
SAYI: 92 

-- -





Sahibi 

DEVLET SU iŞLERi 
GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Sorumlu Müdür 

Doç. Dr. Ergün DEMiRÖZ 

Yayın Kurulu 

Doç.Dr. Ergün DEMiRÖZ 

Dinçer KULGA 

Muhittin KUZU 

Dr. Mine ORHON 

Ali AYDIN 

Hasan SÖGÜT 

Basıldığı yer 

Teknoloji Dairesi Başkanlığı 
Basım ve Foto-Film 
Şube Müdürlüğü 

Etlik - ANKARA 

SAYI : 92 

....-YIL : 2000 

Üç ayda bir yayınlanır. 

iÇiNDEKiLER 

1. Rezervuarlarda Su Kalitesi .. ................. .................................. .. . 3 
(Çeviren : Güner AGACIK) 

2. Horse Mesa Barajında Çelik Liflerle Güçlendirilmiş 
Kazı k Uygulaması ... .... .. ................ .... ........................................ 8 
(Çeviren : Ali UGURLU) 

3. Su Jetleri ile Havalandırma ve Pratik Uygulamaları. .. ...... .... .... .. H 
(Yazarları : Tamer BAGATUR - Ahmet BAYLAR) 

4. Barajların Tip Seçiminde Uzman Sistem Kullanımı. .. .. ... ... .. .. .. .. 31 
(Yazarı: M. Emin EMiROGLU) 

5. israil Hükümeti Tarım Bakanlığı Su Konusundaki Çalışmaları. .... .... 51 
(Çevirerı : Ahmet H. SARGIN) 

6. Deccan Bazaltının , Petrolojik,Kimyasal ve Jeomekanik 
Özellikleri Arasındaki ilişki (Hindistan) ... .................................... 59 
(Çeviren : Dr. Y. Ziya GÜRESiNLi) 





REZERVUARLARDA SU KALİTESİ 

ÖZET 

Yazan : Robert ZW AHLEN (•) 

Çeviren : Güner AGACIK(••) 

HidrOelektrik santralian için yapılan çevresel etki degerlendfrme (ÇED) 
çalışmalannda sonuç, su kalitesine dayandırılır. Su kalitesi problemleri l:xırqJda su 
tutma veya daha sonraki rezerouar işletme aşamalannda ortaya çıkar. Her evrede
ki oluşabilecek problemler ve mümkün olan çözümler bu yazıda tartışılmıştır. Bir 
çok problem su havzasından gelir ve rezervuar sahibinin kontrolu dışındadır. Bu 
nederıle suyun kalitesinin iyileştirilmesi iÇin su havzasının yönetimi temel gereksi
nimdir. Gelişmelerin her evresinde, özellikle rezervuarın ilk daldurolmasıyla ilgili 
modeLıerne ve izleme alanlarında daha ileri araştırmalar gereklidir. 

GİRİŞ 

Su gücü temiz enerjinin önemli bir 
kayna~ıdır. Özellikle mevsimleri belirgin iklim
lerde, kurak mevsim veya so~uk kışları olan yer~ 
lerde rezervuarların az ya~ışlı me.vsimde enerji 
üretilecek suyu tutması istenir. Bununla birlikte 
böyle rezervuarlar çogu kez yalnızca enerji 
üretmekle sınırlandırılmaz, sulama, içme, bahk 
yetiştirme, rekreasyon amacına da yönelik kul
lanılır. Bu kullanımlar için su kalitesi önemlidir. 
Kullanım amacına göre ayn standardlar vardır, 
aksi halde rezervuarın kullanımı çok sınırlanmış 
olur. İçmesuyu arıumı için pahalı ölçümler gere
kebilir. Bu nedenlerle su kalitesi her zaman re
zervuarlarla birlikte düşünülür ve su yapıları pro
jesinin çevresel elki degerlendirmesinde (ÇED) 
başlıca söz konusu meselelerden biridir. 

Dünya Bankasının fınarıse ettigi son su 
gücü projelerinde su kalitesi sonuçlarına kısaca, 
aynnuya girmeden deginilmektedir. Bu projeler
de geri dönüşü olmayan ve bu nedenle önemli 
derecede ekonomik olarak projeye yansıyan bir 
durumla karşılaşılmamışur. (Liebenthal 1996)1 

• Electrowatt Engineering Uel. Swltzerland, Hydropower 
& Dams, lssue four 1998 

•• Kimya Y. Müh., DSİ TAKK Dalresi Başkanlıgı 

SU KALİTE PROBLEMLERİ 

Rezervuarlarda su kalitesiyle ilgili başlıca 
iki grup probleıri vardır. 

- Rezervuann ilk doldurulmasındaki etkiler 
ve ilk yıllardaki gelişmeler. 

- lşletme sırasındaki rezervuardaki geliş
meler 

Bununla birlikte inşaatın yapımı sırasında 
da su kalitesinin, yamaçlardan gelen fazla mik
tardaki sUtle, betönla, kimyasallarla ve yakıtla 
suyun kirlenmesi nedeniyle etkileneQilecegi unu
tulmamalıdır. Ancak yazıda bunlara degil, 
yukandaki konulara deginilmiştir. 

Rezervuar 

Oksijen tüketimi, rezervuardaki su kalite
siyle dogrudan ilgilidir. Rezervuar denince su 
altında kalan biyo kütle ve toprak alda gelir. 
Özellilde tropikal orman alanına yapılan rezervu
arlarda su alunda agaç gövde ve kökleri kalır, 
bunların suda parçalanma hızları çok yavaştır, 
çok büyük etki yaratmazlar. Yumuşak biyo kütle 
(yapraklar, ince dallar, otlar, cansız bitki örtüsü) 
toplam biyokütlenin %50'si (300 t/ha kadar) ola
bilir, bunlar <:>ldukça çabuk parçalanır. Bir ton 
biyokütlenin parçalanması için yaklaşık bir ton 
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oksijene gerek vardır. Bu durum özellikle rezer
vuarlar da sıcaklı~a ba~lı olarak yaklaşık 5-10 m 
derinlerde aneorobik (oksijensiz) ortam nedeniy
le termal ıabakalaşmaya neden olur. Bu problem 
nemli tropik bölgelerdeki rezervuarlarda kuru 
veya ılıman bölgelerdekine göre daha şiddetli 
olur. [Leetvar 1972]2, [Bismas 1973]3 [Van der 
Heide 1984]4, [Biney 1985]5, [Simanoy and 
Kantorek 1996]6, [Schetafne 1997]7 

Bu farkın başlıca nedenleri: 
-Su alundaki biyoküüenin daha çok olması 
- Daha yüksek hava ve su sıcaklı~ında, 

parçalanma reaksiyonunun çok daha çabuk 
olması, fizyolojik reaksiyonlar prensiplerine 
göre, sıcaklıktaki 10 OC'lik aruşla hızın en az iki 
katına yükselmesi 

- Bazı şartlarda tropikal alanlardaki göller 
veya rezervuarlarda kalıcı, de~işmez bir termal 
tabakalaşma oluşabilmesi, bunun aksine mevsim
sel iklimli yerlerde senede 1 veya 2 kez 
sirkülasyon olması, bu kalıcı tabakataşmanın ok
sijenin daha derin oksijensiz tabaleaya (hipolim
nion) tabakalarına inmesini engellemesi 

Tropikal göllerde daha yüksek 
sıcaklıklann, ışı~ın oldu~u yüzey tabakalannda 
biyolojik aktivitenin daha çok olmasına neden 
olması. Su alunda kalan topraklar ve bitki örtüsü 
nedeniyle bitki besleyici konsantrasyonunun ar
tarak bu etkinin daha da artabilmesi. Bu biyolo
jik aktivitenin daha derindeki biyo küüeyi 
artırarak gölde oksijen tüketiminin artması. 

- Oksijen de~işiminin azalmasıyla dip ıa
bakalarda aşa~ıda verilen istenmeyen etkiler 
görülür: 

- Rezervuann oksijensiz tabakasında başlı
ca hidrojen sülfür (H2S) gibi toksik maddeler 
oluşur 

- Rüzgar ve kuvvetli ya~ışlarla toksik mad
deler içeren oksijensiz su yüzeye çıkarak balık 
ölümlerine neden olur 

- Bu suyun düşük pH nedeniyle çok asidik 
olması, beton ve metaller ile santralın türbün ve 
su kanallannda korozif etkiler meydana getirir 

- Su böyle bırakıldı~ında pis kokuya, toksi
siteye neden olur 

- Çok amaçlı rezervuarlarda, su kalitesinin 
kötüleşmesi suyu içilemez hatta sulamada kul
lanılmaz hale getirir 

Çözümler 

Yukarıda sayılan problemierin çözümleri 
ıçın, ilkönce bir nokta açıklı~a kavuştu
rulmalıdır: Her yeni rezervuarda suyla örtülen 
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biyoküüenin parçalanması sonucu oksijen 
tüketimi olacaktır. Fakat bu durum her zaman 
problem yaratmaz. Bu nedenle her rezervuarda 
olayın boyutu ineelerup de~erlendirilmelidir. 
Bunun ·için ters durum olup olmadı~ını görmek 
ve azaiLabilmek için gerekli ölçümler yapılmalıdır. 
Bunlar projenin veya ÇED (Çevresel Etki 
De~erlendirme) raporunun bir parçası olmalıdır. 

E~er çevresel etki de~erlendirilmesi ters bir 
durumun gelişece~ini gösteriyorsa yapılacak 
başlıca 3 yol vardır. 

Birincisi, su tutulmadan önce rezervuar 
alanının temizlenmesidir. Böyle bir temizleme 
dikkatlice yapılmalıdır. Yumuşak biyokütle 
alınmalı, biyokütle yakılacaksa alevin rezervuar 
alanının dışına yayılmasını önleyecek şekilde 
yakılmalıdır. Aynı zamanda su tutulmaya 
başlamadan önce tekrar bitkilerin yetişmesi 
önlenmelidir. llerde baraj göl seviyesinin 
yükselebilece~i göz önüne alınarak rezervuar 
yamaçlannın üst kısımlarındaki .sa~lamlı~ını 
azaiLacak bütün malzemelerin de temizlenmesi 
için özen gösterilmelidir. E~er uygunsa su veril
meden önce temizlik yapılması, rezervuar 
alanına ulaşırnın problem oldu~u durumlarda da 
en iyi çözümdür ve zıt etkileri de önler. Proje 
alanındaki tomruklardan faydalanılmasını sa~lar 
ve ilerde büyüyerek balık tutulmasında ve kayık 
trafiginde risk yaratmasına engel olur. 

ikinci seçenek teknik çözümlerin kul
lanılabilmesidir. Rezervuardaki suyun kalitesini 
iyileştirmek için suyun kullanımıyla ilgili bazı 
çözümler yapılabilir, özellikle bu, alt bölgedeki 
su kalite problemlerini azalur, seçimli bir çok se
viyeden su alımı yapılarak oldukça iyi kaliteli 
yüzey suyu kullanılabilir. Rezervuarın daha derin 
tabakalarından devamlı az bir miktar su 
bırakılması, daha derin tabakalara sabit bir oksi
jenlenmiş su akışı yaratarak su kalitesini iyileş
tirici etkide bulunur. Di~er başka ölçümlerde 
bazen istenir. Daha derin tabakalara hava pompa
lanarak rezervuarın oksijen konsantrasyonu nor
mal hale getirilir. Ancak, bu yöntemle büyük re
zervuarlarda, pahalı aletler ve çok fazla enerji 
gerekir. 

Son olarak hiçbir şey yapmamak ta müm
kündür. Rezervuardaki biyokütle biyolojik par
çalanma bitince, birkaç yıl veya bir süre sonra 
problem kendili~inden çözülebilir. Şüphesiz bu 
yaklaşım, uzun geçiş süresince kötü kaliteli suyu 
barajın aşagısında nehire veren durumlar için 
kabul edilemez. Ömegin nehir suyu çökeltilerek 
içme suyu kaynagı olarak kullanılıyorsa veya 
egcr önemli bir balık tutma ve balık üretme varsa 
olumsuz problemler beklenebilir. 



Son senelerde önem kazanan çalışmalar, 
biyokütle ve organik topraklann su altında kal
masıyla oluşan sera gazlannın özellikle metanın 
kullanılmasıdır. [Rudd 1998]8 ve [Feamside 
19999 ve 1997] 10. Çalışmalar çok azı hariç, hid
roelektrik sanırallerin fosil yakacak kullanan ter
mik santraliara göre birçok üstünlükleri 
oldugunu göstermiştir. 

İŞLETME SIRASINDA REZERVUAR
DA ÖTROFİKASYON VE KİRLENME 

Baraja su verildikten sonraki olaylar rezer
vuarlara özeldir ve dogal göllerde bunlar olmaz. 
Nchirierde dogal barajların oluşması çok nadir
dir, çok eski çaglarda volkanik püskürmeyle 
oluşmuş Şili'deki Lago Todos gölü gibi. 

Bununla birlikte rezervuar denge durumuna 
geçtikten sonra oluşan dinamik davranışı hemen 
hemen gölle aynıdır. Bir fark derinden su alırken 
su seviyesinde alçalma oluşu ve göl seviyesinde 
normal dogal göllere göre çok daha büyük oyna
malar olmasıdır. Bundan başka dogaı göllerde 
oluşmayan dip çamuru ve sedimentin 
oluşmasıdır. Ancak daha eski rezervuarlar göl 
gibi düşünülebilir ve göllerle ilgili edinilmiş de
neyimler rezervuarlara da uygulanabilir. 

Rezervuarlan işletme sırasında, başlıca 
evsel atık ve tarımsal alanlardan yagışla gelen or
ganik madde ve besleyiciler, başlıca endüstri ve 
tarımdan gelen toksik maddeler suyun kirlenme
sine neden olur. Her iki grup kirletici rezervuar 
yagış alanındaki akışlarta gelir. Rezervuarın 
içinde balık üretim çiftligi kurmak gibi suyla il
gili aktiviteler probleme yol açar. Balıgı 
dogrudan beslemek organik yükü fazlalaştırır. 
Ötrofikasyon suyun rekreasyon veya içme suyu 
amaçlı olarak kullanılmasını sakıncalı kılar, hijy
enik ve toksisite problemleri ortaya çıkar. 

Organik madde 

Göl veya rezervuara gelen organik madde
nin başlıca kaynagı antılmamış evsel atıktır. 
Yüksek BOD (Biyokimyasal oksijen ihtiyacı) 
suda yüksek konsantrasyonda organik maddele
rin oldugunu gösterir ve yüksek oksijen harca
masına yol açar. 

Besleyiciler 

Besleyiciler bitki yetişmesı ıçın gerekli 
inorganik maddelerdir. Bu besleyiciler bitki için 
(başlıca yosun) gübre olarak kullanılır. Göl veya 
rezervuarın üst tabakasında çok sayıda fiıoplank
ton oluşması oksjien doygunluk yüzdesini 
arttırır. 9ksijenle aşırı doygunluga bile yol 
açabilir.Ölü organizmalar gölün tabanına çöker, 
bakteriyel parçalanmalan oksijen harcanmasına 
neden olur. Bitki yetişmesi bu besleyicilerinen 
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düşük konsantrasyonunda (sınırlayıcı besin) bile 
olabilir. Ilıman göllerde normal olarak bu besin 
maddesi fosfatur, fakat diger hallerde azotun bit
kiler tarafından kolaylıkla kullanıldıgı nitrat 
şeklidir. 

Bu etki İsviçre göllerinde çok açıkca 
gözlenmiştir. Çok miktarda antılmamış evsel 
atıkların akıtılması sonucu I 950'lerin sonu 
1960'1ann başında İsviçre göllerinde su kalitesi 
çok kötüleşmiştir. Evsel atıkların antılması konu
sunda çok yogun çalışmalar yapılmış, su kalite
sinde beklenilen ilerlemeye ulaşılmamıştır. 
Bunun nedeni BOD'nin çok aşagılara 
düşürülebilmesine karşılık, mekaniksel ve biyo
lojik yoldan atık arıtınada besleyici konsantrasy
onunun yüksek kalması ve hatta yükselmeye 
devam etmesi olmuştur. Bu durum gölde biyolo
jik verimliligi artırarak yosuntaşmaya neden 
olmuş ve oksijen azalması devam ederek prob
lem yaratmıştır. Evsel atık antımında daha ileri 
bir kademe, fosfatın giderilmesi eklenmiş ve de
terjanlarda fosfatın kullanılması engellenerek bu 
durum çözülebilmiştir. İsviçre sularındaki fos
fatın başlıca kaynagı deterjanlar olmuştur. Bu 
gün, daha büyük İsviçre göllerinin çogu hemen 
hemen, oligotrofik şekle dönmüş, temiz, oksijen
ce zengin, yüzülebilir, yıkanılabilir ve hatta 
içilebilir su kaynaklan olmuştur. 

Suda yaşayan zararlı otlar 

Tropikal rezervuarların çok önemli prob
lemlerinden biri suda yaşayan zarari. otlardır. 
Yüzen bitkiler, başlıca Eichhomia crassipes, 
Salvinia molesta ve diger bazıları su yüzeyini 
tam olarak örten hasıra benzer bir kafes 
oluşturabilirler. Oksijen tüketirler ve su yolunda 
birikim y:\par\ar. Bu bitkilerden kurtulmanın 
kolay bir yolu yoktur. Salvinianın · dogal bir 
düşmanı, Cyrtobagus mayıs böcegiyle bazı dene
mcler yapılmıştır. [Room and Thomas. ı98514, 
Thomas and Room 198615, Jul in 1987] 16, göle 
gelen besleyicilerin sınırlandınlması) la suda 
yaşayan zararlı oLların gelişmesi azalır. 

Saglık 

Sulara atılan evsel atıklar aynı zamanda 
mikrop demektir. Evsel atıklarla kirlenmiş suda 
yüksek konsantrasyonlarda koliform bakteri bu
lunur ve bu su içme ve kullanma suyu olarak kul
lanılırsa salmonellosis ve cholera mikroplan 
insan saglıgını ciddi şekilde tehdit edebilir. 
Bundan başka ·rezervuarlar başlıca malaria ve 
schistosomiasis gibi hastalıklara üreme zemini 
olabilir. 
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Toksik maddeler 

Göl ve rezervuar sulannda toksik maddele
rin kaynagı başlıca endüstri .veya . maden 
işleuneleri (agıi metaller) ve rezervu~n su top
lama havzasındaki tanmdır. (pestısıtler). Bu 
maddeler besin zincirinde birikim yaparak 'insan 
saglıgı için tehlike yaratabilirler. [lsaacson ve 
Jensen 1992]17 

Cı va dogal olarak yeryüzündeki her caniıda 
vardır. Endüstri ve maden işleunelerinden gelen 
kontrolsuz atıklarla rezervuarlarda inorganik cıva 
artar. Son 50 yılda hidrolojik devirde cıvanın 3 
kat artugı hesaplanmıştır ve bu agır metal insan 
sagiıgını dikkate deger derecede tehlikeye sokan 
boyutlara ulaşmıştır. 

