinin 
regülasyonu Şekil 3'de görülmektedir. 
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Şekil 2 : Varsayılan numune noktaları için döndürülen eksenler ile kolerasyon katsayısının de~işimi 
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Şekil 3 : Lokasyonların düzenli bir da~ılımı için 180°'lik bir döndürmeden sonra 180 de~erlerinin 
X - eksenine karşılık regresyonu 
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Hesaplanan degerierin dogıulugu korelas
yon katsayısının hesaplanmasında kullanılan 

de ger katsayısının bir fonksiyonudur. Korelasyon 
katsayısının en küçük degeri önemli olup, denk
lem 3 kullanılarak hesaplanmaktadır. 

c= V (In _:2+1~ (3) 

Burada t gerekli olan anlamlılık seviyesin
deki (n-2) özgürlük derecesi için "student's t" 
dagılımı degeridir. Bu faktörün büyüklügü Şekil 
4'de verilmektedir, [2]. 

o z 
o 
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"' <! 
-' 
~ 0 4 
o 
"' 

02 

o+----2~0---4~0--~~~--BT0--~100~--,1 20~--

NUM UNE SAYISI 

Şekil 4 Numunelerin sayısı ile kolerasyon kat
sayısının %95 güven seviyesinde 
önemliligin dagılımı 

ÖRNEK UYGULAMA 

Edremit Ovasında İzotoplar Kul
lanılarak Yeraltısuyu Bütçesi ve Karakteris
tiklerinin Belirlenmesi, [S]; 

Türkiye'nin batısında Ege denizi kıyısında 
yer alan Edremit ovası 200 km2'lik bir alanı kap
samaktadır. Ovanın yeraltısuyu beslenmesinin 
ana kaynagını yagış ve akarsulardan süzülme 
oluşturmaktadır. Çalışma alanının orta 
bölgesindeki yeraltısuyunun genel akış yönü 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1998 SAYI 90 

dogudan batıya dogru oldugu DSl Jeoteknik Hiz
metler ve Yeraltısuları Daire Başkanlıgı'nca 

basılmış olan bölgenin hidroloji haritasında belir
lenmiştir. 

Edremit ovasının etrafı daglar ile çevrili 
olup, batıda Ege denizine açılmaktadır. Ovanın 
içerisinden geçen ve denize boşalan birçok 
sayıda akarsu mevcuttur (Şekil 5) Bölgeye yılda 
ortalama 735 mm yagış düşmektedir. Geniş çapta 
ziraat yapılan bu bölgede sulama suyunun büyük 
bir kısmı ovada açılmış olan 100 kadar kuyu ile 
yeraltısuyundan saglanmaktadır. Ovanın üzeri 
alüvyon ile kaplı olup, bu tabakaların kalınlıgı 
akarsular boyunca incelmektedir. Kıyı 

bölgesinde killi tabakalar yaygındır ve bazı 

kısımlarda alüvyon içerisinde kil merceklerine 
rastlanmaktadır, [5] . 1979 yılında yapılmış olan 
bu çalışmada ovada mevcut tüm akarsular tespit 
edilmiş, kuyu ve kaynaklara ait şekilde görülen 
75 adet tokasyon belirlenmiştir. Hazırlanan su 
numunesi alma programı çerçevesinde çeşitli pe
riyotlarda su numuneleri toplanmıştır. Ye
raltısuyu akış yönünün belirlenmesinde kul
lanılan bu yöntemin teorısının anlatıldıgı 

bölümde belirtilen hususlar dikkate alınarak ye
raltısuyunu temsil eden kaynak ve kuyuların 

sayısı 21 olarak belirlenmiştir. 

Bu kaynaklar ve kuluyarın yarısından faz
lasının oksijen-18 analiz sonuçları Mayıs 1979 
tarihli su numunelerine ait olup, digerleri ise 
Şubat, Nisan ve agustos ayiarına aittir. Bu 
yöntemin uygulanması için mümkün oldugu 
kadar çok sayıda su numunesi alma noktası ve 
bunların homojen bir dagılım göstermesi gerek
tigi için farklı tarihlerde alınan numuneler aynı 
dönemde alınmış gibi farz edilmiştir. Belirlenen 
21 adet tokasyondan alınan su numunelerinin 
tamamının oksijen-18 analizlerinin yapılmış 

olmasına karşın sadece 5 adedinin döteryum ana
lizi yapılmıştır. Bu nedenle döteryum 
degerierinin bu çalışmada kullanılması mümkün 
olmamamıştır. 1979 yılında yapılmış olan 
çalışmada bölgenin yeraltısularında trityum kon
santrasyonunun genel olarak dogudan batıya 

dogru giderek azalması, hİdrojeolojik etütler ile 
saptanan yeraltısuyu akış yönünün dogrultusunu 
ortaya koydugu belirtilmiştir, [4,5]. Bu lokasyon
lara ait oksijen-18 degerieri ve bu noktaların X 
ve Y koordinatları Tablo 1 'de verilmiştir. 
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Şekil S : Edremit Ovası 

Tablo 1: Edremit ovasında 1979 yılında belirlenmiş olan kuyularm herhangi bir referans noktasına 
göre X ve Y koordinatları, Oksijen-18 degerleri. 

-- ---· 
Eksenierin 136° döndürülmesi 

Numune Oksijen-lS X y sonucu bulunan X değerleri 
adı (

0 /oo) (cm) (cm) (cm) 
4 -7 ?3 -14,2 66 - 15 o 
7 -6 89 -3,5 5,9 -6,5 
9 -6 86 -9,6 93 -1 3 3 
13 -6 86 -0,9 ı 4,0 -10,0 
17 -7,27 -8,9 ı 4 9 -ı 6,6 

30 -6 55 ı ı 20 9 ı 3 2 
33 -6,20 3,3 ı7 3 9 ı 

37 -6,65 5,8 ı 7,6 7,5 
48 -6,65 8,8 ı3 ,6 2,6 
57 -6,98 5,2 84 ı , 8 

59 -6 89 10,5 9,7 - 1,3 
61 -6,73 13,4 11,8 -2 ı 

62 -6,83 15,2 ll ı -3,9 
67 -6,73 20,0 10,4 -7,9 
69 -6,97 24,4 ı o o -ll 4 
79 -7,10 15,8 7,2 -6,9 
8 ı -7, ı 9 ı 4 ,3 4,0 -8,0 
84 -6,84 10,9 3,1 -6,0 
86 -7,04 6,7 53 -1 4 
88 -6 57 5,3 3,9 - ı 3 
9 1 -6,88 7,3 25 -3,8 
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Bu degerler kullanıldıgtnda maksimum ~~ 
relasyon katsayısı eksenierin 1380 döndürülmesi 
ile elde edilebilmiştir. (Şekil6). %95 güveniriilik 
seviyesinde korelasyon katsayısının minimum 
degeri denklem 3 kullanılarak hesaplanmış ve 
r=0,37 bulunmuştur. Bu sonuca göre Edremit 
ovasının orta bölgesindeki yeralusuyu genel akış 
istikameti 42° kuzeybau olarak belirlenmiştir. 
Bu sonuç DSl Jeoteknik Hizmetler ve Ye
raltısulan Daire Başkanlıgının çıkarmış oldu-
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gu Edremit ovası hidrojeoloji haritasında ve 
bölgede yapılmış olan "lzoıop yöntemleri kul
lanılarak Edremit ovasında yeraltısuyu karakte
ristiklerinin tayini" çalışmasında trityum 
degerieri baz alınarak yapılan yeraltısuyu akış 
yönü tahminlerini dogrulamaktadır. Eksenierin 
1380 döndürülmesi sonucunda X-ekseni boyunca 
mesafe ile oksijen-degerlerinin degişimi Şekil 
7'de görülmektedir. 

Korel osyon ka t sa yı s ı n ı n °/o 95 

güven ir iil ik s ev iyes i 

100 120 140 160 180 

Dönme açısı 

Şekil 6: 180° döndürülmüş olan X -ekseni ile Oksijen -18 arasındaki korelasyon 
katsayısının degişimi 
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Şekil 7: 138° 'lik bir döndürme sonucu X-ekseninin oksijen -18 degerierine göre korelasyonu 
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Konya kapalı havzasındaki yeraltısuyu 
hareketinin izotop teknikleri ile incelenmesi 
[6]; 

Ülkemizin iç Anadolu bölgesinde yer alan 
Konya kapalı havzası yarı kurak bir iklim 
bölgesindedir. (Şekil 8). Bu havzadaki ye
raltısuyu ~areketi izotop teknikleri kullanılarak 
F. ŞENTURK (1969) tarafından incelenmiştir. 
Yapılan hİdrojeolojik çalışmalarla havzada derin 
ve sıg olmak üzere iki tip akifer tespit edilmiştir. 
Havzanın iç kısımlarında Çumra bölgesinde daha 
eski suların bulundugu belirlenmiştir. Havzadaki 
yeraltısuyunun akış yönü, su tablasına göre 
güneyden kuzeydoguya dogru oldugu belirlen
miştir. Hidrojeolojik çalışmalar ile elde edilen 
bulgular izotop teknikleri .~ullanılarak daha has
sas bir şekilde F. ŞENTURK ve uzman grubu 
tarafından irdelenmiştir. Havzanın yeraltısuyu 
beslenimi yagış, yüzeyakışı ve Tarsus daglarının 
kuzey yakasından, batıda May ve Apa daglannın 
yanısıra tanmsal sulama ile olmaktadır. Yer
altısuyu boşalımı ise kuzeye dogru olup, Aksaray 
Sultanhanı-Obruk ve Altınekin yörelerinden 
geçerek Tuz gölüne dogru olmaktadır. Bu havza
daki yeraltısuyu hareketi havzanın dogusunda 
güneyden kuzeye dogru batısında ise batıdan 
doguya dogru oldugu belirlenmiştir. 

Eber Gölü 

c5 ~Ak~thlr GÖiu 

V \')ç ovusçu 
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Beneh i r. 
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Benehir 

2~ 

.Kadınhanı 
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2Z 4 • 
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1966 -1967 yıllannda bu bölgede yapılan 
çalışmada 8 adet sıg kuyu, 4 adet derin kuyu, 9 
adet pompalı kuyu, 2 adet kaynak ve 6 adet ar
tezyen olmak üzere toplam 29 adet lokasyondan 
su numuneleri alınmıştır. 1969 yılında yapılan 
Konya kapalı havzasındaki yeraltısuyu hareketi
nin izotop teknikleri ile incelenmesi isimli 
çalışmada dördüncü ~p olarak belirlenen derin 
kuyuların kıtasal tıp yagışlardan beslendigi 
söylenmektedir. Bu kuyuların Konya kapalı hav
zasında yeraltısuyunun hareket dogrultusu ve 
hızının araştırılmasında kullanılması uygun 
görülmüş. Havzadaki yeraltısunun grup
landmıması neticesinde başlıca iki akiferin tespi
ti mümkün olmuştur. Bunlardan ilki, 4. grup ola
rak adlandınlan (6, 9, 14, 7, 10, 16, SA, lSA, 
13A, 17,12, 20) nolu kuyuların bulundu~u akife
rin beslenimi kıtasal tip yagışlar ife olup, 
bölgesel olarak Toros daglannın kuzey 
yamaçlarından oldugu düşünülmektedir. Konya 
yeraltısuyunu esas olarak neojen kireçtaşı 
içerisinde bulunan bu akifer temsil etmektedir. 
İkincisi ise 2. grup olarak adlandırılan (2, 23, 8,4, 
21, 22, 23A) nolu kuruların bulundugu grubun 
lokal Konya yagışlan ıle beslendigi söylenebilir. 
Bu sıg akiferin derin akifere nazaran daha agır 
izotopik degerler alması sıg suların bir miktar 
buharlaşmaya maruz kalmasından ileri geldigi 
sanılmaktadır, [6]. 

tıAKSARAY 

,20 

.Er eO li 

Ni <iDE 
® 

. 
•23A ı~-ı~A 

•Karaman 

AK 

Şekil 8 : Konya Kapalı Havzası 
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Bu çalışmada iki gruptan 4,5,6,7,8,10,13A, 
16,22 numaralı kuyular ve do~u Akdeniz kıtasal 
yagışlardan beslendi~i düşünülen 3. grupdaki 
17 A numaralı kuyunun kullanılması uygun bu
lunmuştur. Bu tokasyonların X,Y koordinatlan 
ve 1969 yılında yapılmış olan döteryum analizle
ri tablo 2'de verilmiştir. Bu degerler kul
lanıldıgında maksimum korelasyon katsayısı ek
senlerin 38° döndürülmesi ile elde edilebilmiştir 
(Şekil 9). % 95 güveniriilik seviyesinde kore
lasyon katsayısının minimum de~eri 3 kul
lanılarak hesaplanmış ve r=0,54 bulunmuştur. 
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Bu sonuca göre Konya kapalı havzasında 
yeraltısuyu akış yönünün 38° kuzeydogu oldugu 
bulunmuştur. Bu sonuç klasik yöntemler ile bu
lunan sonucu ve I 969 yılında Konya kapalı hav
zasındaki yeraltısuyu hareketinin izotop teknikle
ri ile incelenmesi konulu araştırmanın sonucunu 
dogrulamaktadır. Eksenelerio 38° döndürülmesi 
sonucunda X-ekseni boyunca mesafe ile 
döteryum degerierinin degişimi şekil IO'da 
görülmektedir. 