Sulu ortamda, bakteriler bitki ve sediment
leri parçalar, bu parçalanma sırasında inorganik 
cıva organik metil civa bileşigini oluşturur. Bu 
bileşigi plaktonlar bünyelerine alır ve böyle~e 
besin zincirine girerek birikim yapar. Ömegin 
yırtıcı balık cinsinde digerlerine göre cıva düzeyi 
4-5 kat yüksek bulunmuştur. Bu olay yapay 
göllerde ilk. 10-15 yıl daha şiddetlidir. 
Rezervuarlan beslenm.e için başlıca lu,ıynak 
yapan topluluklara. turna ba1ıgi, alııbalık gibi 
yırtıcı cins balıklan çok yemekten kaçınmaları 
geregi hatırlatılmıştır. 

Kanada'da balıklardaki ve James Bay hav
zasındaki rezervuarlan kullanan topluluklardaki 
civa düzeyi bir çok yıldan beri gözlenmektedir. 
[Noel and Spenghen 1995] 18 Balıgı avianma 
kapanı ve olta yoluyla tutup yiyenlerin başlıc~ 
organlarında tehlikeli konsantrasyonlarda metıl 
cıva birikimi gözlenmiştir. Bazılannda bu 
balıkları yemediklerinde konsanı;r~syo~~.da 
düşme belirlenmiştir. lnsan vücu~u ıçı~ .b~nkım 
yapmış cıvanın miktarının yarıya ınmesı ıç~n 45-
70 gün gereklidir. Balıgın besin degen çok 
yüksek oldugundan, balıgında!l yararl~ılacak 
yeni rezervuarlarda balıklardakı cıva miktarının 
rutin olarak kontrol edilmesi önerilmektedir. 

Çözümler 

Yukarıda verilen problemler rezervuar 
veya hidroelektrik santrallarında kendilig-inden 
oluşmaz, bunlar su .h~vz~~daki endüstriler, 
arazi ve su kullanımı gıbı aktıvıteler sonucudur. 

Bu problemierin başlıca çözümle~ içi~ bu 
konuda teknoloji ilerlemiştir, arıuna sıstemınde 
aşagıdaki kısımlar da olmalıdır. 

- Atıkların mekanik giderilmesi 
- Organik bileşiklerin biyolojik parçalan-

ması, BOD ve COD'nin azaltılması 
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- Fosfat ve nitratın kimyasal giderilm~si 
- Endüstri atıklarının anum·ı için özel 

atıksu antiını . 
Bu teknolojilerin uygı,ılanmasında başlıca 

zorluk pahalı oluşlaridır. Evsel atık ~':Jffiı içi~ 
arıtım tesisinden başka, daha önemlısı yeterlı 
şebeke ve drenaj sistemine de gerek vardır, 
özellikle tanmda çeşitli noktalardan akımları 
kontrol eunek daha da zordur. Gübre ve tarımsal 
ilaçlar geniş alanlara .uygulanır, buraiaı:~ aka
rak gelen sular kirlenır. Bu nedenle etkilı tekno
loji uygul.~arak.bu .ma.d~l~rin ~ın kul~ıl.ması 
önlenmelıdir. Çıftçilenn ıyı egıtilmelen, bırçok 
yerde öncelikle çevre bilincinin oluşturulması 
gereklidir. 

TEMEL GEREKSİNİM, SU HAVZA 
İDARESt 

Rezervuar veya hidroelektrik santrallannın 
sahibi ister devlet, isterse özel elektrik şirketi 
olsun, su tuunayla ilgili karşılaşılan problemler 
rezervuarlarda kendini belli eder, fakat bu prob
lemlere dogrudan çözüm getirmek için sınırlı im
kanları vardır. Bu şirketlerin çogu rezervuarın sa
hibi degillerdir, yalnız suyu enerji üretimi için 
kullanmaya haklan vardır, rezervuarın su lUlJ!Ia 
havzasında endüstri veya evsel atık arıtım ıs
tasyonlan kurmak ve işleunelerine izin verilme
miştir. . . . 

Entegre bir su kaynakları ıdaresı aşag-ıdaki 
noktaları kapsar : . 

- Suyun bütün kullanımını, su havzasındaki 
bütün yapıları ve aktiviteleri içine alan kapsamlı 
yaklaşım .. 

- Birimin su havzası olması, polılik 
sınırlarla sınırlandınlmış alan olmaması 

- lşaret kazıgıyla ilgili kısımların ayırımı 
- Erozyon ve kimyasal kirliligi azalunale 

ıçın su havzasındaki arazi kullanımının gözden 
geçirilmesi 

- Su kalitesi ve miktanndaki degişim bilgi
lerinin olması, arazi için istenen su miktarlan 

- Anlaşmazlıklann çözümü 
- Su dag-ıum ve kullanımındaki ilerlemeler 

(uygun fiyatlandırma ve diger işlemler gibi) 
- Kirlenmeyi önleme ve azaltına 

Rezervuar sahibinin en önemli katkısı su 
kalitesini dikkatle gözlemesi, ilgili politik 
çevrelere kullanılabilir bilgi vermesi ve su hav
zası idaresinde aktif olarak yer almasıdır. En 
önemli konu su idaresidir. Su toplama sırasında 
oluşan kalite problemleri, birkaç . yıl ~onra 
çözümlenebilir. Su havzasının kötü ıdaresınden 
ve gerekli ölçümlerin yapılmamasından rezervu
arda ötrofikasyon ve siltasyon artacaktır. Hav
zada rezervuar olup olmadıgına bakılmaksızın 
uygun su kalitesi koruma ve su ha~zası idaresi 
için ölçümler yapılmalıdır. Havzadaki su kaynak
larının dikkatli geliştirilmesi ve idaresi bütün 
alanlara yansıyabilir. 



ARAŞTIRMA. GEREKSİNİ_MLERİ 

Limnoloji, hidrobiyoloji, :biyolojik ve fizi
ko kimyasal bilimlerin diger dalların~ riehir ve 
göller hiıkkında zengiiı bilgi vardır. Bu bilgilerin 
çogu araşurma tekniklerini de içine alır, özellikle 
dengeye ulaşmış, ilk dolma aşamasını geçmiş 
daha eski barajiara aittir. Göller için çok bilgi 
olmasına karşın, henüz su bünyesindeki bütün 
olaylar açıklanamamaktadır, her konuda daha 
ileri araşurmalar yapılmalıdır. Bununla birlikte 
rezervuarlarda bazı özel şartlar özel araşurma ge
rektirir. Bunlar aşagıda özetlenmiştir. Dogal 
göller için olan bilgiler rezervuarın su tutma 
aşamasında yararlı olmaz. istenilen daha ileri 
çalışmalar iki şekilde yapılır. 

- Modelierne : Hidroelektrik santrallarının 
ÇED· (Çevresel Etki Degerlendirmesi) raporunda 
başlıca bir soru rezervuarın gelişimi ve özellikle 
su tutma sonucu su kalitesidir. Klasik göl model
leri bu durum için uygun degildir ve ılıman bölge 
için geliştirilen modeller tropikal rezervuar pro
jeleri için uygun degildir. 
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- İzleme : Modellerin kalibrasyonu ve iler
lemesi için veri gereklidir. İzleme programlan 
her etki degerlendlrmesinin . standard bir 
parçasıdır. Ancak böyle programların uygulama
daki gecikmeleİi bu st.andardın dışındadır. Bütün 
bu sayılan bilgilerden, ·ilk doldurmanın bir çok 
olayın devam ettigi, tartışmaya açık ilginç faz 
(dönem) oldugu anlaşılmaktadır. Bu nedenle 
birkaç rezervuarcia bu dönem ·için dikkate deger, 
çalışmalar yapılmışur. Fakat bu çalışmalann 

çogu kısa bir zaman aralıgı içindir ve su tutma 
şartlarından önce bu güne geçiş kararlı hale 
dönüş dönemini kapsamamaktadır. 

Çevresel etki degerlendirilmelerinde stan
dard olarak istenilen izleme her yeni rezervuar 
için yapılmalıdır, fakat bu yeterli degildir. Bilgi 
yalnızca toplanılmayıp, aynı ·zamanda analiz 
edilmeli ve sonuç olarak uygun bir şekilde, ko~ 
layca temin edilebilecek yayın haline getirilmeli
dir. Bilimsel açıdan da böyle olması gerekir. 
Ancak bazı olagan dışı durumlar bunun dışında 
tutulabilir. 
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HORSE MESA BARAJlNDA 

ÇELİK LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KAZIK UYGULAMASI 

Yazanlar : Ziad Bayasi (*) 
Kevin Downey (**) 

Çeviren : Ali UGURLU ( ***) 

r----------------------------Ö ZET-----------------------------, 
Lifler/e güçlendirilmiş kompozit {beton) uygulamaları son yıllarda gelişen beton 

teknolojisinin bir ürünü olmakla birlikte günümüzde kullanım alanı giderek 
yaygınlaşan bir pratiktir. Özellikle çelik ve polimer liflerin betonun birçok zayif özeliğini 
güçlendirmesi sonucu lifli kompozitlerin kullanım alanı oldukça genişlemiştir. Liflerin 
betona kazandırdığı teknik özellikler; teknik kaygılarla ekonomik boyutu oldukça 
büyüyen betonun daha ucuz elde edilmesi olanağını da yaratmıştır. Örneğin, kesitler 
damltılmış yada dinamik etkilere karşı kullanılan betonarme donatısı yerine doğrudan 
lif kullanılmıştır. 

Bu çalışmada, bir barajda suyun etkisi lle göçme-yıkılma problemi lle karşı 

karşıya kalan yaklaşım yolunun çelik lifli enjeksiyon harcı lle üretilen kazıklarla 
onarımı anlatılmaktadır. 

GİRİŞ 

Horse Mesa Barajı Arizonada (ABD) 

Phoenix'in 100 km kuzeydoğusunda kemer yapılı 

bir barajdır. Yapımı na 1924 yılında başlanmış, 

1927 yılında da tamamlanmıştır. Sonradan 

saptanmış olan deşarj kapasitesi 2930 m3fs olup 

oldukça yetersizdir. 1937 yılında, bu problemi 

çözmek amacıyla bir bypass tüneli inşa 

edilmiştir. İnşa edilen bu tünelin deşarj kapasite-

(*) Prof., ACI, Fiber Reinforced Concrete ve Silica Fume 
Concrete komiteleri üyesi, San Diego Ünv. Beton 
Araştırma 

(**) İnş. Müh., Araştırma Asistanı, San Diego Ünv. 
(***) Kim. Müh., DSİ Teknik Araştırma ve Kalite 
Kontrol Dai. Bşk.'lığı Beton-Miz. Lab. Şb., Araştırma 
Mü h. 
Not: Bu makale Concrete International'ın Haziran 1995, 
vol 17, No: 6 sayısından alınarak çevrilmiştir. 

sı ıse 1320 m3fs olup, sonuçta barajın toplam 
deşarj kapasitesi yaklaşık 4200 m3fs 'ye 

ulaşmıştır. 

Mansap tarafında, baraj ın bakım ve onanmJJ 
ile ilgili operasyonlan sağlamak üzere yaklaşım 
(irtibat) için iki adet yol vardır. En üstteki yol 

barajın kretine ulaşmak için, en alttaki yol ise 

barajın güney kesimindeki santral binasına 

ulaşmak içindir. Alt ve üst yaklaşım yollan baraj 
mansabından yarım mil uzaklıkta belli bir 
noktada birleşmektedir. Alttaki yaklaşım 

yolunun büyük deşarjlara dayanma açısından 

yetersiz olması nedeniyle; bu yol 1968 yılının 

şubat ayından beri altı kez büyük deşarjlara 

maruz kalmış ve bu deşarjlar sırasınoa kaplama 
su tarafından tahrip olmuştur. 

Her taşkın sonrasında nehir yatak 
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durum her defasında daha pahalıya mal olmaya 

başlamıştır. I 980 yılının Şubat ayında yoğun 

yağmurlar sırasındaki büyük taşkında daha 

önceki deşarjlarda büyük ölçüde korunmuş olan 

alt yaklaşım yolu yer yer yıkılmıştır. 

Horse Mesa Barajında tespit edilen 

alüvyonal zemin tabakası genel olarak bölgenin 

çevresinden türemiş bazı yabancı kuvars ve 

granitlerden meydana gelmiştir. 

Şekil 1 Horse Mesa Barajının Şematik Planı 

Sonuç olarak, santral binasının irtibatını 
sağlamak amacıyla alt yaklaşım yolunun 
güçlendirilmesi için iyi bir plan yapılmasına karar 
verilmiştir. Şekil l 'de Horse Mesa Barajının 
sorunla ilgili bölgesinin yerleşim durumu 
görülmektedir. 

İNCELEME VE DEGERLENDİRME 

Alt yaklaşım yolu zemininin jeolojik 
değerlendirmesi, üçlü tüp karot aletleri ile küçük 
ve büyük kayaç parçalanndan karotlar alınarak 
ayrıntılı bir şekilde haritalandınlmıştır. Yapılan bu 
çalışma sonucunda zeminin (0-4) mm kum, (4-
64) mm çakıl, (64-256) mm kayaç ve (256) mm 
bloklardan meydana geldiği; çoğunluğu meydana 
getiren kayaç ve blok çaplarının 1.5 m kadar 
olduğu görülmüştür. Bu kayaç parçalarının 
büyük çoğunluğu andezitler, volkanoklastikler, 
çamur akıntıları, vitrofirler, dasitik tüfler, 
pirokiastik sokulumlar ve riyodasik akıntılar gibi 
a idik kayaçlardır. 

lO 

Zemin birim ağırlığı 2 I 00 kgfm3 ve doygun 
birim ağırlığı ise 2200 kgfm3 9lup içsel sürtünme 
açısı ise 45°'dir. Küçük parçacıkların oluşturduğu 
alt yaklaşım yolunun temel zeminine enjeksiyon 
perdesinin yapılabilirliğini araştırmak üzere, ana 
kayanın (temel kayanın) 1,5 m üzerine kadar olan 
zeminden küçük karotlar alınmıştır. Daha sonra 
enjeksiyon yapılarak, enjeksiyonun bir kaç gün 
sertleşmesi için beklenilmiş ve bunu takiben 
enjeksiyon harcından karotlar alındığında 

sonuçların olumsuz olduğu görülmüştür. 

Enjeksiyonun zemin içerisindeki boşlukları 
yeterince doldurulmadığı görülünce enjeksiyon 
perdesi yapma düşüncesi yeniden değerlen

dirilmiştir. Dikkate alınan bir çok seçenekten 
sonra · kazıklı duvar ile devam edilmeye karar 
verilmiştir. Çünkü alt yaklaşım yolunu 
güçlendirmek için kazık çakma eğilimi, 

anakayanın (temel kayası) derinliğine 
incelenmesinden sonra ortaya çıkmıştır. 



Üç adet test çukuru açılarak, yol 
yüzeyinden 5 m'den 14 m'ye kadar olan 
derinliklerden alınan karotlar ile anakayanın 

durumu belirlenmiştir. Kazıklar için çukurların 
açılması esnasında bir problemle karşılaşılrruştır. 
Anakayanın 1.5 m'lik üst kısmında şiddetli bir 
bozunma olduğu tesbit edilmiştir. Bunun 
üzerine, kazıkiann anakaya içerisine 3 m girecek 
şekilde yerleştirilmesine karar verilmiştir. 

Kazık duvar üzerine gelecek yükler büyük 
ölçüde baraj deşarjına bağlı olarak değişkendi. 
Göl seviyesi olağan (normal) yükselmesindeyken 
temel yükü şartları; aktif toprak basıncı, sürşarj 
yükü, sıfır hidrostatik basınç ve kanal şevini 

desteklemek için konulmuş önemsiz 
desteklerden meydana gelmiştir. Aktif toprak 
yükü düşünülecek olursa, kazık duvarın 

yüksekliğinde 0.001 'den büyük olmayan bir 
deplasman beklenmekteydi. 

Sürşarj yükü, proje sahasında (şantiyede) 
bulunan iki adet ağır yük kamyonu dikkate 
alınarak değerlen9irilmiştir. Kazık duvara 
gelecek yüklerin dağılımı dizayn edilirken ön aks 
9000 kg arka akslar ise 20000 kg olarak 
alınmışt!r. Kayma ve devrilmeye karşı emniyet 
faktörleri gerekli standartiara göre 
hesaplanmıştır. Suyun ani olarak çekilmesi 
(boşalması) de kazık duvara gelecek ikinci bir 
yük olarak değerlendirilmiştir. Şekil 2b. 

Zemin 

Zemin 
Basıncı 

384 kg/ 
m' 

Anakaya 

Hidrosta
Ka- tik veya 
zık Dimrnik 

Basınç Yok 
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Hesaplamalarda aşağıdaki şartlar hesaba 
katılmıştır : Aktif toprak taşıma gücü, maksimum 
hidrostatik basınç , yol kenan ile 3 m' ye kadar göl 
seviyesi arasındaki maksimum su yükselmesi 
farla, sürşarj yükü (sıfır), şevi destekleme yükü 
(sıfır) ve yol yüzeyinden taşınabilecek, yol 
yüzeyini kapiayabilecek 2000 m3fs'lik deşarj . 

Kayalık zemin yapısının neden olduğu, yol 
kenarındaki suyun ani olarak çekilmesi sonucu 
3 m'lik su çekilmesi meydana geleceği de 
hesaplamalarda göz önüne alınmıştır. 

Zemin matrisinin kalitesinden kaynaklanan 
suyun ani olarak çekilmesinin neden olduğu 

büyük deşarjlar sırasında meydana gelen dalgalar 
önemsiz olarak kabul edilmiştir. İkinci yükleme 
şartları için kayma ve devrilmeye karşı emniyet 
faktörleri gerekli şartlara göre hesap edilmiştir. 

Bilinen gerekli yüklerle, ne tip olduğuna 
karar verilen güçlendirilmiş kazık duvarın nasıl 
olacağı aşağıdaki şekilde planlanmıştır. Bu 
konuda geniş çelik gövdeli flençler (kolon) 
kullanılarak kazıkiarı güçlendirme düşüncesi 

dahil bir çok öneri vardı. Dikkatli bir 
değerlendirme ve bilgisayar programları ile bu 
durum anııliz edildikten sonra en nitelikli kazığı 
kullanmak için çelik lifler!e' güçlendirilmiş 
enjeksiyon harcı içerisine H kesitli çelik geniş 
kolonlar konularak bunların etrafının ise bir 
kapsül ile sandıklanmasına karar verilmiştir. 

Zemin 

Anakaya 

Maksinun Su 
Seviyesi 1680 ft 

Ka
zık Göl Sev i yesi 

1670 ft 

Şekil 2 Kompozit Kazıkİçin Yük Tasarımı; 2a) Temel Yükü 2b) Suyun Ani Olarak Boşalması Yükü 
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H kesitli çelik kolonlar W 6x25'in 50 sınıfı 
olarak seçilmiş ve her bir kazık 7.6 m 'den 
uzundur. 15x 100 mm' lik tabla, moment 
kapasitesini arttırmak üzere çelik kolonlara 
kaynaklanmışdır. Çelik gövdenin etrafı çelik 
liflerle güçlendirilmiş enjeksiyon harcı ile 
doldurulmuştur. Kullanılan çelik lifler 19 mm 
boyunda, 0,25x0,69 mm en kesitinde olup 
görünüş oranları (uzunluk/çap) oranları 45'dir. 
Yine de, yeterli yana! hapsedilme olmaksızın 
büyük yana! yüklerio desteği için çelik gövde 
(kolon) kapasitesinin yeterli olmadığı 
görülmüştür. 