Tablo 2: Konya kapalı havzasında 1969 yılında belirlenmiş olan kuyularm herhangi bir referans 
noktaya göre X ve Y koordinatları, Döteryum degerieri 

Numune 
adı 

22 
4 
5 
8 
10 
7 

13A 
6 
16 

17A 

0.9 

0 .8 

0 .7 

0 .6 

Döteryum 
(
0 /oo) 

-68,6 
-68,4 
-70,3 
-70,6 
-74,0 
-73,2 
-70,3 
-76,3 
-73,0 
-75,0 

Eksenierin 38° döndürülmesi 
X y sonucu bulunan X değerleri 

(cml (cm) (cm) 

-24,5 -8,4 24,48 
-19,8 -9,0 21 ,14 
-15,6 -5,6 15,74 

-8,5 -16,6 16,92 
-7,2 -4,2 8,26 
-0,7 -21,3 13,67 
4,1 12,6 10,99 

-11 ,3 2,5 7,37 
34,1 -29,8 8.52 
26,0 -24,8 5.22 

~ 0 .5 f---h----- - ......:>...ç------------
~ 
~ 0 .4 

~ 0 .3 

~ 0 .2 
o 
:ı< 0 . 1 

0 .0 

-0. 1 

-o. 2+---.----.--~.--...---,:----::::--~=--~-:r:---::r::::--o 20 40 60 80 100 120 140 16 0 180 

Dön me OCI S I 

Şekil 9 : ısoo döndürülmüş olan X-ekseni ile Döteryum arasındaki korelasyon katsayısının 
degişimi 
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Şekil lO: 38°'lik bir döndürme sonucu X-ekseninin Döteryum degerierine göre korelasyonu 

Nigde-Misli ovasandaki yeraltısuyu ka
rakteristiklerinin izotoplar kullanalarak belir
lenmesi [1]; 

Misli ovası Nigde vilayetinin 30 km kadar 
kuzeyinde ve orta Anadolu kapalı havzasının 

kuzey batısında yer almaktadır (Şekil ll). Misli 
ovasında üç düzlük bulunmaktadır. Misli ovası 
hidrojeoloji raporlarında ve yukarıdaki başlıkta 
adı geçen raporda ova üç bölümde incelenmiştir. 
Bu düzlükler Gölcük, Ovacık ve Edikli olup bun
ların yüzey alanları sıra ile 290 km2, 22 Jan2 ve 
35 km2'dir. 

1975 yılında Misli ovasında izotoplar kul
lanılarak ovadaki yeraltısuyu karakteristiklerinin 
belirlenmesi çalışmasında yeraltısuyu numunesi 
alınan ve kararlı izotop ölçümleri yapılan kuyu
ların büyük bir çogunlugu yüzey alanı en geniş 
olan Gölcük düzlügünde bulunmaktadır. Bu ne
denle örnek uygulama için Gölcük düzlügü 
seçilmiştir. Bu düzlügün beslenimi yagıştan ve 
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yüzeysel akıştan, boşalımı ise suni olarak, kay
naklar ve havza dışı akışı ile meydana gelmekte
dir, [1,7]. Misli ovasının hidrolojik etüt raporun
da Gölcük düzlügündeki yeraltısuyu akış yönü 
güneydogudan kuzeybatıya dogru oldugu belir
tilmiştir, [7]. Bu düzlükte örnek uygulama için 
seçilen kuyuların X,Y koordinatları ve bunlar
dan 1972 yılında alınan su numunelerinin oksijen 
-18 degerieri Tablo-3'de verilmiştir. Bu degerler 
kullanıldıgında maksimum korelasyon katsayısı 
eksenierin 1240 döndürülmesi ile elde edilebil
miştir (Şekil 12). %95 güveniriilik seviyesinde 
korelasyon katsayısının minimum degeri denk
lem 3 kullanılarak hesaplanmış ve r-=0,37 bulun
muştur. 

Buna göre Misli ovasında yeralusuyu akış 
yönü 34° kuzeybatı oldugu bulunmuştur. Bu 
sonuç klasik yöntemler ile bulunan sonucu 
dogrulamaktadır. Eksenierin 124° döndürülmesi 
sonucu X-ekseni boyunca mesafe ile oksijen -18 
degerierinin degişimi Şekil 13'de görülmektedir. 



DSITEKNIKBÜLTENl 1998 SAYI 90 

Şekil ll : Ni~de -Misli Ovası 

Tablo 3 : Nigde ovasında 1971, 1972, 1973 yıllarında belirlenmiş olan kuyuların herhangi bir 
referans noktasına göre X ve Y koordinatları ve Oksijen -18 degerieri 

-·· ~ -- -

Eksenierin 124° döndürülmcsi 
Numune Oksijen-IS X y sonucu bulunan X değederi 

ad ı (
0 /oo) (cm) (cm) (cm) 

? -9.9 7.1 -2.7 -6.2 

9 -1 0. 1 6.1 -3.1 -6.0 

14 -1 0.0 7. 1 -4.3 -7.5 

16 -9.8 5. 1 -4.3 -6.4 

18 -10.0 3.4 -3.3 -4.6 
21 -9.9 o ı -4.2 -3.5 
22 -9.3 -1.0 -4. 1 2.8 
?6 -9.4 -4.4 -8.7 4.8 
31 -9.5 -54 -6.6 ?.5 

37 -9.6 -2.5 -3. ı 1.3 
38 -9.8 -1 9 -ı <) ı 3 
40 -9.6 -1.6 -1.3 1.0 
4~ -9.6 -2.0 0. 1 -12 

44 -9.8 -3 .2 0.3 _ı _ o 

46 -9.9 4.0 1.3 - 1.? 
47 -9.8 3.? 0.8 -1.1 
49 -9.5 u 4.0 2.5 
.:'~ -9.8 -2 .9 4.8 -5 .6 
)5 -10.2 -4.3 3.2 -5 . 1 
56 -10.0 -49 3.6 -5 .7 
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Şekil 12: 1800 döndürülmüş olan X-ekseni ile Oksijen -18 arasındaki korelasyon 
katsayısının degişimi 

-9.3 o 
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-9.5 

o 
aı 
-;- -9.7 
c 

"' 
"' .X 

o o o o o 

o -9. o o o 

o o o 

-10.1 o 

o 

-ı 0 .3+-----,----,---__,----,.-----.-------r---.,.---
-8 -6 -4 -2 o 

X Ekseni 
2 4 6 

Şekil13: 124°'1ik bir döndürme sonucu X-ekseninin oksijen-18 degerierine 
göre korelasyonu 



SONUÇ 

Bu yöntemle yeralatısuyu akış yönü, 
sulann bünyesinde bulunan oksijen ve hidrojen 
elementlerinin kararlı izotoplan olan oksijen-18 
veya döteryum izleyicileri kullanılarak bulun
ması mümkün olmaktadır. Örnek uygulama ola
rak anlatılan çalışmalar için yapılmış olan mev
cut oksijen -18 ve döteryum analizleri 
kullanılırken, yöntemin uygulanmasına yönelik 
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koşullar kısmen ihmal edilse bile üç uygulamada 
da % 95 güveniriilik de dog-ru sonuçlar elde edil
miştir. tkinci örnek uygulamada oksijen-18 
degerleride aynı sonucu verdigi halde döteryum 
degerierinin de kullanılabileceg-ini göstermek 
}?.akımından döteryum degerieri kullanılmıştır. 
Uç örnek çalışmada da elde edilen sonuçlar diger 
klasik yöntemlerle elde edilen sonuçları 
dogrulaması bakımından önemlidir. 
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Geçen bir kaç yıl içerisinde, inşaat mühendisliğindeki bilgisayarlı hesaplamalarda Yapay 
Zeka uygulamalan ilk sırayı almıştır. Bu uygulamalar genellikle uzman sistemleri 
içermektedir. Bu makalede değişik bir yapay zeka yaklaşımı olan sinir ağiarına değinilmiş ve 
bir uygulama takdim edilmiştir. 

Beton ağırlık baraj ların statik ve deprem yükü etkisi altında tasarımı için kişisel 

bilgisayarda bir geriye yayılma yapay sinir ağı programı geliştirilmiştir. Problemineğitim seti 
konvansiyonel bir sonlu elemanlar metodu programı yardımı ile elde edilmiştir. Problemin 
değişkenleri ağa, normalizasyon tekniği ile tanıtılmıştır. Yapay sinir ağı ile elde edilen 
çözümler sonlu eleman çözümleri ile karşılaştınlmış ve her iki çözümün birbiriyle uygunluk 
arz ettiği görülmüştür. Ağırlık baraj problemi, inşaat mühendisliğindeki tipik tasarımların 
yapay sinir ağları ile yapılabileceğim göstermektedir. Yapay sinir ağı hesaplamalannın inşaat 
mühendisliğinde karar verme ve tasanın için alternatifbir çözüm olduğu gösterilmiştir. · 

ANAHTAR KELİMELER: Yapay zeka, Yapay sinir ağlan , Beton ağırlık baraj 

DETERMINATION OF THE STATIC AND THE DYNAMIC CHARACTERISTICS 
OF CONCRETE GRA VITY DAMS BY NE URAL NETWORKS 

ABSTRACT 

Computation on civil engineering has concentrated primarily on artificial intelligence (AI) 
applications in the past few years. These applications generally involve expert systems. This 
article deals with a different AI approach involving neural networks and an application were 
presented. 

The backpropagation neural network program is implemented on a personal computer for 
design of concrete gravity dams under static loading and earthquake loading. The training sets 
for the problem were generated through a conventional finite element program. Variables of 
the problem were presented to the network by normalization technique. The solutions 
obtained by neural networks were compared with the results of the finite element method, and 
it has been seen that both solutions are convenient to each other. The design of gravity dam 
problem indicates that typical design problems in civil engineering can be performed by 
neural networks. It has been shown that the neural network computation is an alternative 
solution for decision and design in civil engineering. 
KEY WORDS: Artificial intelligence, Neural networks, Concrete gravity dam 
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GİRİŞ 

İnsanlar var oluşundan beri hep doğayı 
taklit etme gereksinimi duymuştur ve hala 
duymaktadır. Bu gereksinim insanın yaratı
lışında varolan ogrenme ihtiyacından 

kaynaklanmaktadır. Taklit etme olayının en 
yeni ürünlerinden biri olan yapay sinir 
ağları , insan beyninin çalışma prensibini 
kendine model edinmiş, yapay sistemlerdir. 

Von Neuman mimarisi kullanan klasik 
anlamdaki bilgisayarlar tecrübeye ve 
gözleme dayalı problemleri çözmekte 
yetersiz kalmaktadır. Bu tür bilgisayarların 
verileri seri olarak işleyip sonuca 
ulaştırmaları bu yetersizlikteki en büyük 
etkendir. Bu durum bilim adamlarını insan 
gibi tecrübeye dayanarak, problem çözme 
yeteneğine sahip bilgisayarlar yapmaya 
veya programlama teknikleri geliştirmeye 

zorlamıştır. Yapay sinir ağları, problemi 
parçalara ayırarak, bu parçaları kendi 
içerisindeki her bir nöron vasıtası ile 
işleyip bir sonuca varmakta ve bu sonucu 
kendisine bağlanan diğer nöronlara giriş 

değeri olarak göndermektedir. Sistem bu 
hiyerarşi içerisinde çalışarak problemi 
çözmektedir. 

Yapay sinir ağları üzerine yapılan 

araştırmalar hem yazılım hem de donanım 
üzerine devam etmektedir. Günümüzde 
yapay sinir ağları: ekonomi, iktisat, 
endüstri mühendisliğinde, otomasyonda, 
elektronik mühendisliğinde, elektronik 
devre tasarımında, bilgisayar mühendis
liğinde, tıp alanında, çeşitli zeka problem
le~nin çözümünde, optik algılamada, nesne 
tanımlama gibi birçok konuda uygulama 
alanı bulmuştur. 

İnşaat mühendisliğinde Uzman 
Sistemler konusunda yeterli sayılabilecek 

derecede uygulama mevcut olmasına 

rağmen, Yapay Zekanın diğer bir dalı olan 
yapay sinir ağları üzerine henüz kapsamlı 
bir çalışma yapılmamıştır (Arslan, 1992). 
Oysa inşaat mühendisliğinde diğer 

mühendislik dallarının birçoğunda olduğu 
gibi tasarımda tecrübenin önemli derecede 
etken olduğu türden problemlerle sıklıkla 

karşılaşılmaktadır. Bu durumda da gerçek 
çözümden uzaklaşan değerler elde 
edilmektedir. 

İnşaat mühendisliği problemlerinin bir 
diğer özelliği çok gerçekli karar verme 
durumudur. Yani problemin çözümü için 
birden çok kabul edilebilir metodun 
bulurımasıdır. Bu tür durumlarda kesin veri 
isteyip ona göre kesin sonuç isteyen 
problemierin çozumu zorlaşmaktadır. 

Ancak yapay sinir ağları kullanarak bu tür 
problemlere daha gerçekçi bir şekilde 

yaklaşmak mümkündür. 
Barajların yükseklikleri, barajın yapım 

amacına ve bölgenin topoğrafik şartlarına 
göre belirlenmesine karşılık, taban 
genişlikleri zemin emniyet gerilmesi 
yanında beton dayanımı dikkate alınarak 

optimum şekilde belirlenmektedir. Bu 
nedenle, yapılan çalışma baraj taban 
genişliğinin gerekli şartları sağlayacak 

şekilde optimum boyutta seçilmesi 
amacına yöneliktir. Çalışma iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde, statik 
kuvvetler etkisindeki tipik bir beton ağırlık 
barajın memba yüzeyi yatay yerdeğiş
tirmeleri ve düşey normal gerilmelen ile 
maksimum ve minimum asal gerilmderin 
değerleri ve oluşma yerleri yapay sinir 
ağları yardımıyla tespit edilmektedir. 

İkinci bölümde, deprem yükleri 
etkisindeki tipik bir beton ağırlık barajın 
dinamik karakteristikleri yani barajın temel 
frekansı , mutlak maksimum gerilmesi, 
baraj memba yüzeyinin istenilen yerindeki 
mutlak yatay yerdeğiştirmesi ve baraj 
memba yüzeyının istenilen yerindeki 
mutlak düşey normal gerilmesi yapay sinir 
ağları kullanılarak belirlenmektedir. 
Deprem yükleri yanında statik yükler de 
göz önünde bulundurulmaktadır. Deprem 
hareketi sonucu rezervuarda oluşan 

hidrodinamik basınçların baraj üzerindeki 
etkileri, eklenmiş kütle yaklaşımı 

(Westergaard, 1933) ile hesaba katılmak
tadır. Dinamik çözümleme, modların 

süperpozisyonu metodu kullanılarak 

yapılmıştır. Baraj ın deprem davranışı , 1992 
Erzincan depreminin Doğu-Batı bileşe-



nının %5 'lik sonume karşı gelen ivme 
spektrumu kullanılarak ve ilk beş modun 
katkısı hesaba katılarak elde edilmiştir. 

Yapay sinir ağı için veri tabanı 
oluşturulmasında baraj yüksekliği sabit 
tutulmuş ve farklı taban genişlikleri 

dikkate alınarak barajın, statik ve deprem 
kuvvetleri etkisindeki sonlu eleman 
çözümleri elde edilmiştir. Özellikle bu tür 
sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile 
çözümü oldukça zaman alıcı olmaktadır. 

Tasarım sırasında çeşitli geometrik 
özellikteki baraj kesitleri arasında 

karşılaştırma yapma ihtiyacı duyuldu
ğunda, tüm analizleri yapmak pratik 
olmamaktadır. Bu nedenle, sunulan metot 
hassaslık derecesinin daha düşük 

olabileceği ön boyuttandırma aşamasında 
daha pratik ve süratli bir analiz ortaya 
koymaktadır. 

Literatürde, çok çeşitli sayıda yapay 
sınır ağı modeli rapor edilmektedir. 
Bunların her birinin diğerine göre farklı 

problemlerde avantaj veya dezavantajları 

mevcuttur. Geri yayılma sinir ağları en çok 
kullanılan ağ tipi olmaktadır. Bu 
araştırmanın konusu olan probleme en 
uygun ağ tipi olduğuna karar verilmiş ve 
bu nedenle çalışmada C++ bilgisayar dili 
kullanılarak hazırlanan geri yayılınalı sinir 
ağı programı NETICE (Neural nETwork In 
Civil Engineering) (Arslan ve İnce, I 994a) 
kullanılmıştır. Program, halihazırda sadece 
IBM uyumlu kişisel bilgisayarda 
kullanılabilmektedir. NETICE programı 

kullanıcıya veri girişlerinde oldukça kolay 
bir kullanım sağlamaktadır. Giriş 

nöronlarının sayısı , saklı tabaka ve nöron 
sayıları, ve çıkış nöron sayıları kolaylıkla 
girilebilmektedir. Ayrıca bias'ın durumu ve 
öğrenme oranı değiştirilebilmektedir. 

Program yapısı herhangi bir alanda 
uygulama yapılabilmesini sağlayacak 

şekilde tasarımlanmışsa da, NETICE' nin 
esas geliştiritme amacı çeşitli inşaat 

mühendisliği problemlerini çözmektir. 
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YAPAY SİNİR AGLARI 

En genel anlamda sinir ağları , insan 
beynindeki nöronlara benzer olarak 
meydana getirilen yapay nöronların değişik 
bağlantı geometrısı ile birbirlerine 
bağlanmasıyla oluşan kompleks sistemler
dir. Şekil 1. 'de bir biyolojik sinir hücresi 
görülmektedir. Biyolojik nöron, bir 
çekirdek, gövde ve iki türlü uzantıdan 

oluşmaktadır. Bunlardan kısa ve dalianmış 
olan Dentrit giriş bilgilerini alır, uzun ve 
tek olan Akson ise çıkış bilgilerini diğer 
nöronlara taşır. Akson ve Dentritin 
birleşim yerine Sinaps adı verilir. Bunlar 
nöronlardan aldığı sinyalleri değerlendi

rirler ve eşik değeri üzerinde bir giriş varsa 
bir sonraki hücreye iletirler. 

Yapay sinir ağı teknolojisi hesaplama
larda tamamen farklı bir yaklaşım 

getirmektedir. Yapay sinir ağları, paralel 
hesaplama tekniğinin bütürı avantaj larını 
kullanabilen ve algoritmik olmayan bir 
metottur. Belirli bir problemi, program
lama yerine direkt olarak mevcut örnekler 
üzerinden eğititerek öğrenirler. Ayrıca 

yapay sinir ağları, klasik bilgisayar belleği 
gibi belirli bilgileri belirli yerlerde saklama 
yerine, öz şeklindeki bilgileri nöronlar 
arasındaki bağlantılar üzerindeki ağırlık 

değerleri ile ağ üzerine dağıtarak saklarlar. 
Matematiksel olarak modellendiritmiş 

biyolojik bir nöron Şekil 2. 'de görülmek
tedir. Bu tür nöronlar Mc Culloch-Pits 
nöronu olarak bilinirler. Bunlar ağın her bir 
işlem birimini temsil ederler ve 
birbirleriyle bağlanarak ağı oluştururlar. 

Her bir nöron basit bir anahtar görevi yapar 
ve şiddetine göre gelen sinyalİ ya 
sönümlendirir ya da iletir. Böylece ağ 

içerisindeki her bir nöronun belli bir yükü 
olur. 
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Elektrik akımı 

Şekil 1. Tipik bir biyolojik nöron 

Wn Pozitif 1 Negatif eşik 

Şekil 2. Bir biyolojik nöronun 
matematiksel modellenınesi 

Her nöron gelen sinyalİn seviyesine 
göre açık yada kapalı duruma geçerek basit 
bir tetikleyici görev üstlenir. Bu işlemleri 
yaparken nöronlar giriş bilgilerini 
ağırlandırarak bunları lineer toplar ve bir 
eşik, lineer veya non-lineer bir fonksiyonda 
işleyerek çıktısını verir. Bu çıktıyı hücreye 
bağlantısı olan diğer nöronlar giriş bilgileri 
olarak alırlar. 

Ağ hesaplamalan öğrenme ve 
hatıriama olmak üzere iki saflıadan 

oluşmaktadır. 

A - Öğrenme: Yapay sinir ağları insan 
zekası gibi örneklerle eğitilirler. Ağlar ne 
kadar çok örnekle eğitilirse problem 
üzerindeki teşhisi o kadar doğru olur. 
Yapay sinir ağlarında iki türlü öğrenme 

mevcuttur. 
a - Denetimli Öğrenme: Ağa örneğe ait 
hem giriş değerleri hem de çıkış değerleri 
sunulur ve her iterasyonda örneğe ait çıkış 
değerleriyle ağ çıkış değeri karşılaştırılarak 

ağın hatası bulunur. Bu hata kabul 

edilebilir dereceye indirilene kadar, yapay 
sinir ağı nöronlar arasındaki ağırlıklan 

değiştirerek (adapte ederek) iterasyona 
devam eder. Bazı tip ağlarda ise ağın 

enerjisi hesaplanır ve bu enerjiyi minimize 
eden ağırlık grubu, istenen ağırlık grubu 
olarak kabul edilir. 
b Denetimsiz Öğrenme: Bu tür 
öğrenmede ağa sadece giriş veri grubu 
sunulur ve ağdan bu veri grubuna uyumlu 
bir çıkış değeri üretecek şekilde kendisini 
uygun ağırlıklarla düzenlemesi istenir. 
B - Hatırlama: Ağın öğrenmesi sonucu 
elde edilen ağırlık grubu kullanılarak ağa 
belirli bir probleme ait giriş değerleri 

verilir ve bu probleme çözüm getirmesi 
istenir. 

Yapay sinir ağları yapı olarak iki ana 
gruba ayrılır. 
A - İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları: 
En genel halde giriş tabakası , saklı tabaka 
ve çıkış tabakası olmak üzere üç tabakalı 
bir yapıya sahiptirler. Bu tür ağ yapısında 
nöronlar arka arkaya beslenirler. Öğrenme 
aşamasında girdi modelleri ağın giriş 

terminallerine sunulur. Birinci tabakadaki 
nöronlar çıktılarını hesaplarlar bir sonraki 
tabakaya girdi değeri olarak gönderirler. 
Sırasıyla her bir tabaka aynı işlemi yapar. 
En uç tabakanın çıktı değerleri de işlemi 

sonuçlandınr. 

B - Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağları: 
Bu tür ağiarda diğerlerinin aksine, 
tabakalar arasındaki bağlantıya ilave olarak 
tabakadaki her bir nöron da birbirleriyle 
bağlantılıdır. En popüler geri beslemeli ağ 
tiplerinden biri olan Kohonen ( 1987) 
ağları , kendi kendini organize edebilen, 
kullanımı zor olmasına karşın çok güçlü ve 
hızlıdırlar. Denedenmemiş öğrenme 

kullanırlar. Hopfield (1985) ağları ise ağın 
enerjisini minimize eder ve bu durumda 
ağda meydana gelen değişiklikleri analiz 
ederek ağırlıklan adapte eder. Bu yüzden 
daha çok optimizasyon problemlerinde 
kullanılırlar. 

a - Geri Yayılma Yapay Sinir Ağı: Geri 
yayılma terimi gerçekte yapay sinir ağları 
için özel bir öğrenme kuralıdır. Ancak, 



genellikle geri yayılma algoritması 

kullanılan sınır ağının mimarisi olarak 
algılanır. Geri yayıimalı öğrenme kuralı ağ 
çıkışındaki mevcut hata düzeyine göre her 
bir tabakadaki ağırlıkları yeniden 
hesaplamak için kullanılmaktadır. Geri 
yayıimalı yapay sinir ağlarında ayru 
tabakadaki nöronlar arasında bağlantı 

mevcut değildir. Ancak, tabakadaki her bir 
nöron bir ileri tabakadaki her bir nörona 
ayrı ayrı bağlıdır ve bunların gırış 

değerlerini verir. Bu tür yapay sinir ağları 
denetimli öğrenme kuralını kullanırlar . . 
Buna göre hem giriş hem de çıkış 

verilerinin mutlaka bilinmesi gerekir. 
Bir geri yayıimalı sinir ağının işlem 

üniteleri en az üç tabakadan meydana gelir. 
Bunlar, Şekil 3. ' te görüldüğü gibi bir giriş 
tabakası , saklı tabaka ve bir çıkış 

tabakası dır. 

Çık ı ş 
Tabakası 

Gi ri ş 
Tabakası 

Şekil 3. Geri yayılınalı yapay sinir ağın 
genel yapısı 

Giriş tabakası , giriş veri gruplarırun 
ağa sunulduğu terminallerdir. Bu 
tabakadaki nöron sayısı , A, giriş veri sayısı 
kadardır ve her bir giriş nöronu bir veri 
alır. Burada veri işlenmeden bir sonraki 
tabakaya yani saklı tabakaya geçer. 

Saklı tabaka, ağın temel işlevini 

gören tabakadır. Bazı uygulamalarda ağda 
birden fazla saklı tabaka bulunabilir. Saklı 
tabaka sayısı ve tabakalardaki nöron sayısı, 

B, probleme göre değişir, tamamen ağ 

tasarımcısının kontrolundadır ve onun 
tecrübesine bağlıdır. Bu tabaka girdi 
tabakasından aldığı ağırlıklandırılmış 
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veriyi probleme uygun bir fonksiyonla 
işleyerek bir sonraki tabakaya iletir. Bu 
tabakada gereğinden az sayıda nöron 
kullanılması giriş verilerine göre daha az 
hassas çıkış elde edilmesine sebep olur. 
Aynı şekilde, gerektiğinden daha çok 
sayıda nöron kullanılması durumunda da 
aynı ağda yeni tip veri gruplannın 

işlenmesinde zorluklar ortaya çıkar. 

Çıkış tabakası , ağın en uç 
tabakasıdır. Saklı tabakadan aldığı veriyi 
ağın kullandığı fonksiyonla işleyerek 

çıktısını verir. Çıkış tabakasındaki nöron 
sayısı , C, ağa sunulan her verinin çıkış 

sayısı kadardır. Bu tabakadan elde edilen 
değerler yapay sinir ağının söz konusu 
problem için çıkış değerleridir. 

İleri besleme safhasında, gırış 
tabakasındaki nöronlar, veri değerlerini 

doğrudan saklı tabakaya iletirler. Saklı 

tabakadaki her bir nöron kendi giriş 

değerlerini ağırlandırarak toplam değer 

hesap ederler ve bunları bir taşıma 

fonksiyonu ile işleyerek bir ileri tabakaya 
veya doğrudan çıkış tabakasına iletirler. 
Tabakalar arasındaki ağırlıklar başlangıçta 
rasgele küçük rakamlardan seçilir. 

Çıkış tabakasındaki, her bir nöron 
ağırlıklandırılmış değeri hesaplandıktan 

sonra, bu değer yine taşıma fonksiyonu ile 
işlenerek sinir ağının ilk çıkış değeri 

hesaplanmış olur. Bu değer istenen çıkış 

değeri ile karşılaştırılarak mevcut hata 
hesaplanır ve hata minimize edilmeye 
çalışılır. Hata değeri belirli bir mertebeye 
inineeye kadar iterasyon işlemine devam 
edilir ve böylece ağın eğitim aşaması 

tamamlanmış olur. Tabakalar arası 

bağlantılardaki ağırlık değerleri eğitimi 

tamamlanmış ağdan alınarak deneme 
safhasında kullanılmak üzere saklanır. 

İleri besleme safhasında i' inci 
tabakadaki çıkış değerleri uygun ağırlıklar 
(Wij) ile çarpılır ve bu saklı tabakaya giriş 
değeri olarak sunulur. oj, i' inci tabakadaki 
her nöronun çıkış değeri bir ileri tabaka 
olan j tabakasının bir nöronundaki toplam 
giriş değeri , 
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(1) 

olarak ifade edilir, ve j tabakasının bir 
nöronundaki çıkış değeri ise, 

O · = [; (X) J J J (2) 

şeklindedir. Burada fj taşıma fonksiyonu 
olarak adlandırılır. Genellikle lineer 
olmayan veri iletimini sağlamak üzere 
taşıma fonksiyonu olarak bir sigmoidal 
fonksiyon kullanılır. 

(3) 
ı +e(-A.x,ı 

Burada 'A, taşıma fonksiyonunun 
şeklini kontrol eden bir sabittir. Daha sonra 
yukarıda detayiandınidığı gibi sinir ağı 

çıkışı hesaplanır ve bu çıkış eğitim 

aşamasında kullanılan gerçek çıkış değeri 
ile karşılaştırılır. k' inci çıkış tabakasındaki 
herhangi bir nörondaki hata, 

(4) 

olarak hesaplanır. Burada tk geçerli çıkış 

değerini , ok ise ağ çıkış değerini 

göstermektedir. Toplam hata fonksiyonu 
ise aşağıdaki gibidir. 