Normal enjeksiyon harçlarının sular 
tarafından taşınan sürüntü malzemesinin çarpma-

İNŞAAT 

Projenin inşasına 300 m ' lik delik açma 
uçlann·a sahip makinalar ile delik açılması ile 
başlanmıştır. Çelik kovanlar inşa sırasında 

zemının çökmesini önlemek üzere 
kullanılmışlardır. Yol yüzeyinden 4 .6 m'den 14 
m 'ye kadar derinlikte 500 adetten fazla sayıda 
kazık için delik açılmıştır. 

Kazık deliklerinin açılmasından sonra H 
kesitli W 6x25 çelik gövdeler bir kreyn yardımı 
ile bu kovanların içerisine indirilmiştir. Çelik 
gövdeler indirilmeden önce (38x300) ının'lik 

Çelik liflerle Güçlendirilmiş 

Çelik Liflerle Güçlendirilmiş 
Grouttan Yapılmış Kompozit 
Kazıklar ve H Kesit W 6x25 , 
Çelik Kolonlar 

Grout ~ 
W 6x25 

Bütün Kazıklar içerisine 
W 6x25'1ik H Kesit 
Çelik Kolonlar 
Yerleştirilmiştir . 

Anakayanın 5 ft 
üzerindeki bozunmuş 
tabaka dikkate 
alınmıştır . 

Şekil 3 Kazık Duvar İçin Düzenlenmiş Kazıkiarın Formasyonu 

sına karşı dayanıksız olduğu bilinir. Çelik liflerle 
güçlendirilmiş enjeksiyon harcı kullanma eğilimi 
bu yana! desteği sağlama ihtiyacından 

doğmuştur. 

Çelik lifli grout, kompozit yapışkanlığını 
arttırarak, zemin ve kazıkiarın büyük deşarjlar 

sırasında kazıklar arasında meydana gelen 
türbülans akımların yaratacağı çarprnaya karşı 

dayanımını arttırarak, çatlama, parçalanma ve 
aşınmaları önlemişitir. Son kazık tasarımı, en 
fazla dört sıraya kadar çakışmayacak şekilde 

düzenlenmiş kazıklardan oluşacak şekilde 

projelendirilip, kazıklar anakaya içerisine 
yataklanacak şekilde sabitleştirilmiş ve üst 
yüzeyleri kazık başlarına bağlanmıştır. Şekil 3. 

12 

segmentler enjeksiyon harcının kazık tabanında 

düzgün bir şekilde dağıtılabilmesine izin vermek 
amacıyla perde şeklinde yerleştirilmiştir. Şekil 4. 

Çelik gövdenin yerleştirilmesinden sonra çelik 

liflerle güçlendirilmiş grout bir boru yardımı ile 

kovanın içerisine yerleştirilmiştir. 

Yerleştirme borusu çekilirken aynı anda 

grout enjeksiyonu yapılmıştır, Şekil 5. Bu 
şekildeki uygulama, enjeksiyon karışımının 

segrasyonunu (ayrışmasını) önlemeye yöneliktir. 

Groutun (harcın ) kısa sürede yerleşmesinden 

sonra çelik kovan çıkarılmıştır. 



ı 1 
ı 1 
1 1 
ı 1 
ı 1 
ı ı 
1 1 
ı 

Enjei<Siyon Pompas1 

Baj)lantiSI 

W6x25 Kolon 

Çelik Gömlek 

Enjei<Siyon Basan 

Boru 

Çelik Llflerle Gllçlendlrlimlş 
Enjekslyon Seviyesi 

W 6x25 Kolonun 

Devreden Ç1ktıj)1 Kesit 

Şekil 4 Kompozit Kazığının Yapım Yöntemi 

Kovanın (kapsül) çekilmesinden 48 saat 
sonra kazıkiarın etrafındaki zemin yüzey 
kısmından bir kaç ft'lik bir derinliğe kadar iyi bir 
görünüş için tesviye edilmiş ve bu işlem her 
kazık için yapılm1ştır. Zemin düzeltilerek kazık 
başlarının inşaası için hazır hale getirilmiştir, 

Şekil 6. Her kazığın üzerindeki fazla (artık) grout 
(harç) yontutarak alınmıştır. Her kazığın çelik 
gövdesi toprak üzerinde sadece 0.3 m kalacak şe-

Şekil 5 Çelik Liflerle Güçlendirilmiş Harcın 
(grout) Pompalanması 
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kilde daha iyi bir görünüm için kesilmiştir. 

Betonarme donat1lan ile düzenlenen bu kısım 

içerisine beton dökülerek kazık başları 

kapatılrruştır. Şekil 7. 

Şekil 6 Kazık Başları İnşaası İçin Çelik 
Kolonların Düzenlenmesi 

Kazık başlarında kullanılan betonun önemli 
olması nedeniyle bu beton şantiyedeki hazır 

beton tesislerinde üretilmiştir. Kazık başlarının 

da tamamlanmasından sonra alt yaklaşım yolu 
seviyesi (kotu), kazık başlarının bir kaç inç 
üzerinde olacak şekilde tesviye edilerek 
düzeltilmiştir. Bu uygulama tüm proje boyunca 
her işlem birbirinin aynısı olacak şekilde değişik 
aşamalarda icra edilerek yerine getirilmiştir. 

Şekil 7 Betonarme Olarak İnşa Edilen Kazık 
Başları 

ÇELİK LİFLERLE . GÜÇLENDiRiLMiş 
ENJEKSİYON (GROUT) 

Çelik liflerle güçlendirilmiş groutun 
şantiyede hazırlanmasında taşınabilir beton 
santrali kullanılmıştır. Şekil 8. 

13 
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.. 
Şekil 8 Taşınılabilir Karma Tesisinde Çelik 

Lillerin Karışıma Katılması 

Çelik lifli grout; 

Çelik lif 
Partiand çimentosu (tip ll) 
Ku in 
s~ 
Geciktirici katkı maddesi 
Akışkanlaştıncı katkı maddesi 

alınarak hazırlanmıştır. 

30 kg 
430 kg 

1100 kg 
210 kg 
180 ml 
150 ml 

Karışımın basınç dayanımı olan 41 Mpa'lık 
değeri sağlayıp sağlamadığını anlamak üzere her 
bir grout harmanından basınç dayanımı için beş 
adet numune alınmıştır. Hazırlanan karışımiann 

slampı ölçüldüğünde istenilen 150 ının'lik çökme 
değerine sahip olduğu görülmüştür. 

Çelik lifler normal betonun plastisitesini, 
bütünselliğini ve çatlak dayanurtını arttıiır. Horse 
Mesa Barajının çelik lifli grout içerisine 
gömülmüş H kesit çelik gövdeli kompozit 
kazıkiarı yeterli korumayı başarmıştır. 

Liflerle güçlendirme, groutun çatlama ve 
parçalanına dayanımı kapasitesini ve su basıncı, 
su çarpması ve su tarafından taşınan sürüntti 
malzemesinin çarpmasına karşı dayanma gücünü 
arttırmıştır. Sonuçta, kazıkiarın geniş flençll çelik 
bölümleri de korozyona ve erken eğilmeye

burulmaya-karşı korunmuşlardır. 

Proje boyunca kullanılmış olan çelik liflerle 
güçlendirilmiş grout özellikleri aşağıdaki 

gibidir; 

- Lif uzunluğunun 19 mm olarak kabiii 
edilmesi sonucu karışırndaki lifler H kesit çelik 
gövde ile çelik kapsül arasında sıkışıp, 

topaklanmıştır. 
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- Lif görünüş oranı (lif uzunluğu/lif çapı) 

oranı 50-60 arasında kalacak şekilde belir
lenmesine rağmen bu özellikle lifterin temin 
edilmemesi nedeniyle görünüş oranı 45 olan 
lifler kullanılmıştır. 

-Lif hacmi fraksiyonunun %5 veya %5'ten 
büyük olması tavsiye edilmiş ve bu nedenle 
beton özellikleri üzerinde liflerin etkisi güçlü bir 
şekilde farkedilmiştir. 

- Belirlenerek hazırlanan karışımlardan 

alınan numuneler ASTM C 1018'e göre 
mesnetler arasında 300 ının'lik aralık kalacak 
şekilde iki noktadan yüklenerek eğilme için yük
deformasyon davranışı tespit edilmiştir. Sonuçlar 
Şekil 9'da görüldüğü gibidir. Burada test edilen 
eğilme davranışı malzeminin çatlama 
potansiyelini tespit etmek üzere kullanılmıştır. 

Kontrol edilen su ve sürünlü malzemisinin 
çarpmasına karşı dayanımı, lifli betonlar için 
yapılan darbe dayanımı deneyi metoduna göre 
yapılması faydalı olacaktır. Fakat bu projenin 
yapıldığı tarihte henüz 1 iflerle güçlendirilmiş 

betonlann parçalanmaya karşı dayanımını ölçecek 
bir yöntem mevcut değildi. 

o 6 8 10 12 

Derormsyon (0,001 inç) 

Şekil 9 Normal ve Çelik Lilli Groutun Eğilme 
Dayanımı-Deformasyon Diyagramı 

Sonuç olarak, darbe dayanımı deneyi 
prosedürü parçalanma dayammı deneyi olarak 
kabül edilmiştir. Bu proje ıçın liflerle 
güçlendirilmiş grout kanşımı üzerinde yapılan 
deneylerde ilk çatlak 75 vuruş ve nihai çarpma 
dayanımı 85 vuruş olarak bulunmuş ve lifsiz 
grout üzerinde bulunan 18 vuruşluk darbe 
dayanımı ile karşılaştırılmıştır. 



Görüleceği üzere lifli grout %472 ölçü
sünde darbe dayanımını arttırm1ştır. Sonuç olatak 
bu proje ıçın çökme ve yerleşmeyi 
kolaylaştırmak üzere çelik liflerle güçlendirilmiş 
betön için ters çevrilmiş koni yöntemi ile çökme 
150 mm ile 180 mm olacak şekilde 8-12 saniye 
olarak dizayn edilmiştir. 

SONUÇ 

Horse Mesa Barajı çelik liflerle 
güçlendirilmiş kompozitler için öncü bir proje 
idi . Çelik liflerin varlığ ı normal groutun teknik 
özelliklerini arttırmıştır, bu nedenle arazi 
uygulamalarının da çoğalmasına yardımcı 
olmuştur. Bu proje tam anlamıyla, çelif liflerle 
güçlendirilmiş betonun popülaritesi için bir 
atlama taşı olmuştur. Şekil 1 O büyük bir taşkın 
sonrası çekilmiştir. Görüleceğ i üzere kazıklı 
duvar, yolun kullanılabilirliğini muhafaza 
etmiştir, sonuç olarak bu olay projenin başarısını 
göstermiştir. 

.. . . :ı~:-

Şekil lO 1992'deki Büyük Taşkın SonrasıKazık 
Duvar ve Alt Yaklaşım Yolu 

DSİ TEKNİK BÜLTENİ 1998 SA YI 92 

REFERANSLAR 

ı- ACI Committee 544, "State-of-the-Art 
Report on Fiber Reinforced Concrete," Report 
No. ACI 544. IR-82, American Concrete 
Institute, ı982, pp.30. 

2- Soroushian, P. and Lee, C. , "Tensile 
Strength of Steel Fiber Concrete," ACI Materials 
Journal, Vol. 87, No. 6, Nov-Dec. 1990, pp. 541-
546. 

3- Otter, D. and Naaman, A., "Properties of 
Steel Fiber Reinforced Concrete Under Cyclic 
Loading," ACI Materials Journal, Vol. 85, No. 4, 
Jul-Aug. ı988 , pp. 254-261. 

4- Boudewijn, L. and Pardomes, T ., 
"Mechanicaı Behavior of Steel Fiber Reinforced 
Mortar in Tension and Flexure, Interpreted by 
Means of Statistics," ACI Materials Journal, Vol. 
86, No. ı, Jan. -Feb. ı989, pp. ı6-28 . 

5- ACI Committee 544, "Measurement of 
Properties of Fiber Reinforced Concrete," ACI 
Materials Journal, Vol. 85, No. 6, Nov.-Dec. 
ı988 , pp. 583-593. 

6- ACI Committee 544, "Guide for 
Specifying, Mixing, Plancing, and Finishing 
Steel Fiber Reinforced Concrete," ACI Materials 
Journal , Vol. 90, No. ı, Jan.-Feb. ı993, pp. 94-
101. 

7- Hougton, D., Borge, E., and Paxton, J., 
"Cavitation Resistance of Some Special 
Concrete," ACI Journal, Vol. 75, No. l2, Dec . 
ı978, pp. 664-667. 

8- Schrader, E., "Deterioration and Repair 
of Concrete in Lower MonumentaJ Navigation 
Lock Wall," Paper No. SL.81-9, U.S. Army 
Engineer Waterways Experiment Station, 
Vicksburg, ı981, pp. 121. 

15 





SU JETLERİ İLE HAVALANDlRMA VE 

PRATiK UYGULAMALARI 

Yazanlar: İnş. Yük. Müh. Tamer BAGATUR * 
Arş. Gör. Ahmet BAYLAR ** 

.----------------------------ÖZ ET-----------------------------, 
Bir gaz (oksijen) faz ın bir sıvı (su) faz içerisine karşılıklı etkileşim ile ara yüzey 

arasından nüfuz etmesine, pratik olarak çevresel seviyede olduğu kadar endüstriyel 
seviyede de sıklıkla karşılaşılır. Bu mekanizma; şelaleler, nehirler gibi tabii ortamlar 
ile barajlar, dolu savaklar, açık kanallar, orifısler, sifonlar, boru kıvrımları ve benzeri 
hidrolik yapılarda gözlemlenebilir. Bu ortamlarda gözlemlenen mekanizma su jetleri 
tarafından oluşturulur. 

Nehir, dere, çağlayan ve bentlerin tabii temizlenme işleminde jetler; hava 
transferi, karıştırma ve su kütlesi içindeki hava kabarcıklarının dispersiyonunda 
önemli rol oynarlar. 

Dalmalı su jetleri tarafından elde edilen hava transferi; birçok kimyasal, 
fermantas yon, biyolojik ve fiziksel atık su arıtma işlemlerinde (örneğin; aktif çamur, 
stabilizasyon havuzları , jlotasyon) uygulama potansiyeline sahiptir. 

1970 yılından önce dalmalı su jetleri ile hava transferi konusunda birkaç ciddi 
çalışma mevcuttu. Bu tarihten sonra dalmalı su )eti sistemleri üzerinde deneysel 
çalışma ve ilgiler artmıştır. 1980'li yıllardan itibaren endüstriyel ve çevresel alanda, su 
jetlernin uygulamalarına yönelik bir yoğunlaşma olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada, birçok alanda kullanılmakta olan su jeti ile havalandırma işlemi 
hakkında teori ve uygulamalara ait bilgiler verilerek sistem tanıtılmaya çalışılmıştır. 

ı. GİRİŞ 

Son yıllarda evsel ve endüstriyel kaynaklı 
atık suları tasfiye eden tesisiere yapılan yatırımlar 
oldukça çok artış göstermiştir. 

Bu arıtma tesislerinde havalandırma 

ünitelerinin önemi büyüktür. Havalandırma işlem-

(*) DSİ IX. Bölge Müdürlüğü, Barajlar ve HES Şube 
Müd., Elazığ 
(**) Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat 
Müh. Böl., Elazığ 

leri genel olarak; temiz su-atık su muhtevasına 
oksijen transfer etmek, karıştırma işlemleri ve 
endüstriyel flotasyon (yüzdürme) gibi gayeler 
için yapılmaktadır. 

Havalandırma ünitelerinde, mekanik 
havalandıncılar ve basınçlı hava difüzörler olarak 
bilinen konvansiyonel havalandırıcılardan farklı 
olarak su jeti ile havalandırma sistemleri de 
kullanılmaktadır. 

Serbest bir su yüzeyinden su jetlerinin 
dalması esnasında atmosferdeki havanın suya 
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transfer olduğu gözlenebilir. Bu olayı; nehirler, 
dereler, çağlayanlar ve şelaler gibi tabii ortamlar 
ile barajlar, regülatörler (bağlamalar), açık 

kanallar, savaklar ve benzeri hidrolik yapılarda 
görrnek mümkündür. 

Su jetleri; tabii işlemlerde hava transferi, su 
kütlesi içindeki hava kabarcıklarının dispersiyonu 
ve iyi bir kontak sağlanmasında önemli bir rol 
oynarlar. Pratik uygulamalarda ise jet havalandı
rıcılar. fermantasyon ve atık su arıtma 

işlemlerinde geniş uygulama potansiyeline 
sahiptirler. En ilginç bir uygulama alanı 

endüstriyel flotasyon işlemidir. 

Su jeti ile havalandırma sistemi su 
özellikleri ile cazip olmaktadır. 

i) Hava kompresörüne ihtiyaç yoktur. 
ii) Yapımı ve işletilmesi kolaydır. 
iii) Sistem oldukça güvenlidir ve minimum 

bakım ister. 
iv) Havalandırma verimi (OE) 2 kg02/kW

saatin üzerindedir. 
v) Biyolojik arıtma sistemlerinde kullanılan 

mikroorganizmaların aktivitesi sistemden 
etkilenmez. 

vi) Sistem iyi bir karışımı temin eder. 
vii) Mekanik havalandıncılarda yerleşimin 

sınırlı olması ve basınçlı hava difüzörlerindeki 
tıkanma gibi olumsuzlukları yoktur. 

Su jeti ile havalandırma sistemi bir 
sirkülasyon pompası ve buna bağlı olarak su 
jetlerinin elde edildiği ağızlık ünitelerinden 
oluşmaktadır. 

2. HAVALANDlRMA VE OKSİJEN 
TRANSFERi 

Havalandırmanın gayesi, gazların sulara 
transferi veya sulardan uzaklaştırılmasıdır. Suya 
oksijen transferi aşağıdaki durumlarda söz 
konusudur: 

i) Demir (Fe++) •teya Manganın (Mn++) 
oksidasyonu veya Amonyumun (NH4 +) 
giderilmesi için oksijenin gerekli olduğu hallerde, 

ii) Sudaki belirli uçucu organik bileşiklerin 
uzaklaştırılmasında, 

iii) Biyolojik (örneğin; aktif çamur, 
oksidasyon hendeği, havalandırrnalı stabilizasyon 
havuzları ... ) ve fiziksel arıtma (örneğin; flotasyon 
gibi) tesislerinde lüzumlu havanın sisteme 
verilmesinin gerekli olduğu hallerde, 
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iv) Nehir, göl ve su ürünleri yetiştirme 

havuzlarında çözünmüş oksijen standartlarının 

karşılanması için sisteme oksijen verilmesinin 
gerektiği durumlarda, 

v) Su içindeki çözünmüş gazların sebep 
olduğu tat ve kokulann azaltılmasında, 

vi) Sudaki karbondioksit miktarının 

azaltılmasında gibi .... 