ı" 2 E = - .L.. (tk -Ok) 
2 k 

(5) 

Geriye yayılma ağlarının kendine has 
bir öğrenme kuralı vardır. Bu kurala 
genelleştirilmiş delta kuralı adı verilir. Çok 
tabakalı bir geriye yayıimalı ağının delta 
kuralı ile eğitilmesi iterif bir işlemdir. 

Delta kuralı olarak adlandırılmış kuralın 

kullanılması ile, ağırlıkların fark değerleri , 

(6) 
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şeklinde ifade edilir. Burada, p, öğrenme 
oranı parametresi, 8k ise k' ıncı tabakadaki 
bir nöronun hata değeridir. 

Geriye yayıimalı yapay sinir ağlarının 
öğrenme aşaması ile ilgili daha detaylı 

bilgi Rumelhardt ( 1 987) de bulunabilir. 
Diğer taraftan ağın daha hassas sonuçlar 
elde etmesi için, bias adı verilen ve daima 
girdi değeri ı olan ve dolayısıyla bir önceki 
tabakayla bağlantısı olmayan nöronlar da 
kullanılabilir. 

BETON AGlRLIK BARAJLARIN 
ST ATİK ANALİZİ 

Analizde dikkate alınan tipik beton 
ağırlık baraj kesiti Şekil 4.'de 
verilmektedir. Beton ağırlık barajlarda 
genellikle baraj memba yüzeyinin düşeyle 
yaptığı açı çok küçüktür, bu nedenle 
yapılan analizde memba yüzeyi düşey 

kabul edilmiştir. Mansap yüzeyi ise baraj 
boyun bölgesinden tabana kadar lineer 
değiştiği kabul edilmiştir. Baraj kreti ile 
boyun noktası arasındaki bölge sabit 
kalınlıklı olarak düşünülmüştür. Genellikle 
beton ağırlık barajların kesit belirleme
lerinde bu şekilde bir uygulama yapılmak
tadır. Sayısal çözümlemede problemin 
daha genel şekilde ele alınabilmesi 

amacıyla kesit özellikleri boyutsuz olarak 
düzenlenmiştir. Baraj yüksekliği H olarak 
tanımlanmış ve tüm boyutlar buna bağlı 
olarak tariflenmiştir. Kret genişliği 

b = b 1 H , taban genişliği B = B 1 H ve kret 
ile boyun noktası arasındaki düşey mesafe 

de h= h 1 H şeklinde tanımlanmıştır. 

Analizde kullanılan bazı büyüklüklerin 
boyutsuz halleri aşağıda verilmiştir. 

y b - E 
y s =ı ; yb =y; E = yH 

s s 

- cr _ y - 8 
cr=yH ; y=H ; ö = H 

s 

(7) 



B 

Şekil 4. Analizde esas alınan tipik baraj 
kesiti 

Burada üzeri çizgi olarak gösterilen 
tüm değişkenler boyutsuzdur. Ys suyun 
birim hacim ağırlığı , Yb betonun birim 
hacim ağırlığı , E betonun elastisite 
modülü, cr normal gerilme ve 8 ise 
yerdeğiştirmeyi göstermektedir. Tanımla

nan büyüklüklere göre seçilmiş ve 
hesaplanmış değişken değerleri aşağıda 

verilmektedir. 

H = 1, h = 1 1 ı 2 , b = ı 1 ı 2 , Y• = 98 ı O N 1 m 3 

- -
Yb = 2.446, E = 22086.3 

Yapılan analizde, H, h ve b değerleri 
sabit değerler olarak,B ise değişken olarak 
seçilmiştir. Analizde kullanılan B değerleri 
0.4 I 7 ile 1.4 I 7 arasında değişmektedir. 

Ara değerler boyutsuz olarak 116 lık eşit 

artırnlar halinde düzenlenmiştir. 
Seçilen tipik sonlu eleman modelleri 

B= 0.417 ve B= 0.917 için Şekil 5.'de 
verilmektedir. Genel olarak sonlu eleman 
modellernesinde 4 düğüm noktalı dörtgen 
elemanlar kullanılmıştır. Ancak mansap 
bölgesinin geometrisinden dolayı ek olarak 
3 düğüm noktalı üçgen elemanlar da 
kullanılmıştır. Kullanılan elemanlar düz
lem şekil değiştirme elemanlandır. Düşey 

doğrultuda elemanların sayısı sabit alınmış, 
yatay doğrultudaki elemanlar ise 
genişlikleri yaklaşık birbirine eşit olacak 
şekilde baraj taban genişliğine göre 
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düzenlenmiştir. Statik analiz, su yükü ve 
baraj zati ağırlığı dikkate alınarak 

yapılmıştır. 

.-- ,..... 
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•-+-
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~ 1-t--

1-t-- t-

t-l\ 
t- 1\ 
1- +--

1\ 
[\ 

1\ 
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1\ 

' i\ 
i\ 

1\ \~ 
\ 1 \ \ \\ 

8 =0.417 8=0.917 

Şekil 5. Barajın tipik sonlu eleman 
modelleri 

BETON AGlRLIK BARAJLARIN 
STATiK ANALİZİNDE YAPAY SİNİR 
AGI UYGULAMASI 

Çalışmada, bu konuda yapılmakta 

olan araştırmalann ilk aşaması olarak 
geriye yayılma (backpropagation) öğrenme 
kuralı kullanılarak ağa beton ağırlık 

barajlarda tasanma esas olan büyüklüklerin 
baraj geometrisi ile olan değişimi 

öğretilmiştir. Çalışmanın aşamalan aşağıda 

özetlenmektedir. 

Ağı Eğiten Modellerin Elde Edilmesi 

Yapay sinir ağlarının problemlere 
yaklaşımı insan zekası gibi tamamen 
edinilen tecrübeye dayanmaktadır. Ağ 

yeterli sayıda veri grubu ile eğitildiğinde en 
uygun öğrenme sağlanabilmektedir. İlk 
aşamada sinir ağına yeterli sayıda veri 
grubu, sonlu elemanlar metodu ile yapılan 
çeşitli geometrilerdeki ağırlık barajların 

konvansiyonel çözümü ile elde edilmiştir. 
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O' max 

O" min 

X ( O'max) 

~ Y (crmax) 

X ( O'min) 

Y ( O'min) 

ay 

Ö, 

Şekil6. 2:10:8 Ağ mimarisine göre çok tabakalı ağ 
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Yapay Sinir Ağmm Eğitilmesi 

Bu çalışmada kullanılan geri yayıimalı 
sinir ağına, veriler normalizasyon tekniği 
ile girilmiştir. Yani ilgili bütün veriler ve 
çıktılar O ila I arasında değerler 

alabilmektedir. Şekil 6.'da da görüldüğü 

gibi giriş tabakasındaki nöron sayısı B ve y 
olmak üzere toplam 2 adettir. Tek saklı 

tabaka yeterli görülmüş ve bu tabakadaki 
nöron sayısı 1 O olarak alınmıştır. Çıkış 

tabakası ise, sırasıyla O"max, O"min, Xcrmax. 

Y cr max, Xcrm;n, Y O" min, cry ve 8, olmak üzere 
sekiz adettir. Buradaki büyüklükler 
sırasıyla, barajda oluşan maksimum ve 
mınımum gerilmeler, maksimum 
gerilmenin oluştuğu yerin koordinatları , 

minimum gerilmenin oluştuğu yerin 
koordinatları, baraj memba yüzeyinin 
istenilen yerindeki düşey normal gerilme 
ve memba yüzeyi yatay yerdeğiştirmesini 
göstermektedir. Çözümlerde bu büyüklük
lerin boyutsuz halleri kullanılmıştır. 

Konvansiyonel bir bilgisayar programı ile 

elde edilen 91 adet veri grubu kullamlarak 
ağ eğitilmiştir. 

Sinir ağında adaptasyon için, aşağı

daki sigmoidal fonksiyon kullanılmıştır. 

f(X)= I 
1 +e- x 

(8) 

Ağ çıktısındaki hatayı minimize etmek için 
geri yayıimalı ağların adaptasyonunda 
kullanılan genelleştirilmiş delta kuralı 
uygulanmıştır. Çalışma boyunca öğrenme 
oranı 0.35, morneotum ise 0.5 olarak 
alınmıştır. Eğitim sırasında elde edilen 
değerlerin ortalama ve maksimum hata 
yüzdeleri oldukça küçük mertebelerdedir. 
Yaklaşık I 0000 iterasyon sonunda 
ortalama hata 0.003 düzeyindedir. 

Sinir Ağının Denenınesi 

Daha önce bahsedildiği gibi ağ 

hesaplannın ikinci safhası olan hatıriama 
safhası yapılan çalışmanın son kısmını 



oluşturmaktadır. Bu safha için geliştirilen 
programda veri olarak bilgisayara B ve y 
nin boyutsuz değerleri verilmiştir. 

Tablo l.'de çeşitli boyutsuz B ve y 
değerleri için YSA modelinden elde edilen 
çözümler ile konvansiyonel bir sonlu 
elamanlar metodu programı sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Bu tabloda parantez 
içerisinde verilen değerler sonlu eleman 
çözümlerini göstermektedir. Şekil 7. ve 

8.'de ise B= 0.97, B= 1.12 ve B=l.30 
değerleri için konvansiyonel çözümden ve 
yapay sinir ağı yaklaşımından elde edilen 
baraj memba yüzeyi yatay yerdeğiştirmeleri 
ve düşey normal gerilme- lerinin değişimi 
sırasıyla verilmiştir. Bu karşılaştırmalardan 
görüldüğü gibi, sinir ağı sonuçları ile sonlu 

1.00 

0.80 

8=0.97 

0.40 

0.20 

0.10 
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damanlar metodu çözümleri arasındaki 

fark oldukça küçük düzeyde kalmaktadır. 
Eğitim aşamasında daha çok sayıda 

iterasyon yapılarak hata oranı daha da 
aşağılara çekilebilir. Ancak, bu çalışmada 
geri yayılma sinir ağı kullanıldığından bu 
tip ağların genel özelliği olarak iterasyon 
işlemi çok uzun olmaktadır. 

Geri yayılınalı yapay sinir ağları, 

öğrenme aşamasında uzun zaman ve çok 
sayıda veriye gereksinim duyarlar. Ağın 

eğitim aşaması iyi bir kişisel bilgisayarda 
saatler almasına karşın, hatıriama 

aşamasında, yani ağ hesaplama ıçın 

kullanıldığında, klasik bir programdan çok 
daha hızlı çalışmaktadır. 

Y.S.A. Sonucu 

Sonlu Eleman Analizi 

8 = 1.12 8=ı.3o 

Yatay Y erdeğiştinne 

Şekil 7. Baraj memba yüzeyi yatay yerdeğiştirmeleri 
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Y.S.A. Sonucu 

Sonlu Eleman Analizi 

0 .80 ·- 8=0.97 8=ı.3o 

0.70 -

0.60 

tE: 0.50 ..... 
0.40 -

0.30 -

0.20 

0 .10 

Gerilme 

Şekil 8. Baraj memba yüzeyi düşey normal gerilmderi 

a o ve on u T bl 1 YSA S 1 El eman çozum ennın arşı aştırı ması 

B y cr ... , O'mın X( cr m") 
0.97 0.0 O. 7074 (0. 702) -1.7160 (-1.70) 4.13E-4 (O) 

0.97 0.5 0.7387 (0.702) -1.7163 (-1.70) 3.29E-4 (0) 
0.97 1.0 0.69 ı 8 (0. 702) -1.7159 (-1.70) 5.24E-4 (0) 
1.12 0.0 0.5 ı 58 (0.507) -1.7177 (-1.73) 1.07E-3 (0) 
1.12 0.5 0.5399 (0.507) -1.7185 (-1.73) 1.02E-3 (0) 

1.12 ı. o 0.4658 (0.507) -1.7190 (-1.73) 1.46E-3 (O) 
1.30 0.0 0.3271 (0.351) -1.7415 (-1.78) 1.41E-3 (0) 

1.30 0.5 0.3246 (0.351) -1.7415 (-1.78) 1.18E-3 (0) 

1.30 1.0 0.3120 (0.351) -1.7426 (-1.78) 1.78E-3 (0) 

BETON AGlRLIK BARAJLARIN 
Dİ~AMİK ANALİZİ 

Barajlar arkalarında büyük miktarda su 
biriktirdiklerinden, bu gibi yapılann 

projelendirilmelerinde yapı-sıvı sisteminin 
dinamik etkileşimi göz önünde bulundurul
malıdır. Dinamik etkiye maruz bir baraj
rezervuar sisteminde, baraj rezervuarın, 
rezervuar da baraj ın hareketini önemli 
ölçüde etkiler. Sonuçta, sıvı ortamında 

hİdrodinamik basınçlar (hidrostatik basınç 
fazlası); yapı ortamında ise hidrodinamik 
basınçlardan dolayı ilave yükler 
oluşmaktadır. 
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Y(crm._) X( cr mm) Y(cr mm) cr, o, 
2.0E-6 (O) 0.2 ı 85 (0.25) 0.0000 (O) -0.0312 (-0.210) 2.0E-6 (0) 
6.0E-6 (0) 0.2 ı 88 (0.25) l.OE-6 (0) -0.9727 (-0.950) 2.3E-5 (2.4E-5) 
l.OIE-4(0) 0.2 ı 83 (0.25) 2.4E-5 (0) -0.0953 (-0.101) 2.3E-5 (2.3E-5) 
2.0E-6 (0) 0.2666 (0.25) 0.0000 (0) -0.385 ı (-0.470) 2.0E-6 (0) 
1.2E-5 (0) 0.2639 (0 .25) 3.0E-6 (0) -1.0457 (-1.010) 1. 7E-5 (2.0E-5) 
1.6E-4 (0) 0.2604 (0.25) 1.1 E-4 (0) -0.1038 (-0.101) 1.6E-5 (1.4E-5) 
2.0E-6 (0) 0.1996 (0.25) 0.0000 (0) -0.7483 (-0.646) I.OE-6 (0) 
1.8E-5 (0) 0.2022 (0.25) 2.2E-5 (0) -1,0751 (-1.060) 1.5E-5 ( 1.8E-5J 
2.2E-4 (O) 0.1997 (0.25) 5.4E-4 (0) -0.0062 (-0.100) 1.1 E-5 (8.0E-6) 

Yapı-sıvı sistemlerinin dinamik 
çözümlemelerinde üç yaklaşım kullanıl
maktadır. Bunlar, eklenmiş kütle, Euler ve 
Lagrange yaklaşımlandır. Eklenmiş kütle 
yaklaşımında, sıvının yapı üzerindeki 
hidrodinamik etkisi yapı ile beraber titreşen 
bir ek kütle olarak göz önüne alınmaktadır 
(Westergaard, 1933). Euler yaklaşımında 
yapı-sıvı iki alt sistem olarak göz önüne 
alınmaktadır. Yapının hareketi yerdeğiştir
meler cinsinden, sıvının hareketi ise 
basınçlar cinsinden ifade edilmektedir. 
Lagrange yaklaşımında ise hem yapı ve 
hem de sıvının hareketi yerdeğiştirmeler 



cinsinden ifade edilmektedir (Wilson ve 
Khalvati, 1983; Calayır ve diğ., 1993). 