Havalandırma işlemi ile oksijenin suya 
geçişi ve suda çözünmesi olayını anlamak 
önemlidir. Oksijen suda çözünebilen fakat zor 
çözünen bir gazdır. Olay, sıvı ve gaz fazları ile 
sıvı-gaz kütleleri ortak yüzeyi arasında meydana 
gelmektedir. Burada tahrik edici kuvvet; gaz 
fazında gazın kısmi basıncı, sıvı fazda ise oksijen 
konsantrasyonunun (C) doygunluk konsantras
yonundan (Cs) farkı yani (Cs-C) konsantrasyon 
gradyanıdır. 

Oksijenin sudaki çözünürlülüğü difüzyon 
olayı ile açıklanmaktadır. Suda çözünebilen 
maddelerin su ile temas halinde olmaları, yani 
ortak bir yüzeye sahip bulunmaları halinde, 
çözünmüş madde konsantrasyonu zamanla 
üniform hale gelir. Bu denge olayı "difüzyon" 
olarak adlandırılır. Hiçbir etken (örneğin, 

karıştırma gibi) olmadan meydana gelen 
moleküler düzeydeki bu difüzyon olayının hızı 

çok düşüktür. 

Derinliği sınırsız ve sabit bir su kütlesi ile 
temas halindeki bir gazın, sıvı fazdaki gaz 
moleküllerinin difüzyonu neticesi ortaya çıkan 
kütle transfer hızı, Alman Adolf FICK tarafından 
FICK kanunu (1885) olarak bilinen; 

(dm/dt)= -D.A. (dcldx) (1) 
denklemi ile ifade edilmektedir. Bu 

denklemde; 

dm/dt= Kütle trasfer hızı (g/s) 
m = Çözünen maddenin ağırlığı (g) 
t =Zaman (s) 
D= Moleküler difüzyon katsayısı (m2fs) 
A =Temas yüzey alanı (m2) 
x =Temas yüzeyinden itibaren mesafe (m) 
(dc!dx) = Konsantrasyon gradyanıdır. 

Gaz transferinin mekanizmasına teorik bir 
yaklaşım getirmek için çeşitli teoriler ileri 
sürülmüştür. Bunlar arasında iki film teorisi, 
penetrasyon teorisi ve yüzey yenileme gibi 
yaklaşımlar belli başlılarıdır. 



Bu yaklaşımlar içinde en çok kullanılanı, 
Lewis-Whitman 'ın "iki film teorisi" dir. Bu teori 
gaz ve sıvı fazların temas yüzeylerinde iki film 
teşekkül ettiği varsayımına dayanmaktadır. 

Gaz ve sıvı filmler, gazın sıvıya transfer 
olmasında dirençli tabakaları oluşturmaktadır. 
Oksijen moleküllerinin sıvı ortama geçmesi için, 
iki kadernede bu dirençli gaz ve sıvı filmlerini 
aşması gerekir. Gaz moleküllerinin gaz fasından 
sıvı fazına geçmesinde, sıvıda az çözünen gazlar 
esas direnci gaz filminden görürler. Sıvı içinde 
orta derecede çözünen gazlar ise her iki filmden 
önemli ölçüde geçiş mukavemeti ile karşılaşırlar. 

Havalandırma ünitelerinde oksijenin su 
içindeki çözünüdüğünü kontrol eden faktör, 
molekül~r difüzyon katsayısından ziyade gaz 
transfer katsayısıdır. Havalandırma işlemlerinde 
gaz transferi, esas direnci sıvı filmden görür. Bu 
nedenle (1) nolu denklem en genel halde, 

(2) 

olmak üzere integrali alınırsa; 

(3) 

şeklinde ifade edilir. Burada, 

dC/dt = Konsantrasyon değişme hızı 
(mg/Lls) 

kLa =Gaz transfer katsayısı (!/saat) 
C5 = Gazın sıvı içindeki doygunluk kons. 

(mg/L) (deney veya ortam şartlarında) 
C = Sıvıdaki gaz kons. (mg/L) dur. 

2.1 Oksijen Transfer Verimi (OE) 

Oksijen transfer verimi (OE), havalan
dıncıların her kilowatt (kW) için saatte suya 
kazandırdığı oksijen miktarı olarak tanımlanır. OE 
değeri ne kadar büyükse havalandırmanın 
verimliliği o kadar yüksektir. Oksijen transfer 
verimi şu ifadeyle hesaplanır. 
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OE= OC/N (4) 

Burada, 
OE =Oksijen transfer verimi (kgOıfkW-saat) 
OC = Oksijen kapasitesi (kgOzlsaat) 
N = Havalandıncı gücü (k W) dür. Düşük jet 

hızlannda oksijen transfer verimi daha yüksektir 
(Şekil 1). Pratikte, bu jetlerle transfer edilen hava 
kabarcıklannın penetrasyon derinliği küçük bir 
değerle sınırlıdır. Daha derin suların 
havalandırılması durumunda bu bir avantaj 
değildir (Ohkawa, 1 986). 

OE (kg Oı !k W-saat) 

4 

2 

o V (ın/s) 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Şekil ı Jet hızı- oksijen transfer verimi 
arasındaki ilişki (Ohkawa, ı986) 

2.2 Havalandırma Sistemleri 

Havalandırma sistemleri yaygın olarak, 
mekanik havalandıncılar ve basınçlı hava 
difüzörler olmak üzere iki ana grupta 
toplanmaktadır. Bu havalandırma sistemlerine ait 
genel bilgiler Tablo !'de verilmiştir . Ayrıca bir 
karşılaştırma yapmak için su jeti ile havalandırma 
sistemi de belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi 
havalandıncı tiplerinin başlıca şu özellikleri 
araştırılır. 

i) Oksijen verimi 
. ii) Kullanım alanları 
iii) Yatırım ve işletme 
iv) Tamir ve bakım 

Tablo ı Havalandıncı Tipleri 

Havalandıncı Tip Oksijen Verimi Kullanım Alanları Düşünceler 

(OE, kg02/kW-saat) 

Mekanik Havalandıncılar 1.2- 2.0 Aktif çamur, havalandırmalı Yatınm maliyeti yüksek, büyük 
lagünler, oksidasyon hendekleri açıklıklarda yerleşim problemi 

var. 

Basınçlı hava difüzörleri 0.6- 1.6 Aktif çamur sistemi Yatınm maliyeti yüksek, tamir 
ve bakım güçlüğü, tıkanma 
problemi var. 

Su jeti havalandıncılan > 2.0 Aktif çamur, havalandırmalı Yaurım maliyeti düşük, bakım 
lagünler, oksidasyon hendekleri, ve işletilmesi kolay 
flotasyon, su ürünleri havuzlan 
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3. SU JETİ 

Su jeti ile havalandırma sisteminde temel 
mekanizma yı su jetleri oluşturur. Su jeti bir orifis 
veya boru ucundan çıkan akışkan akımıdır. Hava 
veya başka bir sıvı akışkan ile çevrelenmiştir. 

Hava ile çevrelenen su jeti, serbest jet olarak 
isimlendirilir ve direkt olarak yerçekimi etkisi 
altındadır. Akışkanlar mekaniğinde bu tip su 
jetlerine dalmalı jet adı verilmektedir. Eğer, su 
jeti başka bir sıvı akışkan (örneğin; su) ile 
çevretenmiş ise bu tip su jeti batık jet olarak 
tanımlanmaktadır (Şekil 2). 

Hava transferi mekanizmasında farklı 

türbülans seviyelerine sahip serbest su jetleri; 
i) Düzgün jet (laminer) 
ii) Yüzeyi dalgalı (türbülanslı) 
iii) Pürüzlü jet (yüksek türbülanslı) 
iv) Türbülanslı meyilli (açılı) jet 

tipleriyle tanımlanmaktadır (Detsch ve ark., 
1990). Bu tip jetler Şekil 3'de gösterilmiştir. 

--- A~ızlık 

Jet---+--
Su yüzeyi 

Düzgünjet 

PürUziUjet 

Şekil 2 Serbest dalan bir jetin havuzdaki akım 
modeline batık jet olarak dönüşümü ve hava 

kabarcığı transferi 

Yüzeyi hafif dalgalı jet 

Açı lı jet 

Şekil 3 Su jeti tipleri (Detsch ve ark., 1990) 

4. SU JETİ İLE HA V ALANDIRMA 
SİSTEMİNİN TEMEL HİDRODİNAMiK 
ÖZELLİKLERİ 

Bir pompayla besleme tüpüne verilen 
akışkan akımı, küçük çaptaki ağızlıklardan 

yüksek hızlı su jetleri halinde havuz yüzeyine ve-

20 

rilir. Hava transfer mekanizmasının meydana 
gelmesi için, verilen su jetlerinin sistemi 
oluşturacak parametrelerini tayin etmek gerekir. 
Dijkstra ve ark. ( 1979) su jet i ile havalandırma 
sistemine ait temel parametreleri aşağıdaki gibi 
tanımlanmaktadır (Şekil 4). 
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-.---Vr 

Su tankı 

Şekil 4 Su jeti ile havalandırma sisteminin temel hİdrodinamik sistem parametreleri 
(Dij~stra ve ark., 1979) 

Su jeti ile havalandırma sisteminin temel 
hidrodinamik parametreleri şunlardır: 

i) Jet ağızlığı Uet çapı (do)-ağızlık 

geometrisi, l/do oranı) 
ii) Jet hızı (Vj) 
iii) Jet uzunluğu (Lj) 
iv) Jet çarpma açısı ( 8) 
v) Jet yüzey pürüzlülüğü (E) 

vi) Hava kabarcığı penetrasyon derinliği 

(Hp)-kabarcık formu 
vii) Karıştırma karakteristikleri 
viii) Havalandırma tankındaki su hızı (Vr) 

4.1 Jet Hızı (Vj) 

Dalmalı jet akımlan üzerinde yapılan 

gözlemler sonucu, kritik bir hız değeri üstünde 
çarpan jetlerin hava transfer ettiği gözlemlen
miştir. Türbülanslı su jeti için bu değer olarak 1 
mis olarak tanımlanmaktadır. Bu kritik değer, jet 
yüzeyi üzerindeki dalgalanma derecesinden 
etkilenmektedir (Ervine ve ark., 1 980; Sene, 
1988). 

Jet hızı, hava transfer miktannı arttınr ve 
farklı üç hız bölgesine ayınr (Şekil 5). Fotoğrafik 
gözlemlere göre 4.5 mis'nin altındaki hızlarda 

hava transferi çok düzensizdir. 
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Şekil S Su jeti hızlarının hava transferi üzerindeki 
etkisi (Van deSande ve Smith, 1974) 

Yüksek hızlı jetlerle hava transferi daha 
düzenli olur ve daha ince hava kabareıldan elde 
edilir (Vande Sanda ve Smith, 1972-1 974; 
Chudacek, 1995). 

Hava sürtünme kuvvetleri jetın 
pürüzlülüğüne tesir · eder. Böylece hava, jet 
boyunca taşınır (Vande Sande, 1 972; Ahmed, 1 974). 

21 
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Yüksek hızlarda hava transfer mekanizması 
ile ilgili olarak Sene ( 1 988), alınan akışkan ın 

yüzeyi üzerinde hava kabarcıklarının oluşturduğu 
köpük formundaki tabakayla nüfuz eden temel 
akımın, hava transferinin çoğunluğunu 

oluşturduğunu ileri sürmüştür. Bu varsayıma 

göre; su sıçratarak suya daima işlemi ve bir dalga 
hareketi sonucu olarak, köpük formundaki 
yarıklardan hava nüfuz eder ve köpüğün 

oluşturduğu akım boyunca temel kütle içinde 
hava transfer edilir. 

Yüksek hızlı jetler sıklıkla hava sürtünme 
kuvvetlerine maruz kalarak kısmen yarılır. Jetin 
uzunluğu fazla ise, hava sürtünme kuvvetinin 
etkisiyle uzunluğunu sonunda kaybeder. Jette 
oluşan yüzey türbülansları ve dalgalanmalar, 
ağızlık tasarımına bağlı olarak l/do=20'nin 
üzerindeki değerlerde fazlalaşmaktadır. 

4.2 Jet Uzunluğu (Lj) 

Jet uzunluğunun artışına bağlı olarak jetin 
potansiyel enerjisi de arttığından kütle 
transferinde artış olur. Yapılan çalışmalar 

sonucunda Lj/do oranı optimum olarak 10 
bulunmuştur. kLa oksijen transfer katsayısı bu 
oranda maksimuma ulaşmakta ve sabit 
kalmaktadır (Tojo ve ark., 1 982). 

4.3 Jetin Çarpma Açısı ( 8) 

Jetin çarpma açısı oksijen transferini önemli 
ölçüde etkiler. Çift ağızlıldı jetlerde maksimum 
oksijen transferi, 60° çarpma açısında elde 
edilmektedir (Tojo ve ark., 1982). 

Sıvı karışımı üzerinde de çarpma açısının 
etkisi vardır. Karışım zamanını azaltmak jet 
gücünü arttırarak mümkün olmasına rağmen, jet 
açısının değişimiyle daha küçük jet güçlerinde 
daha düşük karışım zamanı elde edilebilmektedir. 

4.4 Su Jeti Yüzey Pürüzlülüğü (E) 

Su jetinin yüzey pürüzlülüğü, Jetın 

türbülans şiddeti ile ilgilidir (McKeogh ve ark., 
1 980). Pürüzlü türbülanslı jet! er, düzgün 
türbülanslı jetlerden daha fazla hava transfer 
etmektedir. Bu, jet yüzey pürüzlülüğünün 

artmasından kaynaklanmaktadır. 
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Hava transferi jetin yüzey pürüzlülüğü ile 
Jetı kuşatan sınır tabakasından sağlanmaktadır 
(Şekil 6). Jet hızı ve jet çarpma yüksekliğinin 
artmasıyla jet yüzey pürüzlülüğü artmaktadır. 

Eğer, transfer edilen havanın büyük bir oranı jet 
yüzeyinin sinüs dalgalanması boyunca taşınırsa, 
hava transfer miktarı (QA) dalgalanma alanının 
bir fonksiyonu olmaktadır. 

do 

Jet 

Jet zarfı 

Hava sınır 
tabakası 
kapsamı 

Şekil 6 Bir jetin sinüs dalga formu ve 
fonksiyonları 

Jet hava sınır tabakası kalınlığı (o), 
tamamıyla savunulabilir lineer bir analizin teorik 
yaklaşımıyla sadece jet uzunluğunun son %10-
20'lik kısmında önemli olmaktadır (Mc Keogh, 
1974). 

Yüzey pürüzlülüğü oranı, jet 
sistemlerindeki absorpsiyon için önemlidir. Jet 
yüzeyinin türbülanslı pürüzlülüğü, daha uzun 
jetler ve daha düşük yüzey geriliminde daha 
büyük olmaktadır. Yani, jet uzunluğu ve Weber 
(We) sayısı arttığında pürüzlülük artmaktadır. 

4.5 Transfer Edilen Hava Kabarcıklarının 
Penetrasyon Derinliği (Hp) 

Hava kabarcıklarınm penetrasyon derinliği, 
su tankı içinde havalanan bölgenin en son noktası 
ile su yüzeyi arasındaki düşey mesafedir. Bu 
derinlik, yükselen hava kabarcıkları ve bu 
kabarcıklan çevreleyen su ortamı arasında oksijen 
transferinin artmasını sağlar. 

Ağızlık çapı, çarpma açısı ve jet hızının artan 
değerlerinde penetrasyon derinliğinde de artma 
yönünde bir meyil olur. Buna mukabil jet uzun-



luğunun artan değerlerinde, azalmaya doğru bir 
meyil gösterir. Jet çapı ve hızı ile penetrasyon 
derinliğindeki artış, jet momenturounun 
artmasıyla açıklanabilir. Jet uzunluğunun 

artmasıyla meydana gelen azalma ile jet yüzey 
pürüzlülüğünün artması sonucu, hava transfer 
miktarı da (QA) arttığından yoğun hava 
sürtünmeleri jet hızını azaltmaktadır. Ayrıca, 

transfer edilen hava kabarcı klarının yüzeye çıkma 
kuvvetlerinin artışı da bir neden olmaktadır 

(Ohkawa, 1986). 

Jetin daha derinlere nüfuz etmesi için 
havuz derinliği azaltılırsa, tutulan havanın hacmi 
artar. Optimum derinlik, hava hacminin 
maksimum olduğu noktada oluşur (McKeogh ve 
Elsawy, 1980). 

4.6 Hava Kabarcığı Dağılımının 

Karakteristikleri 

Dalmalı su jetleri tarafından hava 
transferinin sonucu olarak transfer edilen hava 
kabarcıkları, tank su yüzeyi altında disperse olur. 
Disperse olan hava kabarcıkları iki ayrı bölgede 
şekillenir: 

i) 1 ının'den daha küçük çaplarda ince 
kabarcıklarının (primer) ihtiva edildiği konik 
profilli bölge 

ii) İnce kabarcıkları kuşatan daha büyük 
çaplı kabarcıkların (sekonder) yükseldiği bölge 

Hava kabarcıkları batık jetin 
momenturoundan dolayı havuzun derinliğine 

doğru yayılır. Maksimum penetrasyon 
derinliğinde suyun kaldırma kuvvetlerini bu 
momentum karşılar ve hava kabarcıkları su 
yüzeyine yükselrnek için serbest oluncaya kadar 
yanlardan kuşatılarak kabarcıklarla birleşrnek 

suretiyle büyüyebilirler. 

Kabarcık boyutlan fotoğrafık gözlemlerle 
tespit edilmektedir (Bin, 1993). Açıktır ki, bu 
yolla sadece sekonder hava kabarcıkları 

ölçülebilmektedir. Van de Sande ve Smith 
( 1975), hava ka barcıkları nın boyutlarını 

fotoelektrik kapilarite metodunu kullanarak 
ölçmüşlerdir. Bu metot birkaç dakika içinde 
binlerce hava kabarcığını analiz etmeyi mümkün 
k1lmaktadır. Böylece, fotoğrafık teknik üzerinde 
büyük avantajlar sağlanır. 

Genel olarak jet hızı ve ağızhk çapından 
bağımsız olarak büyük çaptaki hava kabarcıkları 
için gerek düşey ve gerekse açı lı (meyilli) jetlerde 

DSİ TEKNİK BÜLTENİ 1998 SA YI 92 

yükselen serbest kabarcık çaplan 3-4 mm 'dir. 
Ince çaptaki kabarcıklar ise 0.12-0.42 mm 
civarında olmaktadır (Bin, 1971; Ohkawa ve ark., 
1987). Suciu ve Smigelschi (1976) ince çaptaki 
ka barcıkları 0.02-0.0 1 O mm, Hara ve ark. ( 1977) 
0.13-0.33 mm olarak tespit etmişlerdir. 

4. 7 Karıştırma Karakteristikleri 

Kanştırma performansı , sudaki hava 
kabarcığı dispersiyonuna bağlıdır. Fakat serbest, 
dalan jetin havuzdaki akım modeline batık jet 
olarak dönüşmesi de önemli ölçüde etki 
etmektedir. 

Nispeten sığ tanklarda yüksek jet hızlarında 
transfer edilen hava kabarcıklan, tank tabanına 
kadar ulaşır ve tüm havuz hacmine dağılarak 
kanşıffil temin eder. Karışım zamanı; jet açısı , jet 
hızı ve tank büyüklüğüne bağlı olarak 150 
saniyeden daha az olmaktadır. İyi bir karışı m için 
su hacmi 30.(Hp)3 ' ün altında olmalıdır (Ohkawa, 
1986). 

Tojo ve ark. ( 1982), açı lı jetlerin düşey 
jetlere nazaran tank hacminin karışımında daha 
fazla verim sağladıklarını tespit ettiler. 

4.8 Havalandırma Tankındaki Su Hızı (Vr) 

Havalandırma havuzunda su hızlarının 
artmasıyla havalandırma veriminde artış olur. 
Bunun sebebi, havuzdaki su hızının artmasıyla 

hava kabarcıklannın su içnde lokal hareketler 
yaparak uzun süre kalmasıdır. 

Havuzdaki su hareketi jetin çarpma açısıyla 
değiştirilebilir. Havuz su hızlan 0 .05-0.60 m/s 
arasındadır. Su hızı 0.05 m/s olduğunda 
havalandırma verimi o/o 100, 0.60 m/s hızda ise 
%120'lik bir lineer artış gözlemlenmiştir 
(Dijkstra ve ark., 1979). 

5. SU JETİ İLE HA V ALANDIRMA 
SİSTEMİNDE HAVA TRANSFERİNİN 
MEKANİZMASI 

Bölüm 3-Şekil 2'de görüldüğü gibi bir su 
jeti ile hava transferi, su havuzuna jetlerin akması 
vedalmasıyla meydana gelir. Mckeogh ve Ervine 
(1981 ), su jetinin türbülans seviyesine bağlı 

olarak hava transferi için üç mekanizma ileri 
sürdüler (Şekil 7-a,b,c) . Hava transfer 
mekanizmaları, tanktaki su kütlesi içerisinde 
havalanan bölgenin karakteristiklerini tayin 
etmekte gerekmektedir. 

23 
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Şekil 7 Farklı türbülans seviyesine sahip jetlerle hava transferine ait mekanizmalar 

Düzgün jetlerle hava transferi mekaniz
masında, jetin çevrelediği sınır tabakasında 
hareket eden hava akımı bir su tankı yüzeyine 
çarpmakta ve su yüzeyi ile jetin dış çevresi 
arasında iç-dış bükey depresyona sebep 
olmaktadır. Bu depresyon, daima noktasında 
birkaç jet çapında yanlma meydana getirir. Hava 
transferi bu esnada olur (Şekil 7-a). Bu tip 
transfer mekanizması jetin sadece laminer olduğu 
meydana gelir. Bununla beraber jetin laminer 
özellikleri sadece hava ve su Reynolds sayılanna 
dei(il aynı zamanda su jetinin temin edildii(i 
ağızlık çapına bağlı olduğundan bu tip transferin 
meydana geldiği Reynolds sayılannı tam olarak 
tanımlamak zordur. 

Şekil 7-b'de görüldüğü gibi jet 
karakteristikleri, laminer ve türbülanslı bölge 
arasında olduğu zaman bir girdap (vortex) 
mekanizması oluşur. Hava transferi, dalgalı jet 
hareketiyle sürüklenen havanın girdap 
mekanizması ile birleşmesi sonucu meydana 
gelir. Bu durumda tank .su yüzeyinin 
baskılanması, Jetın dış çevresi etrafında 
gözlernlenir. Bu olaya, aşağı doğru olan jet ve jetin 
çevrelediği sınır tabakası içindeki hava akımı 
basıncının bir korobinasyon oluşturması sebep 
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olmaktadır. Böylece, girdap oluşumu radyal bir 
akıma sebip olur. bu transfer mekanizmasında, 
türbülans seviyesinin % l<t<% 1.5 olduğu göz
lemlenmiştir. (McKeogh ve Ervine, 1 981 ). 

Şekil 7-c 'de pürüzlülükten dolayı kuşatılan 
havanın , jet akımıyla havuz yüzeyinden derinlere 
doğru yayıldığı görülmektedir. Bu mekanizma, 
tamamen türbülanslıdır. 

Şekil 7-d'de ise açılı bir jetin hava transfer 
mekanizması görülmektedir (Detsch ve ark ., 
1990); 

Bir gaz tabakası içinden geçerek su tankına 
dalan su jeti, havanın önemli bir miktarını 
tanktaki suya transfer eder ve bir ara yüzey 
alanında batık iki fazlı bir form oluşturur. Su jeti, 
tanlt su yüzeyi üzerine çarptığı zaman hava 
kabarcığı formundaki hava akımı ile taşınır. 
Havalanmış batık bölge içinde tamamen tutulur 
ve yüzeye yükselir. Havanın sürekli olarak 
taşınımı ve havalanmış bölgeden çıkmasına 
rağmen havalanan hacim sabit kalır (McKeogh 
ve Ervine, 1980). 



Yüksek akım hızlannda, durgun haldeki 
havuz yüzeyine dalan jet; çarpma basıncının bir 
sonucu olarak havuz içinde akım oluşturur. Jetin 
sahip olduğu momentumla havuza transfer 
olması esnasında havuz yüzeyinde çarpma 
sonucu makasiama ve normal gerilmeler oluşur. 
Böylece, sürekli olarak jetin hareketi sonucu 
yarılan havuz yüzeyinden hava transfer olacak ve 
makasiama gerilmeleriyle su içerisindeki hava 
çok küçük kabarcıklara ayrılacaktır (Chudacek, 
1995). 

Dalmalı jet sisteminde meydana gelen 
transfer" işleminin en önemli göstergelerınden 
biri, batık havalanma bölgesinin kompozisyonu 
ve büyüklü_ğüdür. Jet, havuz yüzeyine çarptığı 
zaman transfer olan hava (QA) akım ile taşınır ve 
havuz ·içinde bir alan boyunca yayılır. Havalanan 
iki fazlı bölgenin fizıksel kompozisyonu şu 
değişkenlere bağlıdır: 

i) Jetin türbülans şiddeti: Şekil 7'de 
görüldüğü gibi, hava transferi içın verilen 
mekanizmaların her biri farklı- bir transfer modeli 
oluşturur. Bu mekanizma tipleri jetin şiddetine 
bağlıdır. 

ii) Jet uzunluğu: Bu parametre havuz 
içinde hava dağılımı ve transfer edilen hava 
miktarını etkiler. 

iii) Jet çapı ve hız: Yayılan jetin 
momentumu ikı fazlı bölgenin penetrasyon 
derinliği üzerinde bir etkiye sahip olur. Jetin hızı 
ve çapı hava transfer miktarını etkiler. 

Bütün bu parametreler havalanan bö~enin 
şekil ve kompozisyonunu etkilemesine ragmen, 
türbülans sevıyesi veya jet pürüzlülü_ğü en kritik 
rolü oynar. Türbülans seviyesi kritik bir değeri 

L 
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aşarsa; transfer modeli değişir, hava 
kabarcıklarının penetrasyon derınliği büyük 
oranda azalır ve difüzyon bölgesi içindeki 
ortalama hava konsantrasyonu büyük oranda 
artar. 

· Türbülans şiddeti; jet tarafından transfer 
edilen havanın mıktan, mekanizması ve dağılma 
uzunluğu gibi yüzey stabilitesini etkileyen temel 
faktörlerden biridir. 

. 6. SU . JETİ İLE HA V ALANDIRMA 
SISTEMLERININ PRA TlK UYGULAMA 
ALANLARI 

6.1 Atık Su Arıtma Tesislerinde 
Uygulanabilirliği 

Dalmalı jet havalandırma sistemleri, atık su 
arıtma ve fermantasyon alanlannda uygulama 
potansiyeline sahiptırler. Su jeti havafandırı
cılannın uygulamaya yönelik tasarımlan için 
DSM (Central Lab. DSM Research, Gleen, 
Netherlands, 1 970) tarafından deneysel 
çalışmalar yapılmış ve atık su arıtımında 
kullanılması ıçin ilk tesisler Hollanda'da 
(Venhorst ve Meijel atık su arıtma tesisi) inşa 
edilmiştir. Tesisler, suyun alındı~ı bir pompa ve 
su jeti ağızlıklarının yerleştirildi i besleme tüpü 
ünitelerinden oluşmaktadır (Şeki 8). 9000 kişilik 
nüfusa göre tasanmı yapılan antma tesisınde 
havalandırma ünitesinin hacmi 2250 m3, derinliği 
4 m, bekleme zamanı 8.3 saat olarak seçilmiştır. 
Tesisin havalandırma ünitesi iç çapı 1 m olan ve 
üzerinde 0.13 m çaplı orifislerin bulunduğu bir 
boruyla donatılmıştır. Jetterin çarpma aÇJsı 45o 
ve efektifjet uzunlu~u 0.60 metredir. (,.:alışma 
debisi 0.77-1.40 m ls olmak üzere oksıjen 
kapasitesi (OC) 21-54 kg Q2/saat ve oksıJen 
verimi (OE) 2 kg 0 2/kW-saat civarındadır (Şeki19). 

Be<lem~ ; 

-+----Hı~-... +~--~-. _-8--·---~-- g->Z--~-.-~~-8-.-.--~-~.-- . --s-· - · --. --.8--·--· - ·-ı8-. - .-- ----,- ---i.fJ·- 1 ., 

do = Ağızlık çapı (m) 
dt = Besleme tüpü çapı (m) 
L = A~ızlık bölgesi uzunluğu (m) 
n = Agızlık sayısı (adet) 
Ph= Pompanın net gücü (Hidrolik güç) (I<W) 
Ps =Besleme tüpünün birim uzunluğuna gelen hidrolik enerji (Ph/L) (kW/m) 
Yı = Besleme tüpündeki su hızı (m/s) 
Q = Pompa debısi (m3/s) 

Şekil 8 Su jeti pompa ünitesi ve besleme tüpü 
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Şekil 9 Su jeti ile havalandırma sisteminin bir atık su arıtma tesisine uygulanması (Dijkstra ve ark., 1979) 

Böhnke ( 1 970), kanalizasyon atık sulannın 
antılması için oksidasyon hendeği ile birleştirilen 
bir jet havalandıncı uygulamasını tanımlamış ve 
oksijen verimini jet açısına bağlı olarak 
bulmuştur. 70o'de maksimum 3.3 kg 02/kW
saat değerine ulaşılrruştır. Oksidasyon hendeği su 
derinliği 0.70 m iken jet uzunluğunun 0 .65 m 
olduğu görülmüştür. 

Sneath ( 1978), 38-68 mm iç çaplı ağızlıklar 
kullanarak, jet gücü Nj < 100 W olmak üzere 
oksijen verimini 8 kg 02/kW-saat gibi yüksek bir 
oranda bulmuştur. 

Kenyeres (199 1 ), HTPJ (yüksek türbülanslı 
dalmalı jet) olarak isimlindirdiği bir jet 
havalandıncı tanımlamıştır. Bu jet havalandıncı 
tipinin özelliği; jet yüzeyinin, su tankına 
daimadan önce uygun bir pürüzlülüğe 
ulaştınlmasıdır. Bu gaye için, jet çıkış ağızlığının 
altına yerleştirilen meyilli hava deliklerinden bir 
fan vasıtasıyla hava verilmektedir. Kullanılan jet 
ağızlıkları 50-100 mm çapında ve jet hızlan da 10-
15 mis civarındadır. 
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Ohkawa ve ark. (1986) ve Yumagai ve ark . 
( 1991 ), küçük ölçekli bir aktif çamur an tma 
ünitesinde dalmalı jet havalandıncının başanlı bir 
uygulamasını tanımlamışlardır. Dalmalı jet 
havalandıncılar üzerinde yapılan oksijen transfer 
karakteristikleri ölçümleri neticesinde, atık su 
antırrunda uygulanan geleneksel havalandıncılar
dan üstün özellikler bulunmuştur. Oksijen 
transfer verimi (OE) 2.0-4.6 kg 02/kW -saat 
arasında olmaktadır. 

Su jeti ile havalandırma sisteminin, atık su 
antırrunın pratik uygulamalannda oldukça geç 
tanıtılmasının sebebi ; pompa çarkının dairesel hızı 
nedeniyle oluşan kesme kuvvetinin, çamur 
floklannı parçalama ve çamur stabilitesi üzerinde 
negatif etki yapabilme endişeleriydi. Bu 
endişeye açıklık getirmek maksadıyla yapılan 
çalışmalar göstermiştir ki; su tankı yüzeyi ile 
çarpan jet akımı arasında bir etkileşim 
olabilmesine rağmen, antılan su muhtevasında 
görülen yüksek süspanse katı madde 
konsantrasyonuna, pompa çarkı ile çamur flokları 



arasındaki kesme kuvveti neden olmaktadır. 
pompa çarkları ve çamur flokları arasındaki 
kesme kuvvetini önleme yollanndan biri, pompa 
hızını sınırlı tutmaktır. Bu durumda su jetinin 
havalandırma performansında azalma 
olacağından böyle bir sınırlama pratik değildir. 
Pratik bir bakış açısından en az kesme 
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kuvvetine sahip bir pompa geliştirmek en iyi 
tercih olmaktadır. Bu nedenle, antılan su içinde 
pompa çarklarının oluşturduğu kesme 
kuvvetinden dolayı artan ince süspanse katılann 
sınrlandırması için, su pompası seçiminin özenle 
yapılması gerekmektedir (Ohkawa, I 986). 

Tablo 2 Su jeti havalandıncıların DSM (Hollanda) tarafından verilen proje değerleri 
(A: Genel değerler; B: 9000 nüfuslu bir yerleşim bölgesi 

(Meijel arıtma tesisi, Hollanda) atık sularını arıtan tesise ait değerler) 

Karakteristik 

Nüfus potansiyeli (kişi) 

Havalandırma tankı hacmi (m3) 

Tank çapı (m) 

Tank yüksekliği (m) 

Bekleme zamanı (saat) 

Jet çapı (m) 

Jet uzunluğu (m) 

Jet açısı (derece) 

Besleme tüpü uzunluğu (m) 

Besleme tüpü çapı (m) 

Besleme tüpü debisi (m3fs) 

Jet hızı (m/s) 

Jet ara mesafesi (m) 

Oksijen kapasitesi (OC) (kg02fsaat) 

Brüt jet gücü (N) (k W) 

Oksijen verimi (OE) (kg02fkW-saat) 

Tanktaki hız (m/s) 

6.2 Jet Mikserler (Karıştırıcılar) 

Kolay işletilmesi ve basit tasanmıyla jet 
mikserler, su arıtma işlemlerinde ve endüstrinin 

çok geniş alanlannda kullanıma sahiptirler (Tojo 
ve ark., 1 982). Jet mikserler optimum şartlar 

altında işletildikleri takdirde mükemmel bir 
kontak verimine sahip olmaktadırlar. Jet 
mikserierin verimini arttıran en önemli faktör, 
jetlerin kinetik enerjisidir. Bundan dolayı dalmalı 
jet mikserin su tankındaki karışımı ve işlem hızı 
için uygun kinetik enerjiyi temin edecek 
tasarımda olması gerekir. İhtiyaç duyulan oksijen 
miktan ile havalandırma kapasitesi için enerji 

sınırlaması 3-20 Wfm3 arasında olmaktadır. Bir 
jet mikserin genel görünümü Şekil 10'da 
verilmiştir. 

A B 

9.103 - J.l03 9000 

350- 2500 2250 

- 24.0 

0.3- 5.0 4 .0 

- 8.30 

0.02-0.18 0.13 

0.05-2.50 0.60 

LO -70 45 

- 12.0 

- ı. o 
- 0.77 - 1.40 

2.0- 50 2 .0-4.0 

0.20-0.35 0.30 

- 21 -54 

- 10-27 

>2.0 2.0 

0.10- 1.0 0 .60 

6-A~ızlıklar \: .. :.Z 
Su tankı 

1 

Ön görilnüş Yan görünüş 

.. ı 

U st görünüş 

Şekil 10 Jet mikserin genel görünümü 
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6.3 Su Jeti İle Flotasyon (Yüzdürme) 

Atık sularda çok ince disperse olan 
maddeleri ayırmak ıçın gaz dispersiyon 
tekniğinin kullanıldığı bir flotasyon işlemi, 

Avustralya'da geliştirilmiştir (Chudacek, 1995). 
İşlem, atık suda emülsifiye olan yağ-gres 
hacmini 50 ppm'den 5 ppm (mg/L) gibidaha az 
bir seviyeye kadar indirebilmektedir. Sistem az 
bir akımla kuvvetli bir ortam meydana 
getirdiğinden düşük enerji seviyelerine ihtiyaç 
duyar. Yüksek hızlarda ise akım içine enjekte 
edilen ince su jetleri ile (4-5 mm) havalandırma 
temin edilir. Jetler enerji ve hava taşıyıcısı olarak 
kullanılır. Pilot olarak seçilen bir tesis 
çahşmasında, geri devirsiz olarak %70 ve geri 
devirli olarak ise %90 oranında yağ-gres sudan 
arıtılmıştır (Şekil 1 1). 

Dengeleme perdeleri 

Şekil ll Su jeti flotasyon işlemi 

Flotasyon havuzuna yüksek hızlı (50 m/s) 
su jetleriyle transfer edilen ince hava kabarcı k lan, 
su hacmindeki emilsüfiye yağ ve gres 
partiküllerini su yüzeyine doğru çıkartırlar. 

Yüzeye çıkan partiküller perdelerle köpük 
kanalına transfer edilir. Su hacminin kanşım 

şiddeti, kesme oranı (hızı) ve hızlandırılına 

seviyeleri jet hızıyla kontrol edilir. Flote edilen su 
fleksibil olan çıkış kanalından boşaltılır. Geri 
kalan su hacmine geri devir yaptınlır. Yüksek 
flotasyon oranlannın gerçekleştirdiği bu işlem 

geleneksel flotasyon tekniklerine göre l /3-l /4 
oranında bekleme zamanı gerektirir ve 1- I O ).!m 
büyüklüğündeki çok ince partikülleri ayırabilir. 

Oysa, diğer tekniklerde sadece 10-l 00 )J.m 
büyüklüğündeki partiküller flote edilebilmek
tedir (Chudacek, 1995). 
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7. SONUÇ VE ÖNERiLER 

Havanın fiziksel absorpsiyonuna bağlı olan 

su jeti ile havalandırma sisteminde, oksijen 

transfer "veriminin yüksek olduğu ve her bir su 

jeti ağızlığı için iyi bir kanşımın sağlandığı 30. 

(Hp)3'Jük havuz hacmi ile sistemin gaz-sıvı 

kontakl r' diğer konvansiyonel havalandırma 

sistemlerinden aşağı olmadığı buraya kadar 

anlatılan konu bütünlüğünden anlaşılmaktadır. 