Bu çalışmada s.ıvının yapı üzerindeki 
dinamik etkisi eklenmiş kütle yaklaşımı ile 
dikkate alınmıştır. Eklenmiş kütle 
yaklaşımı ilk olarak (Westergaard, 1 933) 
tarafından ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımda, 

sıvının yapı üzerindeki hidrodinamik 
basınç etkisi yapıyla birlikte titreşen bir ek 
kütle olarak hesaba katıldığı yukarıda ifade 
edilmişti. Bu ek kütlenin baraj memba 
yüzeyi boyunca dağılımı Şekil 9 .'da 
verilmekte ve 

7 
m(y)=gps)yH, (9) 

bağıntısıyla hesaplanmaktadır. Burada 
m(y) su yüzeyinden itibaren y 
derinliğindeki hİdrodinamik basınca 

eşdeğer kütleyi , ps suyun kütle yoğunlu

ğunu ve H, ise rezervuar yüksekliğini 

göstermektedir. Şekil 9.'da verilen yayılı 

kütle, baraj memba yüzeyindeki düğüm 
noktalarında (sonlu eleman analizi) 
eşdeğer tekil kütleler halinde etki 
ettirilmektedir. 

m(y 

Şekil 9. 
dağılımı 

y 
Westergaard eşdeğer kütle 

Eklenmiş kütlenin kendisine has bazı 
özellikleri vardır (Priscu ve diğ. , 1985). 
Yapı sisteminin sonlu eleman analizinde, 
düğüm noktalarında toplanan tekil kütleler, 
serbestlik derecesinin yönünden bağım

sızdır. Eklenmiş kütlenin değeri ise, dış 

etkinin doğruJtusuna ve serbestlik 
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derecesinin yonune bağlıdır. İdeal sıvı 
durumunda, hidrodinamik kuvvet vektörü 
yükleme yüzeyının normali 
doğrultusundadır. 

m; , i düğüm noktasındaki ek kütleyi 
belirtsin. m; terimi, yükleme yüzeyinin n 
normali doğrultusunda i düğüm noktasın
daki birim ivmenin neden olduğu hidrodi
narnik kuvveti belirtir. Şekil 1 O. göz 
önünde bulundumlduğunda (depremin c 
yönünde yayıldığı kabul edilmiştir) yapının 
x, y ve z yönlerinde seçilen serbestlik 
dereceleri için i düğüm noktasındaki ek 
kütle! er, 

mc,i =m; Cos (n,c) Cos(n,x) 

mc,.;= m; Cos (n,c) Cos(n,y) (10) 

mc,;= m; Cos (n,c) Cos(n,z) 

bağıntısı yardımıyla hesaplanabilir. Burada 
Cx, Cy ve C2 etkinin nedenini belirtir. 
Örneğin mc,; ' c doğrultusunda yayılan bir 

depremden dolayı , x yönünde oluşan hayali 
kütleyi göstermektedir. 

y 

n 

z 
Şekil 10. Sıvı eklenmiş kütlesini 
hesaplama diyagramı 

Rezervuarın baraj üzerindeki etkisi 
eklenmiş kütle yaklaşımı ile hesaba 
katıldığında barajın hareket denklemi 
(Calayır ve diğ. , 1 993), 

(M + M.)z + Cz + Kz=-(M +Ma) as (1 1) 
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haline gelir. Burada M barajın kütle 
matrisini; M. eklenmiş kütle matrisini; C 
sönüm matrisini; K rijitlik matrisini; ag yer 
i vmesi vektörünü; z, z ve z ise sırasıyla 

rölatif yerdeğiştirme, hız ve ivme 
vektörlerini temsil etmektedir. Denklem 
(ll), lineer sistemler ıçın modların 

süperpozisyonu metodu veya adım adım 
integrasyon metotlarından biri kullanılarak 
çözülebilir. 

Statik analizlerdeki gibi sayısal 

çözümlemede problemin daha genel 
şekilde ele alınabilmesi amacıyla kesit 
özellikleri boyutsuz olarak düzenlenmiştir. 

Statik analizde tanımlananlardan farklı 

olarak dinamik analizde kullanılan bazı 

büyüklüklerin boyutsuz halleri aşağıda 

verilmiştir. 

(12) 

rn 
' 

Burada üzeri çizgi olarak gösterilen tüm 
değişkenler boyutsuzdur. Ps suyun kütle 
yoğunluğunu, Pb betonun kütle 
yoğunluğunu, f frekansı (Hz) ve g ise 
yerçekimi ivmesini göstermektedir. Tanım
lanan büyüklüklere göre seçilmiş ve 
hesaplanmış değişken değerleri aşağıda 

verilmektedir. 

ps = 1000 kg; pb = 2.446 

BETON AGlRLIK BARAJLARIN 
DİNAMiK ANALİZİNDE YAPAY 
SİNİR AGI UYGULAMASI 

Statik analizdeki gibi, ilk aşama olarak 
geriye yayılma öğrenme kuralı kullanılarak 
ağa beton ağırlık barajların dinamik 
karakteristiklerinin baraj geometrisi ile 
değişimi öğretilmiştir. Sinir ağı için yeterli 
sayıdaki veri grubu, sonlu elemanlar 
metodu ile yapılan çeşitli geometrilerdeki 
ağırlık barajların konvansiyonel çözümüyle 
elde edilmiştir. 

Şekil ll. 2:5:4 Ağ mimarisine göre çok tabakalı ağ 
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Kullanılan geri yayıimalı sinir ağına, 
veriler normalizasyon tekniği ile giril
miştir. Şekil ll.' de görüldüğü gibi giriş 

tabakasındaki nöron sayısı B ve y olmak 
üzere toplam 2 adettir. Tek saklı tabaka 
yeterli görülmüş ve bu tabakadaki nöron 
sayısı 5 olarak alınmıştır. Çıkış tabakası 
ise, sırasıyla <rmax, <ry , Ox ve fı olmak 
üzere dört adettir. Buradaki büyüklükler 

sırasıyla. barajda oluşan mutlak maksimum 
gerilmeyi, baraj memba yüzeyinin istenilen 
yerindeki mutlak düşey normal gerilmeyi, 
baraj memba yüzeyinin istenilen yerindeki 
mutlak yatay yerdeğiştirmeyi ve barajın 

temel frekansını göstermektedir. Çözüm
lerde bu büyüklüklerin boyutsuz halleri 
kullanılmıştır. Bir önceki aşamada konvan
siyonel bir bilgisayar programı ile elde 



edilen 91 adet veri grubu kullanılarak ağ 
eğitilmi ştir. 

Sinir ağının adaptasyonu için, statik 
analizde kullanılan sigmoidal fonksiyon 
kullanılmıştır. Ağ çıktısındaki hatayı 

minimize etmek için geri yayılınalı ağların 
adaptasyonunda kullanılan genelleştirilmiş 
delta kuralı uygulanmıştır. Çalışma boyun
ca öğrenme oranı 0.2, morneotum ise 0.5 
olarak alınmıştır. Eğitim sırasında elde 
edilen değerlerin ortalama ve maksimum 
hata yüzdeleri oldukça küçük mertebeler
dedir. Yaklaşık 12000 iterasyon sonunda 
ortalama hata 0.003 düzeyindedir. 

Ağ hesaplarının ikinci safhası olan 
hatıriama safhası için geliştirilen program
da veri olarak bilgisayara B ve y nin 
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boyutsuz değerleri verilmiştir. Tablo 2.'de 
çeşitli boyutsuz B ve y değerleri için YSA 
modelinden elde edilen çözümler ile 
konvansiyonel bir sonlu elamanlar metodu 
programı sonuçları karşılaştınlmıştır. Bu 
tabloda parantez içerisinde verilen değerler 
sonlu eleman çözümlerini göstermektedir. 
Şekil 12. ve 13.'de ise B = 0.97, B = 1.12 
ve B =1.30 değerleri için konvansiyonel 
çözümden ve yapay sinir ağı yaklaşımından 
elde edilen baraj memba yüzeyi mutlak 
yatay yerdeğiştirmeleri ve mutlak düşey 

normal gerilmelerinin değişimi sırasıyla 

verilmiştir. Bu karşılaştırmalardan görül
düğü gibi, sinir ağı soiWçları ile sonlu 
elamanlar metodu çözümleri birbirine 
yakın çıkmaktadır. 

Y.S.A. Sonucu 

Sonlu Elemanlar Anal izi 

1.00 ---.-----,-=======r======~.--

0.90 

0.80 

0.60 

~ 0.50 
>-

040 

0.30 

010 

000 

Yatay Yerdegiştinne 

Şekil 12. Baraj memba yüzeyi mutlak yatay yerdeğiştirmeleri 
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Y.S.A. Sonucu 

Sonıu Elemanlar Analizi 

1.00 

0.90 

0.80 ~ 

6 =1.30 
0.70 

0.60 

~ o.so 
>-

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.00 

Gerilme 

Şekil 13. Baraj memba yüzeyi mutlak düşey normal gerilmeleri 

T bl 2 YSA S 1 El a o ve on u .... ı . . k eman çozum ennın arşııaştın lm ası 
B y cr ... , cr, Ô, f, 

0.97 0.0 3.9072 (4.040) 3.6234 (3.640) 3.68E-6 (O) 10.5944 (10.6278) 
0.97 0.5 3.9446 (4.040) 3.0399 (3.000) 8.66E-5 (9.01 E-5) ı 0.4999 (ı 0.6278) 
0.97 ı. o 3.8994 (4.040) 0.8899 (0.630) 2.3 7E-4 (2.52E-4) 10.570ı (10.6278) 
1.12 0.0 3.6059 (3. 730) 3.4955 (3.430) 3.63E-6 (O) 11.6226 ( 11.4679) 
1.12 0.5 3.6190 (3.730) 2.9500 (2. 720) 7.75E-5 (7.49E-5) 11.5546 (11.4679) 
1.12 1.0 3.6068 (3.730) 0.8563 (0.620) 2.03E-4 ( 1.95E-4) 11.5900 (11.4679}_ 
1.30 0.0 3.5094 (3.540) 3.4196 (3.550) 3.42E-6 (O) 12 .3ı21 (12.2786) 
1.30 0.5 3.5113 (3.540) 2.8336 (2.610) 6.92E-5 (6.83E-5) 12.2882 (12.2786) 
1.30 ı. o 3.5091 (3.540) 0.8217 (0.610) 1.75E-4 (1.69E-4) 12.3038 (12.2786) 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Sunulan çalışma göstermiştir ki, 

NETICE birçok inşaat mühendisliği 

problemini çözebilecek kapasitededir. 
Önemle vurgulanması gereken bir diğer 
üstünlük ise aynı sinir ağı modeli ile 
hemen her türlü problemin çözülmesine 
olanak sağlanmasıdır. Konvansiyonel 
programlama tekniklerinde her tür problem 
ıçın ayn bir programa gereksinim 
duyulmasına karşılık, yapay sinir ağı 

modelinde problemin türüne göre ağ, 

sadece nöron sayısı ve ağırlıklann 

değişimine ihtiyaç göstermektedir. 

,o 
1"U 

Beton ağırlık barajların statik ve 
dinamik karakteristiklerinin ön tasanın 

aşamasında klasik yöntemler kullanılarak 
bulunması yorucu ve zaman alıcı 

olmaktadır. Bu amaçla geliştirilen bir 
yapay sinir ağı modeli daha hızlı ve pratik 
çözümlere götürebilmektedir. Sunulan 
çalışma ile beton ağırlık barajiann statik ve 
dinamik karakteristiklerinin YSA ile yeteri 
hassaslıkta belirlenebileceği ve ön boyut
landırma aşamasında daha pratik ve süratli 
çözümlere götüreceğini göstermiştir. 

Genişliği keyfi seçilen bir baraj için bu 
metotla elde edilen sonuçlar sonlu eleman 
çözümleriyle uygunluk arz etmektedir. 
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SÜLFATLI ZEMİNLERDEKİ KANAL KAPLAMALARlNDA 
JEOMAMBRAN KULLANIMI 

Al~ UGURLU (*) 

ÖZET 

Ülkemizde, Iç Anadolunun Güneyinde Konyadan başlayan Kayseri, Sivas, Er
zurum üzerinden Igdır ilimizin iç kesimlerine kadar uzanan bir sülfatlı hat mevcut
tur. DSI'nin bu hat üzerinde inşa etmiş oldugu sulama şebekelerinde, 1S3440 stan
dartmda tarif edilen kaplama betonlan yapılmasına ral]men 1-2 yıl gibi kısa 
süreler içerisinde bunlann tahrip oldugu tespit edilmiştir. Bu makale, 1993 yılmda 
yayınlanan ve bu konuda yapmış oldıjgumuz çalışmalann özetlendi{Ji "Sulama Ka
naUannda Sülfat Problemi ve Çözüm Onertleri " (yayın no:MI.Z-83) isimli kitabın de
vamı niteltginde olup çözüm konusunda eski önerilere alternatif olabilecek bir 
düşüncenin sonucunda hazırlanmıştır. 