Hatta, su jeti havalaFıdırma sisteminin oksijen 

aktivitesi 2.0 - 4.0 kg Q2fkW-saat değerlerine 

ulaştığından, diğer havalandırma sistemlerine 

göre üstün olmakla beraber birçok alanda 

uygulanabilme özelliğine de sahiptir. Öyle ki; 

çözünmüş maddelerin uzaklaştınlma kabiliyeti 

yönünden de, su jeti ile havalandırma sistemi 

yüksek organik maddelerle yüklü atık sulann 

antılmasında da başarılı olabilmektedir. 

Su jeti ile havalandırma sisteminde şu 

husus dikkate alınmalıdır ki, sistemin temel 

hİdrodinamik parametrelerine bağlı olarak 

özellikle jet hızı ile hava kabarcığı ve oksijen 

transferi arasında aynı orantılılık 

görülmemektedir. Yani, jet hızının artan 

değerlerinde hava kabarcığı miktarı da artış 

göstermesine rağmen, oksijen transfer verimi 

azalan bir fonksiyon göstermektedir. Bu 

hİdrodinamik özellik doğrultusunda sistemin 

uygulama alanianna göre tasarımlannın yapılması 

sağlanmalıdır. Örneğin, bol hava kabarcığı 

formasyonianna ihtiyaç duyulan flotasyon 

işleminde 50 m/s gibi oldukça yüksek bir jet hızı 

tasarımianmasına rağmen, biyolojik bir atık su 

arıtma tesisinde ihtiyaç duyulan oksijen transferi 

için 5-15 mis'lik bir hız yeterli olmaktadır. 

Günümüz teknolojilerinde; ekonomiklik 

(özellikle enerji sarfiyatı ve yatınm), tamir-bakım 

ve işletme şartlannın her sahada optimum olması 

arandığından bu yönden de su jeti ile 

havalandırma sistemi basit yapım ve işletme 

esaslanyla kendini ispatlamaktadır. 
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BARAJLARIN TİP SEÇİMİNDE 
UZMAN SİSTEM KULLANIMI 

Yazan: Dr. M. Emin EMİROGLU * 

.---------------ÖZET---------------, 
Bu çalışmada, barajların tip seçimi, yapay zekanın bir alt birimi olan uzman sistemler kullanılarak 

yapılmıştır. Barajlarda tip seçimine karar vermek ve bir uzman sistem oluşturmak için uzman bilgllerine 
gereksinim vardır. Bu çalışmada uzman sistem için bilgi tabanı oluşturulurken; tecrübell mühendislerin 
görüşlerinden, ASCE (American Soclety Clvil Englneerlng)'nln düzenlediği sempozyum kitaplarındaki 

tecrübell mühendislerin makalelerlnden. tecrübell mühendislerin barajlar üzerine yazdığı pratiğe yönelik 
baraj kitaplarından, baraj planlama raporlarından, konuyla ilgili üniversite öğretim üyelerinin görüşlerinden 
ve makalelerden yararlanılmıştır. Baraj tip seçici uzman sistem oluşturulurken ESTA shell programı 
kullanılmıştır. 

SUMMARY 

In this study, Expert Systems whlch ls a sub branch oj Artljlclal Intelligence (Al) wqs used in type 
selectlon dams. There ls necesslty expert knowledge to estlmate type selectlon oj dams and to develop an 
expert system. Creatlng knowledge base for expert system, lt was used knowledge oj experlenced 
engineering, symposlums books sponsored by ASCE (American Soclety Clvil Engineering), books related to 
dam published by experlenced engineering, dam plannlng reports, knowledge oj d![ferentjaculty members 
and papers. It ls ESTA Shell program to make dam type selectlon expert system. 

!.GİRİŞ 

Baraj tipinin belirlenmesinden önce; baraj 
yerinin seçilmesi, malzeme ocaklarının tayini, 
taşıma yollarının tespiti, topoğrafik, hidrolojik ve 
jeolojik araştırmalann tamamlanması gerekmek
tedir. Belirli bir baraj yeri için tip seçimi yapılır
ken birçok parametrenin dikkate alınması gerek
sinimi vardır. Bu nedenle baraj tipine karar 
verebilmek için birçok dalında uzman mühendis
lerin görüşlerine ihtiyaç vardır. 

Baraj tip seçimi oldukça karmaşık bir 
konudur. Bu karmaşıklık çok sayıda parametrenin 
bir arada dikkate alınmasından kaynaklanmak
tadır. Bilgilerin çoğu deneyim ürünü _ olan 
heuristik bilgilerdir. Baraj tip seçimi ile ilgili 
kesin ve yeterli bilgileri bir arada bulmak güçtür. 
Bilgilerin çok az bir yüzdesini literatürden temin 
etmek mümkündür. 

Baraj tip seçiminde sadece bir ülkenin baraj 
pratiğinden yararlanmak doğru değildir. Bir 
uzman oluşturmak için, farklı ülkelerdeki 
uzmanlaşmış elemanların tecrübelerinden yarar
lanmak, kitap, makale ve bildirileri ve yaptıklan 
baraj planlama raporlannı dikkatlice incelemek 
gerekir. Baraj tip seçiminde yanlış bir karar, baraj 
emniyet ve maliyetini etkileyeceğinden bu 
konuda doğru karar vermek için uzman 
bilgilerine gereksinim vardır. 

(*)Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. 
Böl. 

Uzman sistemler, (US) Yapay Zeka'nın 
(YZ) bir alt bölümünü oluşturmaktadır. Her 
zaman kaliteli ve ekonomik yapılar üretmek için, 
özel bir konuda deneyimli ve bilgili eleman 
bulmak ve yetiştirmek kolay değildir. Bu 
nedenle, deneyime dayalı bilgilerin uzman 
kişilerden alınıp, gereksinim duyan kişilere 
aktarılması, bu bilgilerin daha yaygın 
kullanılmasını sağlamaktadır. Uzman sistemler bu 
nesnel bilgi aktanmını başarı ile yapmaktadır. 
Böylece bir uzman sistem kullanıcısı, deneyim 
urunu olan süzülmüş bilgilere kolaylıkla 
ulaşabilmektedir. 

Bu çalışmada barajlarda tip seçimine karar 
verebitmek için DTS ES isimli bir uzman sistem 
getirilmiştir. Windows ortamında çalışan bu 
program, uygulamada ve eğitim amaçlı olarak 
kullanılabilecek niteliğe sahiptir. 

2. BARAJ TİPLERİ 

Projelendirmede kullanılan en yaygın 
sınıflandırma, baraj gövde inşasında kullanılan 
malzerneye göre yapılan sınıflandırmadır. 
Aşağıdaki baraj tipleri tecrübelere ve günümüz 
teknolojisine göre hazırlanmıştır (Singh and 
Varshney 1995; Novak 1990; Fell 1992; Dunstan 
1994; Hansen I 99 ı; Lo nde ı 992; Linsley I 992; 
USBR ı987; Orhon 1997; Erkek ve Ağıralioğlu 
1993; Bilgi 1990; Canik 1997; Hanna 1938; 
Watter ı962; Müftüoğlu 1982; Armstrong 1977; 
Francis and Slichter ı967; Zipparro ı993) . 
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1990; Canik, 1997; Hanna, 1938; Walter, 1962; Müftüoğlu, 1982; Annstrong, 1977, Francis and 

Slichter, 1967, Zipparro, 1993). 

• Dolgu 
· .. ·.·. 

Barajlar 
.:-· 

~KayJ ~~lgu Bar~jla; \ .. 
· Merkezi Kil Çekirdekli .... ,_,.,,"' ..... 

· :a@k Kil Çekird.~kfi Kaya . . .· 
.. M~rkezi Kil ÇeklrQekli Kum±QAiql Dolgu ll~tajlıii 

-Ön Yüzü Beton Kap b Kaya titilgh Barajlar , ••••••••·••• •·• i}: 
öl.i Yüzti Asfalt Kaplı Kaya Dolgu Barajlar ···· 
Ç~lik Yüzlü Kaya Dolgu Barajlar 
ince Membran Yüzlü toprak:-kaya dolgu barajlar 

· .• ·ıar . 

• 

K - r g · r B 1a 

: A ······-~····· ş ··· a ~ B a r 
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3. BARAJ TİP SEÇİMİNE TESiR EDEN FAKTÖRLER 

• Topoğrafya (Armstrong, 1977; Sherard, et all, 1963 ; Thomas, 1976; Walter, 1962) 

• Baraj yerine ve malzeme ocaklarına ulaşım 
• Vadinin dik ve derin olması, toprak malzeme taşınmasının güçleşmesi 
• Vadinin her seviyede toprak malzeme taşınmasına olanak sağlaması 

• Baraj ve rezervuar alanının yüzey oluşumu 
• Vadi şekli 

• Dar V şekilli 
• Boğaz yada kanyonlar 
• Geniş V şekilli 
• Dar U şekilli 
• Geniş U şekilli 
• Geniş vadi 
• Oldukça geniş vadi 
• Bir kısmı alçak bir kısmı derin vadi 

• V adi yamaçlarının şekli 
• Vadi yamaçlannda gerilme yığılmalanna neden olacak yerel değişmelerin olması 
• Vadi yamaçlarının düzgün değişken olması 

• Vadi yamaçlarının eğimi 
• Vadi yamaçlarının eğiminin %70 'ten fazla olması 
• Vadi yamaçlarının eğiminin %50-70 arasında olması 
• Vadi yamaçlarının eğiminin %20-50 arasında olması 
• Vadi yamaçlarının eğiminin %20' ten az olması 

• Vadi simetriklik durumu 
• Vadinin aşırı derecede bir simetrisizliğe sahip olması 
• Vadinin simetrik bir şekle sahip olması 

• Vadi taban genişliği 
• Vadi taban genişliğinin ı 5 metreden az olması 
• Vadi taban genişliğinin 15 metreden fazla olması 

• Baraj yerinin jeolojik ve geoteknik yapısı (Abraham, 1970; Beli, 1993; Design of 
Smail Dams, 1987; Fell et all , ı 992; Goodman, 1976; Jhon, 1980; Schenk and Risch, 
1987; Soderberg, 1979; Zaruba and Mencl, ı976) 

• Temel tipi 
• Kaya 

• Ortamın davranışını etkileyen kayaç tipi (yaklaşık taşıma kapasitesi) 
• Sağlam mağmatik ve sağlam durumdaki gnaysik kayaçlar (~ lO MPa) 
• Sağlam kireçtaşları ve sağlam kumtaşları (~ 4 MPa) 
• Şistler ve sleytler (~ 3 MPa) 
• Sağlam şey ller, sağlam çamurtaşları ve sağlam silttaşlan ( ~ 2 MPa) 

• AJüvyon 
• Baraj yüksekliğine göre oldukça derin alüvyon 
• Baraj yüksekliğine göre derin alüvyon 
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• Baraj yüksekliğine yakın, alüvyon derinliği 
• Alüvyon derinliğinin baraj yüksekliğinin yarısı kadar olması 
• Alüvyon derinliği baraj yüksekliğinden çok az olması 
• Alüvyonun tamamen kaldırılabilecek kadar yüzeyde olması 

" Alüvyon temelin sıkışma durumu 
• Alüvyon temelin iyice sıkışmış olması 
• Alüvyon temelin gevşek olması 

• Kum çakıl (yaklaşık taşıma kapasitesi) 
• İyi sıkışmış >300 kPa 
• Orta 100-300 kPa 
• Gevşek <100 kPa 

• Çakıl (yaklaşık taşıma kapasitesi) 
• Oldukça sıkı çakıl >600 kPa 
• Sıkı çakıl 200-600 kPa 
• Gevşek <200 kPa 
• Çakıl temelin ana kayaya olan derinliği 

• Silt ve ince kum 
• Sıvılaşma tehlikesi durumu 

• Kil (yaklaşık taşıma kapasitesi) 
• Çok sert ve sıkı killer 
• Sert kil 
• Sıkı killer 

300-600 kPa 
150-300 kPa 
75-150 kPa 

• Yumuşak killer <75 kPa 
• Konsilidasyon durumu 

• Üniform olmayan temel 
• Hangi kayaç veya zerninlerden ibaret olduğu ve jeolojik durumu 

• Çatlakların türü, miktarı, konumu, yönelimi ve dizilimi (kaya dokusu) 
• Ayrışma ve gevşeme durumu ve derine doğru nasıl ve ne oranda değiştiği 
• Kayanın gevşeme derecesinin ne kadar ve ne oranda azaltılabileceği 
• Yeraltında boşluk olup olmadığı veya zamanla oluşabilirliliği 
• Çevrede etkilenme bölgesine ulaşılabilecek büyük ve tekil zayıflılık zonları veya 

düzlemlerinin bulunması durumu 
• Temel tabakasının kalınlığı 
• Temelde sağlam ve zayıf ara tabakaların olması 
• Temel tabakaları arasında zayıfiçsel sürtünme açısının olması 
• Y apım çalışmalarını gü.çleştirenlkolaylaştıran kaya bloklarının durumu 
• Temelin taşıma kapasitesi 

• Düşük (<2 MPa) 
• Orta (3-4 MPa) 
• Yüksek (5-7 .5 MPa) 
• Çok yüksek (8-10 MPa) 

• Kayanın deformasyon modülü ve değişik zonlarda ve derinliklerde yataklanma 
katsayısı 

• Temelde oturma ve deformasyonların durumu 
• Kama veya blok kaymaları olabilme durumu 
• Temelin enjeksiyon özelliği 

• Enjeksiyonun aşırı gerekliliği 
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• Enjeksiyonun fazla gerekli olmaması 
• Kaya temelin elastisite modülü 

• Elastisite modülünün 1 GPa dan küçük olması 
• Elastisite modülünün 1-3 GPa olması 
• Elastisite modülünün 3 .4 GPa dan büyük olması 

• Fay, fıssür, kıvrım gibi süreksizliklerin varlığı 
• Su tutma özelliği 
• Kayaçta erimeli , boşluklu özelliklerin bulunması 
• Su etkisi ile şişme kabarına durumu 
• Kayaçiarın farklı litolojide olması 
• Yamaçların duraylılığı 

• Vadi yamaçlarının sağlamlığı 
• Sağlam kaya, aşınmamış, çatiaksız dayanımı yüksek 
• Kaya, çatiaklı ve çatlaklar arası kil, silt vb . malzeme ile dolu 
• Bozulmuş, aynşmış veya yapraklaşrnış kaya 
• Herhangi birinde üçgensel kama bloklarından kaynaklanan stabilitesizlik 

olması 

• Farklı .oturma ve rijit yapıda çatlaklar oluşturacak litolojide 
• Tabaka ve çatlakların doğrultu ve eğimleri 
• Kaya temelin yüzeyden önemli derinlikte aşağıda olması 
• Rezervuarcia heyelan tehlikesi durumu 

• Rezervuarcia oluşacak heyelan baraj gövdesi üzerinden su aşmasına neden 
olma durumu 

• Rezervuarcia heyelan tehlikesinin olmaması 
• Temelin permeabilitesi 

• Malzemenin temin edilebilirlil iği (Armstrong, 1977; Fell et all , 1992; Sherard et all, 
1963 ; Thomas, 1976) 

• Malzemelerin baraj yerine olan mesafeleri 
• Malzemenin miktar ve kalitesi 
• Malzemenin yüzeyde veya yeterli kalınlıkta olma dıırumu 

• Malzeme alanın yeraltı su seviyesi durumu 
• Kazılardan çıkarılacak malzemenin kullanılıp kullanılmayacağı 
• Kazılardan alınacak malzemenin kalitesi 
• Malzeme temini 

• Geçirimsizliği ternin eden toprak malzeme 
• Kum-çakıl 

• Beton için agrega 
• Kırmataş 

• Çimento 
• Puzolan 

• Uçucu kül (özellikle F, C ve E sınıfı) 
• Öğütülmüş kum 
• Kireçtaşı tozu 
• Yüksek fırın cürufu 

• Kaya 
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• Katkı malzemeleri 
• Dolgu malzeme istimlakının maliyeti 
• Çimento fabrikasının uzaklığı veya yakınlığı ; uzak ise ve barajda çimento 

kullanımı fazla ise baraj yerine yakın çimento fabrikası kurulması imkanı 
• Kısıtlı olan malzemeler 

• Dolusav ak boyutu ve yeri (Annstrong, 1977; Design ofGravity Dams, 1976; Thomas, 1976) 

• Dolusavağın taşıyacağı debi 
• Sağ ve sol yamaçta dolusavak için yer olup olmaması 
• Dolusavağın gövdenin büyük bir kısmını kaplaması durumu 
• Yamaçların dolusavak kazısı için uygun olmaması 
• Kazılardan dolayı kitle hareketi olma olasılığı 

• Çevresel etkiler (Armstrong, 1977; Thomas, 1976) 

• Çevre koruma kanunları 
• Çevreci grupların malzeme temininde yetki ve tepkileri 

• Barajın inşası esnasında taşkın durumu (Fanco and Cordova, 1995; Sherard et all, 
1963) 

• Baraj inşa halinde iken su aşma olasılığı 
• Taşkın tahmini için yeterli verinin olmaması 

• Ülkenin ekonomik durumu ve işçilik (Sherard et all , 1963) 

• Ülkede çimento, demir vb. endüstriyel malzeme imkanı 
• Kalifiyeli işçi 
• İşçilik ücretleri 
• Ülkedeki müteahhitlerin yeni teknolojiyi uygulayabilme olanaklan 

• İklim ve inşaat mevsimi süresi (Arrnstrong, 1977; Dussart and Penel, 1992; Fell et all, 
1992; S herard et all, 1963) 

• Oldukça yağışlı 
• Yağışlı 

• Kurak 
• Yarı kurak 
• Don tehlikesi 
• Isı farkı 

• İnşaatta kullanılacak su eksikliğinin olması 
• İnşaat yapmak için ikiimin uygun süresi 

• Baraj inşası için su eksikliği (Armstrong, 1977; Shearard et all, 1963) 

• Bölgenin depremselliği (Chopra, 1988; Thomas, 1976) 

36 
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• Bar~j yüksekliği (Fell et all, 1992; Novak et all, 1990) 

• H (baraj yüksekliği)<= ! O m 

• 10<H<=20 m . 

• 20<H<=50 m 

• 50<H<=75 m 

• 75<H<= l00 m 

• 100<H<= l25 m 

• l25<H<= l50 m 

• 150<H<=200 m 

• 200<H<=250 m 

• 250<H<=300 m 

• H>300 m 

• H<20 m and L (kret uzunluğu) > 1000 m 

Aşağıdaki yükseklik sınırlamalan uzun zaman, baraj proje ve inşaatlarında çalışmış tecıübeli 

mühendislerin çalışma ve görüşlerine ve literatüre göre hazırlanmıştır (R Fell, B. Cooke, KD. Hansen, 

T.J. Abraharn, E.L. Armstrong, F.G. Beli, M.RH Dunstan, MD. Fitzpatrick, P. Londe, P. Novak, 

J.L. Sherard, HH Thomas, M. Orhon, H Tosun, N. Karadayı, H Usul, V Bilgi, E. Çekmecigil, S 

Güzel). Aşağıdaki değerleri bir formüle uydurmak veya kesin değerler olarak algılamak yanlıştır. Baraj 

teknolojisi ilerledikçe, bu değerler de değişebilrnektedir. Bu değerler bir fikir vermek amacıyla 

hazırlanıp sunulmuştur. Pratikte bu değerlerden çok daha yüksek barajlar inşa edilmiş olabilir, bu 

çalışmada verilenler bu değerler bir öneri niteliğindedir. 

·•••· ·.•.:.!. :.··i·J· JJ ... · ...•... i.! :I.i ... i.:: .. t:.i ·~. ·······•··•·· •. :.. , r:: ······· ······· ....... /.. ........ ····:,i 
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• Rezervuar işletimi (Armstrong, 1977; Jansen et all, 1988) 

• Ani su alçalması ve yükselmesi durumu 
• Çok fazla 
• Fazla 
• Günde 30 cm' den daha az 

• İnşaat süresi (Dunstan, 1 994) 

• İnşaatın hızlı yapılma zorunluluğu 
• İnşaatın yapımında zaman lasıtlamasının olmaması 

• Amaç ve rantabilite (Design of Smail Dams, 1987) 

• Aşamalı inşaat durumu (Fell et all, 1992) 

• Barajın sonradan yükseltilmesi 

• Proje mühendislerinin yetişme tarzı, bilgi ve cesareti (Design of Smail Dams, 1987) 

• Baraj inşa edilecek ülkenin hazırladığı şartnameler, standartlar ve tutucu kararlar 

(Armstrong, 1977) 

• Nehir derivasyonu (Leps, 1988) 

• Nehir derivasyonun büyük ve pahalı olması 
• Nehir derivasyonun uygun boyut ve maliyette olması 

• Emniyet (Creager et all, 1957; Thomas, 1976) 

• Ekonomik analizler (Antunes et all, 1985; Londe and Lino, 1992; Slichter, 1967, Tarbox 
and Hansen, 1988) 

• Alternatifbarajlar arasından en ekonomik baraj tipinin belirlenmesi 

• Su alma tesislerinin gövde içerisinden geçirilmesi durumu (Coms et all, 1988) 

• Su alma tesislerinin gövde içerisinden geçirilmesi zorunluluğu 
• Su alma tesislerinin gövde içerisinden geçirilmesinin zorunlu olmaması 

• Akarsuyun debisi (Fitzpatrick et all, 1985; Linsley et all, 1992) 

• Oldukça fazla 
• Fazla 
• Orta 
• Az 

• Hazne suyunun özelliği (Goodman, 1976; Mason, 1990) 
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• Betonu tahrip edici ve kemirici özelliğe sahip olması 
• Zararlı bileşenler içermemesi 

• Memba ile mansap arasındaki su kotu farkı (Armstrong, 1977) 

• 2 m' den az olması 
• 2-6 metre arasında olması 
• 6 m' den fazla olması 

• Nehrin plandaki durumu 

• Eğri olması 

• Düz olması 

• Baraj tabanı altmda suyun kaldırma basıncı etkisi (Design of Gravity Dams, 1976; 
Hansen and Reinhardt, 1991) 

• Fazla olması 
• Az olması 

• Savaş ve sabotaj tehlikesi (Boggs et all, 1988) 

• Buz kahplan ve yüzen cisimlerin etkisi (Singh and Varshney, 1995) 

• Su dalgası etkisi (Shearad et all, 1963) 

4. UZMAN SİSTEMLER 

Uzman Sistemler; uzmanların düşünce biçimini simüle ederek, özelleşmiş bir alanda 

önemli problemleri çözmeye yönelik yazılımlardır. Bu yazılırnlar genellikle arayüz, veri tabanı vb. 

birden fazla programdan oluştuklarından, program değil "sistem" adını almaktadır. 

Uzmanlann konularında başanlı kararlar verebilmelerinin, doğru öneriler 

getirebilmelerinin nedeni, bilgi ve deneyimlerine dayanarak, umut veren çözümleri çabuk 

saptayabilmeleridir. Uzmanın bilgisi deneyim ile oluşan bir takım kurallar şeklinde 

düzenlenmiştir. Hangi koşullarda hangi eylemin genellikle iyi sonuç verdiğini belirten bu 

kurallara "heuristik" adı verilir. İşte, Uzman Sistemler de bunu başan ile yapmaktadır. 

Michaelson (1985), Uzman Sistemleri (US); Öneride bulunabilen, problemi analiz 

edebilen, sınıflandırabilen, iletişim kurabilen, dizayn yapabilen, tanımlayabilen, inceleyebilen, 

tahmin yürütebilen, belirleyen; yargılayabilen, öğrenebilen, kontrol edebilen, programiayabilen ve 

öğreten bir çeşit bilgisayar prograrnlandır. " şeklinde tarif etmiştir. 
39 
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4. UZMAN SİSTEMLER 

,uzman Sistemler; uzmanların düşünce 

biçimini simüle ederek, özelleşmiş bir alanda 
önemli problemleri çözmeye yönelik 
yazılımlardır. Bu yazılımlar genellikle arayüz, 
veri tabanı vb. birden fazla programdan 
oluştuklarından, program değil "sistem" adını 

almaktadır. 

Uzmanların konularında başarılı kararlar 
verebilmelerinin, doğru öneriler getirebilmeleri
.nin nedeni, bilgi ve deneyimlerine dayanarak, 
umut veren çözümleri çabuk saptayabilmeleridir. 
Uzmanın bilgisi deneyim ile oluşan bir talam 
kurallar şeklinde düzenlenmiştir. Hangi koşul
larda hangi eylemin genellikle iyi sonuç 
verdiğini belirten bu kurallara "heuristik" adı 

verilir. İşte, Uzman Sistemler de bunu başarı ile 
yapmaktadır. 

Michaelson ( 1985), Uzman Sistemleri (US); 
Öneride bulunabilen, problemi analiz edebilen, 
sınıflandırabilen, iletişim kurabilen, dizayn. 
yapabilen, tanımlayabilen, inceleyebilen, tahmin 
yürütebilen, belirleyen, yargılayabilen, öğrene

bilen, kontrol edebilen, programiayabilen ve 
öğreten bir çeşit bilgisayar programlarıdır" 

şeklinde tarif etmiştir. 

Uzman sistemlerin genel özellikleri Şekil 
1 'de verilmiştir. Bilgi Mühendisinin bilgileri 
uzmandan bilgisayar programına aktanrru Şekil 

2'de, Uzman Sistemde roller Şekil 3'te ve 
Uzman Sistemin genel yapısı ise Şekil 4'te 
verilmiştir. 

Yüksek Seviyede Uınıanlık 

40 

E~tim 
Olanaklan 

/i:; 
\ Uzmanı 

lfadelerde 
Esneklik 

lfadelerin 
kolay anla
şılabilirlili~ 

Belirsizlik 

Şekil 1 Uzman Sistemlerin Genel Özellikleri 

Sorular , problemler 

~ 
( Bilgi '\ı------ı 

Mühendisi 
Stratejiler, 

Tahmin Modeli 
Kurulması 
(feşhis) 

UZMAN 
SİSTEM 

meslek kmallan,L------' 
ortam k-urallan 

Cevaplar, çö:zümler 

Şekil 2 Bilgi mühendisinin bilgileri uzmandan bilgisayar programına aktanını 
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,---------.__ 
, ,.- Destek Yazılunuu \ 
\ Y apıııı (Prograıncı) 

~ ·. Uzmanı ,:-,__ ___ ....,programı test 
, , ___ ....--- eder ve geniş

letır 

Görüşme ve 
gözlemler 
yapar 

Uzman Sistem 
Geliştinn e 
Destek Yazılunlan 

V eri eklemeleri 
yapar 

( 
B.ilFisayııra veri ·) 

., gıren eleman / ----Şekil 3 Uzman Sistemde Roller 

KUU..ANICI 

UZMAN 

Sonuç 
Çıkartım 
Mekanizması 

Şekil4 Bir Uzman Sistemin Yapısı 

Uzman sistemlerin su kaynaklan mühen
disliğinde kullanımı 90'lı yıllardan sonra 
yaygınlaşmıştır. Bu konuda geliştirilen bazı 
Uzman Sistemler aşağıda verilmiştir. 

DSS, (Engel, 1991), Baraj yerseçici uzman 
sistemi, bir alanın baraj yeri ve rezervuar olarak 
kullanımının tespiti için hazırlanmış bir uzman 
sistem programıdır. Bu program baraj yüksekliğ~ 
15.2 m'den daha küçük, su dolma hacmı 
3.075.000 m3'ten daha az olan baraj yerlerinin 
seçimi için amaçlanmıştır. Bu program, Purdue 
Üniversitesinde eğitim ve değişik şirketlerinde 
planlama amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu 
uzman sistem oluşturulurken CLIPS program
lama dili kullanılmıştır. 

Fayegh and russel (1986), tarafından taşkın 
analizi için en uygun model ve parametrelerin 
seçimini yapan bir uzman sistem geliştir

mişlerdir: 

Baralts (I 993), Mikro sulama sistemlerinin 
değerlendirilmesi ve hidrolik dizaynı için bir 
kural tabanlı uzman sistem geliştirmişlerdir, 
Kural tabanlı sistem oluşturulurken, hidrolik 
dizayn kriteri yanında basit istatistiğe dayanan bir 
hedef dizaynı da dikkate alınmıştır. Ayrıca 

oluşturulan sistemin, üniformluk ve maliyet 
bakımından da uygunluğu sağlanmıştır. Hidrolik 
dizayn ve mikro sulama sisteminin analizinde 
akım denklemlerinin sonlu eleman formülasyonu 
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kullanılmıştır. Bu konuda oluşturulmuş uzman 
sistem, sonlu elemanlar metodu ile geliştirilmiş 
mikro sulama sistemlerinin analizini yapan ve 
DESIGNER diye isimlendirilen bilgisayar 
programıyla desteklenerek hazırlanmıştır. 

DDMES, (Chang and More, 1994), Kurakliğı 
tanımlamak için hazırladıklan uzman sistemde 
akarsu akımı, yağış, sıcaklık, yeraltısuyu ve göl 
seviyelerini dikkate alarak bu beş parametreyi 
kullanmışlardır. Bu program, kuraklık yönetimini 
tespit etmek ve taşkın kontrollü rezervuarlarda su 
tahliyesinin tetkiki için bir uzman sistem 
geliştirilmiştir. 

Chang, Zheng, K eo pa and Teok ( 1996) 
tarafından günlük kuraklığı izlemek için, CLIPS 
uzman sistem yazılım paketi kullanılarak, bir 
uzman sistem oluşturulmuştur. Bu sistem 
oluşturulurken dört bileşen kullanılmıştır. (!.)'si 
bilgi tabanı, bu günlük kuraklık şiddetinin tayini 
için IF-THEN tipindeki kurallan içermektedir. 
(2 . )'si işletme (çalışma) hafızası, bu önceki 
yıllara ait kuraklık karakteristiklerini içermek
tedir. (3.)'sü sonuç çıkarma mekanizması. (4.)'sü 
ise kullanıcı arayüzü, bu kullanıcı ve sistem 
arasında kominikasyon mekanizmasını sağlar. Bu 
program Ohio Üniversitesinde geliştirilmiştir. 

Uzman ogrctim göre . DSİ Genel MOd 
lileri (karşılıldı ve ha 1 S yıl tccrfllıeli 
lıerleşme) mQhendisler 

Bilgi 
MQhcndisi 

Uzman Sistemin 
Bilgi tabanı 

Delleur and Baffaut (I 991 ), Fırtına su 
yönetimi modelinin (SWMM) kalibrasyonu için 
bir uzman sistem programı geliştirmişlerdir. Bu 
uzman sistem oluşturulurken KES (Knowledge 
Engineering Sistem) Shell'ini kullanmışlardır. 

KES mimarlık ve mühendislik yazılımı tarafından 
(Software A&E, Ine. 1987) (C) dilinde yazılmış 
bir uzman sistem shell'idir. KES, üç sonuç 
çıkarma mekanizmasına sahiptir. Üretim 
Kuralları (PS), hipotez ve testler (HT) ve 
istatistik sebep sonuç ilişkisi (BA YES)'dir. Bu 
çalışmada PS sonuç çıkarma mekanizmasını 

kullanmışlardır 

BARAJ TİP SEÇİCİ UZMAN SİSTEMİN 
OLUŞTURULMASI 

Bir uzman sistemi oluşturmak için en önemli 
işlerden biri bilgi tabanını oluşturmaktır. Bilgiye 
ulaşmak ve programa doğru olarak aktarmak 
gerekmektedir. Bu programda kullanılan kurallar 
belirli bir formatta hazırlanmıştır. Şekil 5'te bilgi 
tabanının oluşturulmasında izlenilen yol 
belirtilmiştir. 

Şekil 5. DTS ES Programının Bilgi Tabanının Oluşturulması 
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Uzman Sistemi oluşturmak için 265 adet kural hazırlanmıştır. Hazırlanan kurallardan birkaç 

tanesi aşağıda verilmiştir. 

1. If temel sedimanter kayaçiardan ibaretse and temel sağlam kumtaşı ve zayıf ara ta bakalı kiltaşı ve 

çamurtaşından ibaretse and temel faylanmaya maruz ise and temel kıvnmlanmaya maruz ise and temel 

tabakalan arasında düşük içsel sürtünme açısı oluşacaksa and yeterli kil varsa and yeterli kum çakıl 

malzeme varsa and bölge kurak fakat inşa suyu temini mümkünse and inşa esnasında taşkın ihtimali yoksa 

and baraj yüksekliği < 150 m ise 

Then kil çekirdekli kum çakıl dolgu baraj seçilebilir. 

2. If vadi temel kaya ise and vadi geniş ise and yamaçlar sağlam değilse and bölge yüksek (7-8 

Richter) depreme haiz ise and beton kum çakıl malzeme var fakat kısıtlı ise and temel için aşın enjeksiyon 

gerekiyorsa and yeterli kaya malzeme varsa 

Then ÖYBK kaya dolgu baraj seçilebilir. 

3. If baraj inşa edilecek temel kaya ise and temel dayanımı 2 MPa ise and baraj temel kayası 

yumuşak düşük mukavemetli kaya ise and ekonomik mesafede kil yoksa and kaya malzeme temininde 

çevrecilerin etkisi varsa or kaya malzeme temini pahalı ise and yeterli puzolan malzeme varsa and kum 

çakıl malzeme bol olarak varsa and baraj üzerinden su aşma riski varsa or su alma tesislerinin gövde 

içerisinden geçilmesi gerekiyorsa or yamaçlar dolusavak için uygun değilse or kaya malzeme uygun 

fiziksel nitelikte değilse 

Then FSHD baraj seçilebilir. 

4. If baraj temeli kaya ise and temel dayanımı 3 MPa ise and temelde fissür ve çatlaklar varsa ve 

iyileştirilecekse and yeterli miktarda uçucu kül varsa or yeterli miktarda puzolan varsa and yeterli 

miktarda kum çakıl malzeme varsa or yeterli miktarda kırmataş malzeme varsa and inşa esnasında baraj 

üzerinden su aşma ihtimali varsa and yeterli kaya malzeme yoksa or yeterli kaya malzeme ekonomik 

olarak temin edilemiyorsa or baraj sonradan yükseltilecekse or su alma tesislerinin gövde içerisinden 

geçilmesi gerekiyorsa and sol yamaçtakama veya blok kaymalan varsa and temel elastisite modülü 2.50 

GPa ise 

Then RCC baraj seçilebilir. 

Hazırlanan bu kurallar ESTA Uzman Sistem Shell'i kullanılarak barajlarda tip seçimine karar veren 

bir uzman sistem programı hazırlanmıştır. Fırat Üniversitesi Göleti'nin tip seÇimine ait yapılan bir 

uygulama, aşağıda verilmiştir. 
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Uzman Sistemi oluşturmak için 265 adet kural hazırlanmıştır. Hazırlanan kurallardan 

birkaç tanesi aşağıda verilmiştir. 

1. If temel sedimanter kayaçiardan ibaretse and temel sağlam kumtaşı ve zayıf ara tabakalı kiltaşı ve 
çamurtaşından ibaretse and temel faylanmaya maruz ise and temel kıvrunlanmaya maruz ise and temel 
tabakaları arasında düşük içsel sürtünme açısı oluşacaksa and yeterli kil 'varsa and yeterli kum çakıl 
malzeme varsa and bölge kurak fakat inşa suyu temini mümkünse and inşa esnasında taşkın ihtimali yoksa 
and baraj yüksekliği <150 m ise 
Then kil çekirdekli kum çakıl dolgu baraj seçilebilir. 

2. If vadi temeli kaya ise and vadi geniş ise and yamaçlar sağlam değilse and bölge yüksek (7-8 Richter) 
depreme haiz ise and beton kum çakıl malzeme var fakat kısıtlı ise and temel için aşın · enjeksiyon 
gerekiyorsa and yeterli kaya malzeme varsa 
Then ÖYBK kaya dolgu baraj seçilebilir. 

3. If baraj inşa edilecek temel kaya ise and temel dayanımı 2 MPa ise and baraj temel kayası yumuşak 
düşük mukavemetli kaya ise and ekonomik mesafede kil yoksa and kaya malzeme ternininde çevrecilerin 
etkisi varsa or kaya malzeme temini pahalı ise and yeterli puzolan malzeme varsa and kum çakıl malzeme 
bol olarak varsa and baraj üzerinden su aşma riski varsa or su alma tesislerinin gövde içerisinden 
geçirilmesi gerekiyorsa or yamaçlar dolusavak için uygun değilse or kaya malzeme uygun fiziksel nitelikte 
değilse 

Then FSHD baraj seçilebilir. 
4. If baraj temeli kaya ise and temel dayanıını 3 MPa ise and temelde fissür ve çatlaklar varsa ve 
iyileştirilecekse and yeterli miktarda uçucu kül varsa or yeterli miktarda puzolan varsa and yeterli 
miktarda kum çakıl malzeme varsa or yeterli miktarda kırmataş malzeme varsa and inşa esnasında baraj 
üzerinden su aşına ihtimali varsa and yeterli kaya malzeme yoksa or yeterli kaya malzeme ekonomik 
olarak ternin edilerniyorsa or baraj sonradan yükseltilecekse or su alma tesislerinin gövde içerisinden 
geçirilmesi gerekiyorsa and sol yamaçta kama veya blok kaymaları varsa and temel elastisite modülü 2.50 
GPa ise 
Then RCC baraj seçilebilir. 

Hazırlanan bu kurallar ESTA Uzman Sistem Shell'i kullanılarak barajlarda tip 

seçimine karar veren bir uzman sistem prograrnı hazırlanmıştır. Fırat Üniversitesi Göleti'nin 

tip seçimine ait yapılan bir uygulama, aşağıda verilmiştir. 



temel derinligini seçiniz .. 

emel basınç mukavemeti durumunu seçiniz. 

Şeklini seçiniz 

Geçirimsiz kil malzeme bol miktarda mevcut 
mu? 
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Baraj yüksekligini seçiniz. 