GİRİŞ 

Günümüzde, belonun çok degişik ortamlar
da kullanılması sonucu betondan beklenilen 
özelikler de artmıştır. Bu nedenle betonun kul
lanıldıgı ortam ile karşılaştıgı fiziksel ve kimya
sal etkiler gözönüne alındıgında betonun daya
nıklılık (durability) özeligi sonucu ortaya çıkan 
"servis ömrü" kavramı oldukça önem kazanmak
tadır. Betonun, çevresinin etkisinde ilk ~ldini, 
niteliklerini ve hizmet görme yeteneginı uzun 
süre kaybetmeden devam euirebilme yetene~i 
olarak tanımlanan servis ömrü; betonun teknık 
ve ekonomik tasarımı sonucu ortaya çıkmış bir 
kavramdır [1). 

Bu amacın gerçekleşmesi, betonun üretim 
süreci ve üretim sonrasındaki kalite kontrol ve 
denetimleri ile büyük ölçüde olasıdır. Betona 
etki ederek tahribatına yol açan fıziksel ve kim
yasal etkenierin betona tesiri ya betonun üretim 
süreçlerinde ortaya çıkan aksaldıklar sonucu 
başlangıçta ya da özellikle dış fiziksel etkenler 
ile sonradan meydana gelmektedir. 

• Kim. Müh., DSI TAKK Dal. Bfk., Beton-Miz. Lab. Şb. 
Md'lü~ü • 

Betonlann dayanıldılıgı, betonun kul
lanıldıgı yapılann emniyet ve ekonomisi 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etkileşim 
yapıtann etüt, proje ve yapım süreçlerinde 
gözönüne alınarak yapı, servis ömrü boyunca 
karşılaşacagı fıziksel ve kimyasal etkilere karşı 
dayanabilecegi bir şekilde inşa edilmelidir. 
Dogadalci herşey gibi yapı n . ....!:>emeleri de kusur
suz degildir. Bununla birlikte özellikle etüt, proje 
ve yapım sırasında yapılan hata ve eksiklikler so
nucu bu malzemeler taşıdıklan zayıf unsurlan 
çogaltarak varolurlur. Giderek, malzernede hasa
ra yol açan etkenler çogalarak büyür. Bu büyüme 
sonucu hasar etkeninin kinetigi hızlanır ve beton 
hizmet görme yetenegini uzun süre devam ettire
mez. Bu süreç sonrasında beton yapının kul
lanımı güvenli ve ekonomik olmaktan çıkar, yani 
bozulan betonun güvenlik gerilmesi servis geril
mesinin altına düşer yada onanın ve bakım mas
raflan yeniden yapırn maliyetinin üstüne çıkar, 
[2]. Klasik mühendislik yapılannda bile henüz 
dayanıldılık problemlerinin çözümlenınemiş 
oldugu dikkate alınacak olursa gelişmiş ülkelerin 
inşaat yatırımlannın %40'ının bakım ve onarıma 
ayrılması gerçegi pek yadırganmaz [2]. 
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2. B ETONUN BOŞLUKLU Y APlSI 

Betonun boşluklu yapısı, bu boşlukların 
beton içerisindeki dagılımı, miktar ve 
büyüklükleri, birbirleri ile olan baglanblan, 
sürekli ya da süreksizlikleri betonun tahribatma 
yol açan fiziksel ve kimyasal etkenler üzerinde 
birincil dereceden bir rol oynar. Yapı malzemele
rinin birçogu kab madde olmalarına ragiDen iç 
yapılarında gözle görülen ya da görülmeyen 
büyüklü-küçüklü, sürekli veya süreksiz boşluklar 
bulunur. Boşlukların büyük ve sürekli olanlan 
malzeme içerisinden sıvı ve gazların geçmesine 
olanak saglar. 

Beton içerisindeki boşluklan literatür 3, 4, 
S'e göre aşagıdaki şekilde sınıfiara ayırmak 
mümkündür. 

- Agrega Boşluklan 
- Sertleşmiş Çimento Hamuru İçerisindeki 

Jel, Kılcal ve Büyük Boşluklar 
- Agrega Y ıgını İçerisinde Kalan Boşluklar 
- Betonun Farklı Oturması Soncu Ortaya 

Çıkan Boşluklar 
- Küresel Hava Boşluklan 

Yukarıdaki tasniften de anlaşılacagı üzere 
beton içerisindeki boşluk sistemlerinin bazılarını 
iyi agrega seçimi, granülometTİ düzenlemesi, 
çimento dozajının arttırılması, betonun iyi 
yerleştirilmesi gibi işlemler sonucunda önlemek 
mümkündür. Burada esas olan ve beton geçir
genliginde önemli rol oynayan sertleşmiş 
çimento hamuru içerisindeki boşluk sistemleri
dir. Şekil 2- ı 'den de görülecegi üzere çimento~ 
muru içerisindeki (10-35) AO boyuturxlaki boşluklar 

jel ve (60-ı06) A0 boyutundaki boşluklar da 
kılcal (kapiler) boşluklardır. 

Çeşitli literatürlere göre jel boşluklan 

beton dayanıklılı~ında önemli bir rol oynamaz. 
Buna karşılık işlenebilif bir karışım hazırlama 
zorunlulu~u yüzünden betona çimento hidraıas
yonu için gereken sudan daha fazla miktarda su 
konulması sonucu ortaya çıkan kılcal ve büyük 
boşlukların beton geçirgenligindeki dogrudan 
rolü çok önemlidir. Hatta belonda dayanıklılık 
problemlerinin başlangıcı da denilebilir. Özel
likle su/çimento oranının 0.60'ın üzerinde oldugu 
betonlarda kılcal boşlukların sürekliliklerini ka
patabilmeleri için yaklaşık 6 ay ile ı yıl arasında 
kür glirne1eri gerekmekıedir. 0.70 sı.Vçimento 

rnuu.ndan büyük su/çimento oranına sahip beton
larda ise bu olay imkansızdır, Tablo-2.ı [6]. 

Tablo 2.1 Süreksiz bir kapiler (kılcal) boşluk 
sistemi yaratmak için gerekli kür · 
süresi (ıslak kür) 

Su/Çimento Oram 
(agırhkça) 

0,40 
0,45 
0,50 
0,60 
0,70 

>0,70 

Zaman 

3Gün 
?Gün 

28Gün 
6Ay 
1 Yıl 

lrnkansız 

ı : so; ı ı 
:sürüklenmi 
lhava kabar 

1 cıkları 
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Şekil 2.1 İyonların gaz moleküllerinin ve betondaki boşlukların relatif büyüklükleri 



2.1 Betonda Geçirgenlik 

Yapı malzemelerindeki dayanıklılık prob
lemleri incelenirken dikkate alınması gerekli en 
önemli ö~e malzemenin geçirgenli~dir. 
Özellikle su yapılannda betonun dayanıklılı~ını 
birinci dereceden etkileyen betonun geçir
genli~idir. Betonun geçirgenli~. beton içeri
sindeki boşluklar ile çimento hamuru-agrega ara 
yüzeyindeki mikro çatlakJarın bir fonksiyonudur 
[7]. Betonların porozitesi ile geçirgenlikleri 
arasında dogrudan bir ilişki yoktur. Burada belir
leyici olan bu boşlukların miktar, çap ve 
süreklilik gibi karakteristikleridir. 

Betonun dayanıklılık problemleri betonun 
geçirimlili~i ile başlar. Betonun geçirimsiz 
olması durumunda birçok dayanıklılık problemi
ne yol açan su ve zararlı sıvılar beton içerisine 
nüfuz edemez. Yani geçirimsiz ya da geçirgen
li~i çok düşük olan betonlarda don olayı veya be
tonu kimyasal olarak parçalayan reaksiyonlar 
görülmez. 

Özellikle betonda tahribata yol açan kimya
sal reaksiyonlann, zararlı sıvıların beton içerisine 
sızması ya da beton tarafından emilmesi sonucu 
meydana geldi~i düşünülecek olursa beton 
dayanıklılı~ında geçirgenli~in önemi anlaşılmış 
olur. 

Betonda geçirgenli~ azaltabilmek için şu 
önlemlerin alınması gereklidir, [7]; 

-Mümkün olan en düşük su/çimento 
oranına sahip betonlar yapmak, 

-Agrega maksimum tane çapını küçük 
seçmek ve granülometrisi düzgün (ya da düzel
tilmiş) agrega kullanmak, 

-Karma suyu miktarını optimum miktarda 
kullanmak, 

- Betonu en yüksek kompasitede (sıkılıkta) 
yerleştirmek, 

- Optimum çimento dozajının altında 
çimento kullanmamak, ö~tülme inceli~i ve ko
hezyonu yüksek çimentolar kullanmak, 

- Betonu mümkün oldu~u kadar fazla 
kürlemek, 

- Geçirimsizlik sa~layan beton katkıları 
kullanmak, 

- Tecrit maddeleri ile betonu yalıtmak. 
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3. BETON DA KİMYASAL HASAR 
ETKENLERİ 

Beton bileşenleri gerek kendi aralarında ve 
gerekse maruz kaldıkları çevre koşulları ile, 
özellikle sulu ortamlarda, çeşitli etkileşimiere gi
rerler. Bu etkileşme sonucu malzernede ço~u 
zaman istenmeyen de~işiklikler ortaya çıkar. Bu 
de~işim sonucunda beton yapı işlevini yerine ge
tirebilmesi için gerekli olan özelliklerin bir 
kısmını kaybedebilir. 

Betonun bozulmasına neden olan kimyasal 
tepkimeleri Tablo 3.l'deki gibi özetlemek 
mümkündür, [9]. Şekil 3-l'de verilen üç ana tep
kimeden herhangi birinin meydana gelmesi sonu
cu betonda iç yapı bozulur, mukavemet azalır, 
boşluk oranı büyür ve büyük yerel şekil 

de~iştirmeleri sonucu betonda kabarına ve 
çatlamalar görülür. Kısacası beton korozyona 
u~ar. Bununla birlikte betonon korozyonu, sade
ce betonun maruz kaldı~ kimyasal etkilerle 
açıklanamaz. Bu olgu betonun fiziksel özellikleri 
ile de yakından ilgilidir. 

Gerek DSİ'nin inşa ettigi yapı tipleri ve ge
rekse de en çok karşılaşılan kimyasal hasar tiple
ri açısından betona etki ederek talıribatına yol 
açan zararlı kimyasal etkileri sınıflandıracak 

olursak; 

- Betona Sülfat Etkisi, 

- Betona Asitlerin Etkisi, 

- Magnezyum ve Amonyum Tuzlannın 

Etkisi, olarak sayılabilir. 

4. B ETONA SÜLFAT ETKİSİ 

Sülfat korozyonu betonlarda en sık rastla
nan bir korozyon tipidir. Bunda en büyük etken 
sülfat bileşiklerinin betonla çok degişik ortam
larda temas edecek şekilde dogada bulunması 
gerçe~idir. Dogada sodyum, potasyum ve mag
nezyum bileşikleri (tuzları) halinde bulunan 
sülfat; agrega, karışım-temas suyu ve zeminde 
bulunabilir. 
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4.1 Sülfatın Bulundu~ Ortamlar 

4.1.1 Agregada Sülfat 

Agrega içerisinde sülfat olarak alçıtaşı, an
hidrit; barit, pirit, markasit gibi mineralojik 
kökene sahip taneler bulunabilir. so3 eşde~eri 
olarak 1 litre belonda toplam 1,2 gr'dan fazla bu 
tip minerallerin bulunması durumunda agrega 
beton için zararlıdır. 

4.1.2 Zeminde Sülfat 

Zeminler farldı mineralojik kökenieri iti
barı ile bazen beton için zararlı bileşenleri 

içerebilirler. Betondaki sülfat problemlerinin 
ço~u zemindeki sülfat oluşumlarından kaynak
lanır. Sülfat; ya do~al zeminlerde ya da bataklık 
ve endüstri all~ dolgu zeminlerde genel olarak 
trias, jura ve tersiyer oluşumlarında jipsli, anhid
ritli katmanlara rasllanır. Magnezyum sülfat ve 
sodyum sülfat gibi kolay çözünebilen sülfatlar 
tuz yatakları civarında bulunabilir. Jips içeren 
katmanlardaki zemin suları fazla miktarda 
CaS04 içerir. Böyle zeminlere oturmuş beton
ların bu su ile teması sonucu belonda tahribatlar 
ortaya çıkar. 

Beton üzerine sülfat etkisi ancak reaksiyon 
ortamında su bulundu~u zaman mümkün olabilir. 
Bu nedenle böyle zeminler üzerine oturmuş 

beton yapılar suya karşı korundu~u müddetçe 
sülfat korozyonu sözkonusu olamaz. 

Zemindeki sülfatın zararlı etkinlik derecesi 
konusunda literatürler farklı de~erler verseler de 
bunlar kısmen birbirine yakındır. Tablo 4-1 'de bu 
sınır de~erler şu şekilde verilmiştir, [10,11]. 
Tablo 4.1 Zeminierin Zararh Etkinlik 

Dereceleri için Sınır~ [ll]. 

Sıra Zararlı Etkinlik Dmttsi 
No İncelenen Özellik 

Zayıf Kuvvetli 

ı Baumam-Gully metodu ile 20 den lllyük 
asidiıe derm 

2 Hava kıırusıı durumda ( S042) :,ro).500) 500l den bOyilk 

miktarı 
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4.1.3 Beton Karma Suyunda Sülfat 

Beton karma suyu için kirlilik derecesini 
gösteren geliştirilmiş sınır degerler olmamasına 
karşın karma suyunda aşındıncı karbonik asit, 
mangan bileşikleri, amonyum tuzları, serbest 
klor, silt, ya~. organik maddeler, evsel ve 
endüstriyel atıklar bulunmamalıdır. Karma su
yunda çözünmüş halde en çok 15 g/1 tuz ve 3 g/1 
S03 bulunabilir. Suyun PH'ı ise 7'den küçük ol
mamalıdır, [12] . 

Tablo 4.2 Zemin ve Sudaki Sülfat lçin .. Zararh 
Etkinlik Dereceleri, Etkiyi Onleyici 
Çimento Tipleri ve Su/Çimento 
Oranları, [ll]. 

Tesirin Zemin Içinde Sudıki Sülfat En Yilksek 
Derecesi Çözünmiış Konsantrasyonu Çimento Su/Çimento 

Hatdeki so4 (%) (ppm) mgr/litre Oranı 

Zararsız o.oo . 0.10 ().150 . 

Az tesirli 0.10 . 0.20 ıso. 1500 Tıp n 0.50 
Çok tesirli 0.20 . 2.00 150(). HXXXl Tıp V 0.45 
Parçalayıcı > 2.00 > ıo.wı Tıp V+ 0.45 

Puı:rol.an 

Karma suyunda so3 miktan % 0,5 ile 
%0,1 arasında ise zararsız kabul edilir, fakat bu 
miktar dayanımda %4 ile %10 arasında kayba 
neden olur. 

4.1.4 Beton Temas Suyunda Sülfat 

Beton ile temas eden suların niteli~ 

tartışılırken bu suların temas sırasında beLOnu 
tahrip edip etrneyecegi gözönüne alınarak karar 
verilir. Belonun yapısı geregi belli ölçüde 
geçirgen olması nedeniyle beton temas suyunda 
betonu tahrip edecek nitelikte kirlili~in olmaması 
gereklidir. 

Do~adaki suların zararlı etkinlik dereceleri 
incelenen özellik ve madde bakımından TS 
3440'da verilen (fablo-4.3) sınır de~erler 

gözönüne alınarak tayin edilir. Bu degerler dur
gun veya yavaş akan, büyük miktarlarda bulunan 
ve beton ile do~dan do~ya temas halinde 
olan sular için geçerlidir, [lO]. 
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4.2 Sülfatın Betona Etki Mekanizması 

Sülfat korozyonu, reaksiyon ortamında 

ancak su bulundu~u zaman mümkündür. Bu ne
denle özellikle su yapalarında ve suya maruz 
yapılarda, ortamda bulunan sülfat miktan düşük 
olsa da yapının her aşamasında dikkate 
alınmalıdır. 

Ortamda bulunan sülfatın konsantrasyonu, 
etkime şekli, betonun faziksel yapısı (şeldl vs.) ve 
çimento cinsi korozyon üzerinde önemli derece
de rol oynar. 
Tablo 4.3 Dogadaki Sularm Zararh Etkinlik 

Dereceleri İçin Smar Degerler 
(Durgun veya yavaş akan ve beton 
ile do~rudan dowoya temas halin
de olan sular için), [10]. 

Zararlı Etkinlik Derecesi 
İncelenen Özelik 

Zayıf Kuvvetli Çolı Kuvvetli 

pH değeri 6,5-5,5 5,5- 4,5 <4,5 

Kireç çözücü (C02 mg/1) 
15-30 30 - 60 >60 (Heyer mermer deneyi ile) 

Amonyum (NH 4 +) mg/1 15-30 30-60 >60 

Magnezyum (Mg 2+) mg/1 100 - 300 300- 1500 > 1500 

Sülfat (SO 4 
2-) mg/1 200 - 600 600 - 3000 >3000 

Betona sülfat etkisi iki ayn reaksiyon sonu
cunda meydana gelir; 

1- Çimento hidratasyonu sarasında ortaya 
çtkan Ca(OH)ı (serbest kireç) ile sülfat anyon
lannın birleşmesi sonucunda kalsiyum sülfat 
(alçı) meydana gelir. 

Ca(OH)z+S04-2+Hı0- CaS0421JıO ...... (4.1) 

Alçı 

Alçı, Ca (OH)ı kristalleri üzerinde iyon 
degişimi yoluyla oluşursa %124'lük bir hacim 
artışı dogurur. 

2- (4. l)'de meydana gelen alçı, çimentonun 
en önemli bileşenlerinden biri olan trikalsiyum 
alüminat ile reaksiyona girerek trikalsiyum 
sülfoalüminat'ı meydana getirir. Beyaz renkte ve 
igne kristali olan bu tuza candlot tuzu (etringit) 
veya çimento hasili adı verilir. 

4CaO.Al20 3.1 9H20+ 3CaSO 4.2H20+ 16 H20 --

Trikalsiyurn AlUminat Alçı 

3CaO.Al20 3.3CaS04.31HzO + Ca(OH)ı ... (4.2) 
Cancllot tuzu 

Denklemden de görülecegi üzere Candlot 
tuzu yapısında 31 molekül su tutar. Bu neden1e 
bu tuzun oluşumu sırasında çok büyük bir hacim 
artışı (%227) meydana gelir. Hacim genleşmesi 
sırasında beton dokulannda meydana gelen içsel 
gerilmeler betonu zayıflatarak çatlatır, bazen de 
tamamen parçalanmasına yol açar, Foto-4.1,4.2 

Foto-•U, 4.2 Sülfat Etkisille Parçalanarak Tahrip Olmuş Kanal Kaplama Betonundan Görüntüler 
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Ortamda MgS04 bulunması halinde bu etki 
daha şiddetli olur. Çünkü gerek MgS04 ve 
gerekse etkidi~ kalsiyum silikatın 
(3CaQ2SiO:zH20) çözünürlüklerinin düşük 
olması nedeni ile reaksiyon bu maddelerden biri 
tükenene kadar devam eder. 

Beton karışım suyu içerisinde bulunan 
sülfat; genellikle çimento bileşiklerinin yaklaşık 
%20'sini meydana getiren trikalsiyum alüminaıa 
yeterli gelmez. Ama betonla temas eden suda az 
miktarda sülfat iyonu olsa bile -eger su hareketli 
ise- belonla sürekli temasta oldugu için etkisi 
şiddetli olur. Keza zemin içerisinde bulunan 
sülfat konsantrasyonu da düşük olsa bile dikkate 
alınmalıdır. Çünkü kılcal yolla yeraltı su 
düzeyinin üstündeki yapı bölümlerine taşınan 
sülfat, buharlaşma sonucu beton boşluklarında 
birikerek konsantrasyonu arttırır. Bu durumda 
zemin ve zemin suyundaki sülfat içerigi (zararlı 
etkinlik derecesi) tahmin edilenin çok üstüne 
çıkar, [13]. 

Beton ile temas eden su ve zemin içinde 
bulunan sülfatın konsantrasyonu çogu zaman en 
önemli faktör olarak algılanır. Bu durum bir yere 
kadar dogrudur. Şöyle ki; beton ile temas eden su 
ve zemin içerisinde sülfat bulunması korozyon 
için yeterlidir. Ancak sülfatlı suyun sertleşmiş 
çimento hamuru (yada beton) ile olan temasına 
sadece kimyasal bir olay olarak bakılmamalıdır. 
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Sülfat korozyonu heterojen bir faz 
içerisinde meydana geldiginden ötürü reaksiyona 
birçok faktör etki eder. Retonun geçirgenligi, 
sülfatlı suların beton içerisine diffüzyonu, kapila
rite ve özellikle kütle transferi reaksiyon hızına 
etkidiginden sülfat konsantrasyonunu tespit 
etmek güçleşir, [14]. Sülfatlı sularta sürekli 
ıslanıp kuruyan ve zaman içerisinde bu olayla 
devamlı olarak karşı karşıya bulunan bir beton 
(boşlukları önce sülfatlı suyla dolar, sonra bu su 
çekildiginde ise boşluk içerisindeki suyun buhar
laşması sonucu boşluklarda sülfat konsantrasyo
nu yükselir) çok şiddetli korozyona ugrar. Bu 
durum; sülfatın betona zararlı olabilece~ kon
santrasyon tirnitini diger olaylar ile birlikte 
degerlendirme zorunlulugunu ortaya çıkarır. Bu 
nedenle zemin ve beton temas suyundaki sülfat 
konsantrasyonu zararlı etkinlik derecesinin 
altında olsa bile yapının her aşamasında dikkate 
alınarak önlem alınmalıdır. 

Sülfat korozyonuna u~ramış beton açık gri 
renkte ve elle parçalanabilecek şekilde 

dayanıksızdır. Sülfat etkisi, beton yüzeyinde 
önce beyazımsı bir çökettinin meydana gelmesi 
ile fark edilir. 

Etkinin başlangıcından önce yapının derz 
uçları, sivri köşeleri ve kenarlarında tahribatlar 
ortaya çıkar. Reaksiyonun ilerlemesi ile kabar
ma, çatlama ve parçalanma şeklinde görülen ha
sarlar her tarafa yayılır, Foto-4.3, 4.4. 
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Foto-4.3, 4.4 Beton Yüzeyinde Beyazımsı Sülfat Çökeltisi ve Tahrip Olmuş Beton Yüzeyi 

Bazen de kanal güzergahının ana kayası 
jips olan katmanlardan geçirilmesi sonucu 
sülfat korozyonu henüz betonda ortaya çıkmadan 
yeraltı veya yagmur suları ile zemindeki jips 
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kütlelerinin erimesi ve akabinde zeminde büyük 
oyuk ve magaraların oluşması neticesinde beton 
kanalın çökmesi halinde görülen bir hasar 
şeklinde de görülebilir, Foto-4.5, 4.6 
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Foto-4.5,4.6 Anakayası Jips Olan Zeminin Erimesi Sonucu Tahrip Olmuş-Sulama Kanallan 

4.3 Sülfat Etkisine Karşı Dayamkh 
Beton Üretimi 

Degişik ortamlardan kaynaklanan sülfat et
kisine karşı dayanıkit beton üretebilmek için 
alınması gerekli önlemleri; projelendirme süre
cinde ve beton üretim sürecinde alınması gerekli 

önlemler diye iki alt başhga ayırmak mümkün
dür. 

Birinci alt başlık için; 
- Kanal güzergahının degiştirilmesi 
- Zemin veya yeraltı suyunda sülfat bulun-

ması durumunda beton ile zemin arasına jeo
mambran türü geçirimsiz örtüler konulması 
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- Yeraltı suyunda sülfat bulunması duru
munda yeraltı su kolunun drenaj hendekleri ile 
kanal temel kotıınun altına düşürülmesi 

- Temas suyunda sülfat bulunması duru
munda sülfatlı su ile temas eden beton yüzeylerin 
yalıtım malzemesi ile kaplanması veya arada 
geçirimsiz bir örtünün bulundugu sandviç beton 
kaplamalann imal edilmesi. 

tkinci alt başlık için ise; 
- Maksimum koropasitede kanşım tasanmı 

ve yerleştirmenin yapılması 
-Maksimum tane çapının küçültülmesi 
- Beton geçirgenliginin sınırlandınlması 
- Sülfatadayanıklı cinsteve 300 kg/m3 çi-

mento dozajının üzerinde çimento kullanılması 
- Su/çimento oranı düşük kanşımlann 

tasarımlanması gibi çözüm önerilerini sıralamak 
mümkündür, [15]. 

5. JEOMAMBRANLARIN SÜLFAT 
ETKİSİNE KARŞI KULLANIMI 

Yukanda madde 4.3'te sıralanan önlemlerin 
alınmasına ragmen sülfath zeminlerden geçen 
yada sülfatlı yeraltısuyu ile temas halindeki 
beton kaplama kanallarda er veya geç beton ha
sarları ortaya çıkmaktadır. 

Bu hasarlar; Foto-4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4'teki 
gibi dogrudan beton üzerinde görülebilecegi gibi 
Foto-4.5 ve 4.6'daki gibi henüz etki betona siray
et etmeden zeminin erimesi ve daha sonra da 
kanalın çökmesi şeklinde de görülebilir, [15]. 

Sülfat etkisinde kalan ya da kalabilecek ka
nallar inşa edilirken genellikle TS 3440'da veri
len etki dereceleri ve önlemler için sıralanan ku
rallar esas alınır. Buradaki kurallar zararlı 
etkinlik derecesine göre uygulanır. Yani sülfat 
konsantrasyonu, madde 4.2'de anlatılanın aksine 
degişmez bir deger olarak kabul edilir. Betonun 
yada zeminin geçirgenliginden ötürü zamanla 
sülfat konsantrasyonunun degişebilecegi olgusq 
gözardı edilir. Bunun yanı sıra önerilen çözüm 
önerileri daha çok bina ve benzeri yapılar için 
geçerli olabilecekken aynı kurallar ve öneriler; 
yapımı, yerleştirilmesi, bakımı ve maruz kaldıgı 
çok degişik etkiler açısından kritik bir yapı 
sınıflamasına giren kanal kaplama betonlan için 
de geçerli sayılır. 

Şöyle ki; kanal kaplama betonlan maruz 
kaldıgı anormal hava şartlan, zeminden gelen 
şişme basınçlan, hidrolik yük gibi etkilerle ters 
orantılı olarak düşük sayılabilecek bir dozaj ile 
hazırlanmaktadır. Bunım yanısıra özellilde yerleş
tirilirken el rnarifeti ile hiçbir şekilde sıkışurılmadan 
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yerleştitilerek dış ortamdan gelebilecek kimyasal 
ve fiziksel etkilere karşı daha başlangıçta bazı 
zayıflıklar ile dogmasına müsaade edilir. 
Kısacası kanal kaplama betonlan ufak bir hasar 
etkeni ile kolayca tahrip olabilecek olumsuzluk
lar taşımaktadır. Bu betonlann iyi 
sıkıştınlamaması sonucu ortaya çıkan, düşük 
kompasite özelliginden ötürü kanal betonlan 
oldukça boşluklu yapıya sahip olup 
geçirgenlikleri de yüksektir, [16]. 

Bilindigi üzere betonda dayanıklılık prob
lemlerinin ortaya çıkışı konusunda beton 
~.eçirgenligi arıa etken olarak kabul edilir. 
üzeilikle sülfat ve asillerin betona etkimesinde 
ve betonun donma-çözülme örgüsü içerisinde 
tahrip olmasında betonun boşluklu yapısı sonucu 
ortaya çıkan geçirgenlik özelligi birincil derece
den bir rol oynar. Betonun geçirimsiz yada düşük 
ölçüde geçirgen olması zararlı sıvıların yada 
beton içerisinde donabilecek suyun betona 
diffüzyonunu önleyebilecek en önemli özeliktir. 

5.1 Sulama Kanallarmda Kullamlacak 
Jeomambranlarm Özelikleri 

Geçirimsiz veya dogru şekli ile geçirimsiz 
olarak kabul edilen jeosentetiklere jeomambran 
denir, [17]. Jeomambranlar, sentetik (termoplas
tik) veya bitümlü ürünlerden yapılır. 

Jeomambranlann en önemli özeligi çok 
düşük geçirgenlikleri olup, pratikte geçirimsiz 
olarak kabul edilmeleridir. 

Bu nedenle kesin geçirimsizligin sözko
nusu oldugu su deposu, atık havuzlan, temeller 
ve tüneller degişik kullanım alanlandır. 

Sülfat etkisine karşı kanal zemini ile taban 
ve şev kaplaması arasında kullanılacak jeo
mambranlarda şu özellikler aranılır: 

-Jeomambranlar suda veya su ile zeminden 
taşınacak zararlı sıvılarda bulunan elementıere 
karşı kimyasal dayanıklılıga sahip olmalıdır. 
Özellikle sülfat, mambranda herhangi bir korozy
ona yol açmamalıdır. Bu nedenle sülfat ve benze
ri kimyasaliann jeomambrana penetrasyonu 
sözkonusu olmamalıdır. 

- Jeomambranlar yerleştirilirken, yerleşti
rildikten sonra üzerine gelecek olan hidrolik 
(dalga, akınu ve statik yük farklılıklan) yükleri, 
zeminden kaynaklanan (dik yükler, jeomamb
ranın içerisindeki çekme kuvvetleri, jeomambran 



düzlemi boyunca oluşabilecek kayma kuvvetleri) 
yükleri, kaplama malzemesinin mambran üzerin
deki ag-ırlıg-ı sonucu ortaya çıkan yükleri 
karşılayabilecek kalınlıkta ve mukavemette 
olmalıdır. 

- Kullanılacak jeomambranlann beton ile 
temas eden yüzeyinin kaplama malzemesinin 
jeomambran yüzeyinden hareket etmesini 
önlemek amacıyla pürüzlendirilmiş olması ge
reklidir. 

- Jeomambranlar üzerine serildig-i toprak 
yada kaya üzerindeki girinti, çıkınu ve sivrilikle
re karşı koyabilecek elastikiyete ve yırtılma
delinme gibi etkilere karşı da mukavim 
olmalıdır. 

- Önceden tahmin edilebilir bir servis ömrü 
süresi olmalıdır. Diger bir deyişle öngörülen 

Jeomambran 

Tabii zemin 
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ancak su bulundugu zaman mümkündür. Bu ne
denle zeminde veya yeralu suyunda sülfat bulun
ması durumunda betonla zemin arasına jeo
mambran türü geçirimsiz örtüler serilerek kesin 
bir yalıUro saglanır, Şekil- 5.1. Bu yalıtım sonu
cunda sülfaun beton içerisine penetrasyonu 
önlenmiş olunur. 

Jeomambranlann kullanımı ile; eg-er ye
raltısuyu seviyesi yüksek ise ve inşa edilen kanal 
ana kanal deg-ilse drenaj amaçlı fıltre+drenaj 

büzü kullanımı da ortadan kalkar. 

Eg-er kanalda drenaj yapmak sözkonusu 
ise jeomambran ile birlikte jeotekstil kulla
nılmalıdır. Keza yine jeomambranın temas 

300 kg/mJ çimento doz beton kaplama 

Jeomambran 

a 

. · :o· ·. b.·~ -

.:> •. 

<l',A · <>·· .. . . 
, A ü -

Şekil-5.1 Jeomambran serilmiş kanalın enkesiti 

sürede dayanımında ve elastikiyetinde herhangi 
bir kayıp görülmemeli, oksidasyona ug-Tamamalı, 
kmlmamalı ve yırtılmamalıdır. 

5.2 Jeomambranların Sülfat Etkisine 
Karşı Sulama Kanallarında Kullanımı 

Yukarıda vurgulandıgı gibi betonda sülfat 
korozyonunun oluşabilmesi reaksiyon ortamında 

ettigi yüzeylerin jeomambranı delme, yırtma gibi 
durumları sözkonusu oldug-unda yine jeomamb
ran ile birlikte jeotekstil kullanılmalıdır, Foto-
4.7. 
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Kanal tabanı ve şevleri boyunca seçilen je
omambran Şekil 5.1 'den de görülecegi üzere 
şevin bitiminde ucu yukarı gelecek şekilde beton 
kaplama kalınlıgının 3/2'sinin yüksekligine kadar 
bohçalanmalıdır. 

Seçilen jeomambran olabildigince uzun ve 
geniş rulo kullanılarak güvenilir bir şekilde uy
gulama yerinde kaynak edilip birleştirilmelidir, 
Foto-5.2. 

Foto-5.1 Sulama kanalında jeomembran-jeotekstil uygulaması 

/ 

c . 

Foto-5.2 Sulama kanalında jeomembran-jeotekstil uygulaması 

/ 
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ÖZET 

Güç ekonomist. atıksu antma tesislerinde bi.rfm güç tükettmine karşılık düşen or
ganik madde giderimi olarak tarif edilebilir. Bu makalede, biyolojik atıksu antma 
tesislerinin (aktif çamur sistemi, damlatmall fıltre sistemi. biyocl.isk sistemi ve aero
bik oksiUeme havuzlan) matematik mocl.eUeri ile güç ekonomisi ilişkileri verilmiştir. 

GİRİŞ 

Auksu arıbna sistemlerinden yüksek kalite
de çıkış suyu elde edilebilmesi için oldukça fazla 
miktarda enerji tüketimi gerekir. Modem aerobilc 
arıtma sistemlerinin yapıları birbirinden aynca
lıklar gösterirler. Bu tesislerde organik maddenin 
stabilizasyonu ve asimilasyonu için gerekli mik
tarda oksijenin abnosferden mikroorganizmalara 
temin edilmesi, enerji tüketiminin esas sebebini 
oluşturur. 

Son zamanlarda enerji tasarrufuna duyulan 
gereksiniminin artması sonucu, istenilen kalitede 
tesis çıkış sularının düşük enerji gereksinmeleri 
ile saglanması önem kazanmıştır. Enerji gereksi
nimini minimuma indirebilmek için arıtma tesisi
nin çeşidinin ve boyutlannın atık suyun miktar 
ve kalitesini karşılayabilecek yeterlilikte yapıl
ması optimum çözümü saglayabilir. Her bir yön
temin performansının tayini için çok çeşitli ope
rasyon koşulları alunda organik giderme verimi
enerji tüketimi ilişkileri ile miktarsal verilerin 
olması gerekir. Bu sebeplerden dolayı, yöntemin 
karakteristiklerini operasyon parametrelerinin 
fonksiyonu olarak göstermek için, matematik 
modellerin kullanılması gerekir. 

GÜÇ EKONOMİSİNİN T ARİFİ 

Güç ekonomisi kavramı ilk önce aktif 
çamur arıtma sistemi için tanımlanmış ve hava
landırma haznesinde birim güç kullanımına 
karşılık olarak suda çözünen oksijen miktan ola
rak tarif edilmiştir. Bu kavram hava ve su 
temasını saglayan sistemin performansının 
karşılaşunlmasında bir gösterge olmuştur. 
Hosano et al (1980) güç ekonomisi kavramını 
darnlabnalı fıltreler için kullanmıştır. Bu 
çalışmada güç ekonomisi, birim güç için gideri
len BOl miktan olarak tarif edilmiştir. 

Damlatmalı filtre ve biyodisk yöntemle
rinde kullanılan oksijen miktan hemen tayin edi
lememesine ragiDen sarfedilen BOl ölçülebil
mektedir. Bu sebeple BOl giderimine dayalı güç 
ekonomisi kavramı kullanılarak, farklı biyolojik 
arıtma yöntemleri güç sarfiyatlarına göre kolayca 
karşılaşUnlabilirler. 

Kararlı operasyon koşulları altında, 
auksuyun sistem içine sabit giriş debisi Q, giriş 
BOl konsantrasyonu So, sistem çıkış suyu BOl 
konsantrasyonu Se, ve BOl giderim yüzdesi x, 
olarak, x = [1-(Se/So)] için auksu arıtma üni
tesinde BOl giderme miktan (W) şu şekilde bu
lunabilir. 

W= Q. (So- Se)= Q. So . x 
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Güç gereksinimi Pw ile gösterilirse, güç 
ekonomisi (W!Pw) şeklinde ifade edilebilir. 

Q ve So'da günlük salınımiann olması ha
linde ortalama güç ekonomisi bulunarak kul
lanılmalıdır . 

Eger atık su antma tesisinde oksijenin har
canma miktan bulunabilirse güç ekonomisi şu 
~ki lde de ifade edilebilir. 

W/Pw = 0/(Yo.Pw) 
Yo: Birim miktarda BOl giderimi için 

tüketilen toplam oksijen miktan 
0 : Havalandırma haznesinde oksijen 

tüketim miktan 

Aerobik biyolojik arıtma yöntemlerinde 
oksijen tüketimi, organik maddenin biyooksidas
yonu, hücrelerin içsel solumalan ve amonyagın 
nitrifikasyonu nedenleri ile oluşmaktadır. 

GELENEKSEL AKTİF ÇAMUR YÖN
TEMİ İÇİN GÜÇ EKONOMİSİ 

Difüzerli havalandırma haznelerinde enerji 
tüketiminin sebebi, havanın basıncının atmosfe
rik basınçtan, difüzer derinligindeki basınca 
çıkarılmasıdır . Adiyabatik basınç kabulü ile ener
ji gereksinimi şu şekilde ifade edilebilir. 

(y-l)ty 
Pw=[Gv.y/E(y-1)]. [(P2/Pl)-1] 

Gv: Havanın hacimsel verilme miktan 
P1 ,P2: Kompresörün giriş ve çıkışında 

basınçlar 
y. Isı kapasite oranı 
e: Kompresörün ve hava yayıcısının toplam 

verimi 

Kubota ve Fujie (1985) bir havalandırma 
haznesi için parametre degişimleri ile vı>ptıklan 
bir ça lı şmada (W/Pw)-Se ilişkisini vermişlerdir. 

Derine hava enjeksiyonu saglayan bir şaft siste
mi ile donatılarak degiştiTilmiş bir aktif çamur 
sistemi için (W/Pw)-Se ilişkisi Kubota et al. 
( 1979) tarafından incelenmiştir. 

DAMLATMALI FİLTRE YÖNTEMİ 
İÇİN GÜÇ EKONOMİSİ 

Damlatmalı fıltre güç gereksinimi . atık 
suyun filtrenin üst kısmına pompalanması 
içindir. Yüksek hızlı filtrelerde ise sıvının geriye 
sirkülasyonu için gerekli güç buna eklenebilir. 
Güç gereksinimi için şu formül kullanılabilir. 
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Pw = .1H.p.Q/E 

Q: Pompalanan sıvının debisi 
E: Pompa verimi 
p:sıvı yogunlu~ 
.1H: net yük 
Fujie et al. ( 1982), (W /Pw )-Se ilişkisini in

celemişlerdir. 

1· BİYODİSKLER İÇİN GÜÇ EKONOMİSİ 

Fujie et al (1983) tarafından kanştırmalı bir 
haznenin kanştıcısı ile benzeşim kurularak biyo
disklerde disk dönüşü için güç gereksinimi 
aşagıdaki formül ile verilmiştir. Eger disk dönme 
hızı (N) düşük ise (diskler arası laminer akış 
hali) 

2 
Pw/A=A.l.(N.D) 
Eger disk dönme hızı (N) yüksek ise 

(türbülanslı akış hali) 
3 

Pw/A=A.2.(N.D) 

D: disk çapı 
A: disk yüzey alanı 
A.l,A.2: diskler arası uzaklıga ve disk 

yüzeyinin yapısına baglı katsayılar 

Bunun için örnek bir çalışma digerleri gibi 
kararlı koşullar altında Kuboda ve Fujie (1985) 
tarafından yapılarak (W/Pw)-Se bagıntısı veril
miştir. 

AEROB İK OKSİTLEME HA VUZLA
RINDA GÜÇ GEREKSİNİMİ 

Aerobik havuzların güç ekonomileri de 
BOl giderimine dayalı olarak ifade edilebilir. Bu 
tesislerin iç biyolojik yapılan ve buna baglı ola
rak da oksijen tüketme mekanizmalan diger sis
temlerden çok farklıdır. Çünkü bu sistemlerde 
sistemin verimini ve güç gereksinimini etkileyen 
oksijen dengesi, sadece mekanik havatandıncılar 
ile degil, bakteri-alg ilişkisi ile de iç içedir. Bu 
ilişkiler gözönünde bulundurularak bir aerobik 
oksitleme havuzunun mekanik havalandıncısının 
gücü için şu ifade verilebilir (Gioyna 1971). 

Pw= Sd/Ss 
Buna göre güç ekonomisi, 
W 1 Pw =(So-Se) . Q 1 (Sd/Ss) 
Sd: oksijen ihtiyacı 



Ss: Mekanik havalandırma ile saglanan ok-
sijen miktan 

Sd: a" . Sr 
a": katsayı 
Sr: sarfedilen BOl = So-Se 

(T-20) 
Ss: Qm [(Csw-C) 1 Cs] . a . e 
Qm: Havalandırma ünitesinin verimi 
C: Havuzdaki çözünmüş oksijen miktan 
Csw: Damıtılmış suyun 20 C()tta oksijene 

doygunluk miktan 
a : (atık su oksijen transfer katsayısı) 1 (saf 

su oksijen transfer katsayısı) 

e: Sıcaklık reaksiyon katsayısı 

DSITEKNlKBÜLTENl 1998 SAYI 90 

DEGERLENDİRME 

Atıksu biyolojik arıtma tesislerinin çeşitleri 
ile ilgili olarak yukarıda verilen matematik mo
deller, bu tesislerin optimum boyutlandırılmaları 
çerçevesinde, enerji tüketimi açısından da birbir
lerinden farklı parametrelere baglı olduklarını 

göstermektedir. Bu nedenle bir arıtma tesisinin 
seçiminde, boyut optimizasyonu yanında, enerji 
tüketimi içinde karşılaştırmalı çalışmalara gerek
sinim vardır. 
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