Vadi Şekli Faktörünü (K) giriniz 

:· : ·= ·: .·· : 

adi yamaçları geometrisini seçiniz. 

Doluıavak yerleşim durumunu belirleyiniz. 

malzeme taşıma mesafesi ekonomik mi? 

45 



DSİ TEKNİK BÜLTENİ 1998 SA YI 92 

için temiz k.um-çak.ıl yeterince mevcut 

derecesini seçiniz. Bölgenin iklimini seçiniz. 

lillllll:·i~=i' i: .. i: i• lilllllillllllililll 11!~~ :: ,,_: .:L. 
=: ~: ·: :: 

: .. ":: :· ·: : · .. •: •' :· :: . . •. ,• :' 

yapma mevsimi k.ısa mı? R ezervuarda heyalan durumu ... 

miz_ teminindek.i etkilerini Hazne suyunun özelligini seçiniz. 
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· .. •. : :: : : .... =·. 
yeri ve çevresi yoğun bir turistik bölge 

kapsamı alanında mı? 

Kazılardan çe1itli özelliklerde malzeme temin 
edilecek mi? 

SONUÇLAR 
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sonradan yükseltilecek mi? 

ı;Fıuoıus<tvaı. kazısından çıkacak 
lt'ımaızı~me dolguda kullanılacak mı? 

İnşaat mühendisliğinde yapay zeka uygulamaları henüz yeni bir konudur. Özellikle uzman 

sistemler ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar çok azdır. Son zamanlarda oldukça popüler olan 

uzman sistemlerin gelecekte daha yaygın olarak kullanılması beklenmektedir. 
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SONUÇLAR 

İnşaat mühendisliğinde yapay zeka uygula
maları henüz yeni bir konudur. Özellikle uzman 
sistemler ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar 
çok azdır. Son zamanlarda oldukça popüler olan 
uzman sistemlerin gelecekte daha yaygın olarak 
kullanılması beklenmektedir. 

Bu çalışmada barajların tip seçimi, yapay 
zekanın bir alt biri olan uzman sistemler 
kullanılarak yapılmıştır . Önce uzman sisteminin 
bilgi tabanı kurallar halinde oluşturulmuş, sonra 
bu kurallar yardımıyla EST A uzman sistem 
shell 'i kullanılarak barajlarda tip seçimine karar 
veren DTS ES uzman sistemi hazırlanmıştır. 

DTS ES uzman sistemi baraj tip seçiminde 
kullanılabileceği gibi baraj tip seçimi konusunda 
yeterli tecrübeye sahip olmayan mühendislerin 
yetiştirilmesinde de eğitim amaçlı olarak 
kullanılabilir. Bu uzman sistem ileride 
geliştirilebilecek niteliğe sahiptir. Teknolojik 
ileriemelere paralel olarak ortaya çıkan yeni 
kurallar hazırlanan uzman sisteme eklenilebilir. 

Oluşturulan uzman sistem programı, 

kullanıcıya sorular sormaktadır. Program 
tarafından sorulan sorulara kullanıcı verilen 
seçenekleri işaretleyerek cevap vermektedir. 
Sorulan sorular kullanıcının işaretiediği 

seçenekiere göre yönlenmekte, soru sayısı ve 
şekli her problem için farklı olabilmektedir. 
Neticede program tıpkı bir tecrübeli mühendis 
gibi bir karara varmakta ve karar ekrana 
yazılmaktadır. Kullanıcı, önerilen kararın 

gerekçesini öğrenmek istediği takdirde, gerekli 
bilgileri ekranda görebilmektedir. Buna ilaveten, 
kullanıcıya seçilen baraj tıpının pictures 
database'te olan tipik fotoğrafı, kesiti ve detaylı 
açıklayıcı bilgileri de verilebilmektedir. 

DTS ES uzman sistem programında, 

teknolojisi yeni olan ve ülkemizde halen 
kullanım alanı bulanmayan baraj tipleri de 
dikkate alınmıştır. Bir başka ifadeyle, oluşturulan 
uzman sistem yeni geliştirilen ve oldukça 
ekonomik olan baraj tipierin de içermektedir. 
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İSRAİL HÜKÜMETi TARIM BAKANLIGI 
SU KONUSUNDAKi ÇALIŞMALARI 

Çeviren :Ahmet H. SARG IN (*) 

r----------------------------Ö ZET-----------------------------, 
Su, sınırlı kaynak olarak devlet tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda, 

etkin kullanıma ulaşmak için mühendislik, ekonomik ve idari faaliyetlerin 
tanımlanmasını ve yasal yapının organizasyonunu gerektirmektedir. 

Bu görüşü temel edinen İsrail Devleti'nde, sınırlı olan su kaynakları kanunlar 
çerçevesinde devletin kontrolü altında kamu malı olmakla, karar verici mekanizmalara 
katılım prensibi esas kabul edilmekte ve su kaynakları yönetimini ülke gelişiminde en 
önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Bunların gerçekleştirilmesi için aracı 
olan etkenler ise; Su Kanunu, Su Komisyonu, Su Tahsisi ve Su Ücretleri'dir. 

GİRİŞ 

İsrail devletinde su bol değildir . Ülkenin 
doğal su kaynakları, ancak mevcut tüketimi 
karşılamaktadır. Tarımsal, endüstriyel ve 
kullanım ihtiyaçlarının artması neticesi artan 
tüketimi karşılamak ıçın su kaynaklarını 

değerlendirmede dikkate değer yatırımların 

yapılması gerekir. 

Su Kanunu, mevcut su eksikliği ile önemli 
olarak belirlenen ihtiyaçlar arasında denge 
yaratmaktadır. 

Su ülkenin gelişiminde en önemli 
unsurlardan ve ana kaynaklardan biri olduğu için 
devletin kuruluşundan hemen sonra, devlet su 
politikasının belirlenmesi, uygulanması ve 
bunların sonucunda sağlanan faydaların halka 
dağıtılınasını gerektiren bir planlama ile karşı 

karşıya kalmıştır. Bu planlama devletin 
menfaatlerini muhafaza ederek halkın su 
ihtiyaçlarını karşılamak için rasyonel bir şekilde 
yapılmalıdır. 

{*) Jeoloji Yük. Mü h. Jeoteknik H iz. ve YAS Dai. Bşk. 

Böyle bir niyet ancak yasal anlamda 
gerçekleştirilebilir. Yasa , in sa nların uymas ı 

gerekli kuralları ve unsurları tanımlamak için 
hükümetin e linde bulunan ayrıntılı bir araçtır. Bu 
amaçla 1959 yılında Su kanunu kabul edilmiştir. 

SU KANUNU (1959) 

Su kaynakları yönetimi bir çok kanun 
tarafından yapılmaktadır. 1959 tarihli Su Kanunu 
temel kanundur. Diğerleri ise, 5715-1955 tarihli 
Su Ölçüm Kanunu, su Sondajı (Kontrol) Kanunu 
ve su hukuku 'nu içeren çeşitli kanunlard :r. 

Su Kanunları, su konusunda yı~aman ın 

başarısını içermektedir. Kanunların ana planı; 
suyun bir üretim malı olduğu ve az olmasından 
dolayı, ülkenin gelişimi için en etkin ve faydalı 
olacak şekilde kullanılmasıdır. Bunu başarmak 
için tek yol, özel sahibi olan suların kamulaş

tırılınası ve su haklarının devletin elinde yoğun
laştırılmasıdır. Bu fikir kanunun 1. maddesinde 
şöyle ifade edilir "Su kaynakları devletin 
kontrolu altında kamu malıdır ve ülkenin 
gelişimi ve insanların ihtiyaçlarına göre tahsis 
edilmelidir." 
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Su kaynakları , yüzey sulan, yüzeyaltı sulan, 
drenaj suları , sel sulan ve kanalizasyon sulan 
olmak üzere bütün suları ifade etmektedir. Bütün 
su kaynaklarının kontrolu devletin elinde 
toplanmalıdır. Devlet, bu konuda bütün toplumun 
adına hareket eder ve ülkenin ve insanların 

gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için bu kaynaklan 
uygun şekilde tahsis etme görevi ile yükümlüdür. 

Böylece su özel mülkiyet değildir ve her bir 
birey için kanun usullerine dayanılarak verilen su 
kullanım hakkı, kanunların tasarrufu altındadır. 

Su konusundaki Meclisin sorumluluğu 

Tarım Bakanlığına devredilmiştir . Bakanlık, su 
kanunlarındaki usullere dayanarak kanunların 

uygulanmasından sorumludur. 

Parlementonun sorumluluğu Tarım Bakan
lığı tarafından yükümlenirken, kanunlan uygula
makla sorumlu olan Su Müfettişi ülkenin su 
konularını yönetmek için hükümet tarafından 

atanmaktadır. Su Müfettişi ülkenin su kaynak
larını yönetmeye ilişkin olan bütün sorum
lulukları tek başına taşır. Parlemento sorum
luluğu açısından müfettiş Tarım Bakanlığının alt 
birimidir. 

Yasal birimlerin alt üniteleri, su 
müfettişlerini şahsi karar verme yetkisi ile 
donatacak şekilde organize edilebilir. Bu 
yetkiler, su tahsisi, su kullanımının denetimi, su 
işlerinin tesis edilmesi ve işletilmesi ile yasal 
usullerin yerine getirilmesi hususundaki kanuni 
yaptırırnların uygulanmasıdır. 

Su Müfettişinin kanuni usullere göre 
belirlenen görevlerini yerine getirmesine ve 
denetlemesine imkan tanımak için Müfettişe 

yardımcı olacak bir idari mekanizma kurul
muştur. Bu mekanizma, Su Komisyonu olarak 
adlandırılan resmi bir kuruluştur ve Su Müfettişi 
bu kuruluşun Genel Müdürü'dür. 

Su Kanunundaki usullere göre, Su 
Müfettişlerinden önceden izin almaksızın su 
kullanımındaki her türlü faaliyet yasaklanmıştır. 
Su üretimi, temini ve tüketimi , yeraltısuyu 

bestenimi ve benzeri işlemler Su Müfettişinden 
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önceden gerekli izin alınmadan yapılamaz. Bu 
izin, yerine getirilecek olan şartlan tanımlar. 

Yerine getirilecek olan şartlar şunlardır: Suyun 
üretimi ve temini ile ilgili nicelik, düzenlemeler 
ve işlemler ile su kullanımındaki etkinliğin 

arttırılması, kirliliğin önlenmesi ve bu konuya ait 
olan bütün yardımcı işlemlerdir. 

Eğer bütün işlemler yerine getirilmemişse 
verilen izin Su Müfettişi tarafından geri alanı bilir. 
Su kanunu su kullanımında farklı izinleri 
tanımlamaktadır (üretim, beslenim, sondaj, inşaa 
vb.). 

Karar verici mekanizmalara halkın katılımı, 
su kaynaklarının devlet tarafından kontrolünün 
yanısıra kanunda yer alan diğer önemli bir 
prensipdir. Kanun, yetkililerce halkın fikrinin 
alınmasını ve onun temsilcilerinin çeşitli prose
dürlere katılmasını zorunlu kılar. Bu prensip, su 
kanununda Su Kurulu oluşturularak mükemmel 
bir şekilde kendini gösterir. Su kurulu, su 
kanunundaki esaslara göre kurulan bir kurumdur. 
39 üyeli bu ulusal kurul hükümet tarafından 

atanır ve görevi su politikası konusunda Tarım 
Bakanı 'na ve Su Müfettişi 'ne yapacağı düzen
lemeleri yayımlamadan önce danışmanlıkda 

bulunmaktadır. Kurul üyelerinin 2/3 'ü halkın ve 
1/3 'ü hükümetin temsilcileridir. Halkın tem
silcileri, ülkenin su üreticileri, temin edicileri ve 
tarım-endüstri ve içme-kullanma gibi çeşitli 

sektörlerdeki tüketicilerin tamamını temsil eder. 
Tüketici temsilcileri kurul üyelerinin en az 
%50'sini oluşturur. 

Kurul, başkan Tarım Bakanı veya başkan 
yardımcısı Su Müfettişinin başkanlığında sık sık 
toplanır. Su politikası ile ilgili her karar ön 
tartışma için Su Kuruluna getirilir. Ayrıca, su 
kanunu uyarınca yayınlanacak her bir yasama 
konusu Su Kurulundaki toplantılarda ayrıntılı 

olarak önceden ele alınır. Tartışma kurulda yer 
alan ilgili temsilcilerin görüşleri alınarak 

yapılmaktadır. 

Karar verici mekanizmalara halkın katıldığı 
diğer bir kurum ise Su İşleri Mahkemesi'dir. Bu 
mahkeme su kanununca kurulan adli bir 
mahkemedir. Mahkeme, su konulannda hüküm 
vermek, su politikasına ait olan kararları vermek 
ve su kanununa göre yetkili kurullarca verilen 
yetkileri İcra etmek için güçlü yetkilerle 
donatılmıştır. 



Su İşleri Mahkemesi, Tarım Bakanı veya 
Su Müfettişinin su kanunu uyannca yetkilerini 
icra etmeden önce vatandaşiann müracat edeceği 
tek adli mercidir. Mahkeme 1 profesyonel hakim 
ve 2 halk temsilcisinden oluşur. Halk temsilcileri 
Tarım Bakanı tarafından düzenlenen listeden Su 
Kurulununda fikri alınarak seçilir. Profesyonel 
hakim mahkeminin başkanıdır. 

Su kanununu tamamen anlamak için iki 
temel kanuna da değinmek gerekir. 

SU ÖLÇÜM KANUNU (1955) 

Kanundaki temel esas, her bir tüketiciye 
ayrı ayrı ölçüm aleti temin edilmesi 
zorunluluğudur. Su ücreti, su sayacından okunan 
değere göre belirlenir. 

Kanun, su sayacı takılınadığı sürece Su 
Müfettişlerine su ternınını ve tüketimini 
yasaklama hakkı verir ve herkese su sayacı 

takınayı zorunlu kılar. 

SU SONDA.J (KONTROL) KANUNU 1955 

Kanunda, sorumsuzca kullanımdan dolayı 
yüzeyaltı su kaynaklannı korumayı, kirliliği, aşın 
tüketİlıneyi ve tuzluluğu önleyici tedbirlerin 
alınması amaçlanır. Kanunun esası bir sondaj 
kuyusu açılması halinde veya açılmış kuyuda su 
verimini arttırıcı her türlü değişim için su 
müfettişlerinden izin alma zorunluluğudur. 

İzinsiz kuyu açımı, kuyu inşaatında 
değişiklik veya kuyuda şartlara uymayan 
tadilatlar konusunda Su Müfettişleri yapılan 

değişikliklerin iptal edilmesi ve izinde belirtilen 
duruma yeniden dönülmesini isteyebilirler. 

Kuyu, yalnızca kuyu sahibinin kişisel 

tüketimini sağlamak amacı ile açılsa bile kuyu 
açma izni alınması gereklidir. 

SU KOMiSYONU, GÖREVLERİ VE 
YAPISI 

Su Komisyonu, İsrail halkına içme, sanayi 
ve tarımsal amaçlı olmak üzere çeşitli tüketim 
amaçları için kesintisiz su temininden, ülkenin su 

DSİ TEKNİK BÜLTENİ 1998 SA YI 92 

kaynaklannın yönetiminden ve işletilmesinden 

sorumludur. Ayrıca Su Komisyonu, su ekonomisi 
politikasının belirlenmesi, planlanması ve su 
ekonomisinin geliştirilmesi , su kaynaklarının 

kirlilikten korunması, nehir akımlannın düzenlen
mesi ve sel taşkınlarının önlenmesi, taşkın 

sulanının kullanımı, yeni su kaynaklarının 

geliştirilmesi, atık sulann kullanımı, denizsuyu 
arıtma tesislerinin geliştirilmesi ve etkin su 
kullanımının teşvik edilmesinden de sorumludur. 

1959 tarihli Su Kanunu ülkenin su 
kaynakları ile ilgili olarak Tarım Bakanı ve Su 
Müfettişi ' nin temel faaliyet alanını tanımlar ve 
yönlendirir. Su, halkın malı olarak, devletin 
tasarrufu altındadır ve ülkenin gelişimi ve 
vatandaşların ihtiyacı için planlanır. Kanundaki 
tanıma göre su kaynakları, kaynakları , nehirleri, 
gölleri, su toplamalarını, yüzey veya yüzeyaltı, 
doğal veya regüle edilen suları su kuyularını, 

akan veya durgun olan drenaj veya atık sularını 
ifade eder. Bakanlar Kurulu ' nca atanan mülkiye 
memuru olan Su Müfettişi, tarım Bakanlığının 

politikasını yerine getirir. 

HİDROLİK SERViS 

Bu servis, su komisyonunun bir bölümüdür 
ve su kaynaklannın işletilmesi ve planlanması ile 
ilgili hidrolik dataların depolanmasından sorum
ludur. Üretim izni için temeli oluşturan bu data
lar, işletme ruhsatı, besienim ve çekim işlem

lerinin yapılması, suyun nitelik ve niceliğinin 

muhafazası için gerekli işlemlerin denetimini 
içerir. Servis, su potansiyelini belirlemek için 
hidrolojik araştırmalann başlatılması , yeraltı su 
tablasının, Kinneret gölünün ve yüzey sulannın 
seviyeiirinin düzenli olarak ölçümü ile ilgilenir. 
Su müfettişlerine faaliyetlerinin sonucunu bil
dirir. 

TAHSiSLER VE LiSANS BÖLÜMÜ 

Bu bölüm, suyun tüketimi, temini ve 
besienim hakları ile ilgili su kanunu hükümlerini 
yerine getirmekle sorumludur. Ayrıca, su temini, 
sondaj izinleri, su hakları, su tahsisi ve tüke
timinin bildirilmesi konularında Su Komis
yonunun yetkilerini İcra eder. Bölüm, Tanm 
Bakanlığı Planlama Yetki.! ileri ve görevi talep le-
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ri karşılama olan Böige Sorumluları ile birlikte 
ça lı ş ır. Su komisyonu teşkilat yapısı içinde 
yapılan değişimle tahsis ve lisans . bölümü 
gelecek yı ll ardak i taleplerin yönlendirilmesi ile 
ilgilenecektir. 

GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 

Su komisyonu içinde kurulan ve geliş

mekte olan yeni bir bölümdür. Bu bölüm, ülkenin 
su ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı su kaynakları ile 
ilgili çalı şmaları gel i şme programı uyarınca su 
ekonomisi geli şim programının yerine getirilmesi 
il e il g ili o lan bütün planlama i ş l erini yönlendirir. 
Çeşitli devlet kurumları (Savunma Bakanlığı , 

Bayındırlık Bakanlığı, Beled iyeler, İ skan Kurum
laH) il e gelişim prog ramını koordine eder. 
Mühendislik ve ekonomik kontrol mekanizmaları 
ile Mekorot ve diğer su temin eden kuruluşlar 
tarafından yapı l an işlerin kontrolünü ücret 
düzenlemeleri aç ı s ından yürütür. 

PLANLAMA BÖLÜMÜ 

Planlama bölümü, genel planlama, master 
plan, bölgesel ve mahalli planlama gibi ülkenin 
su ekonomisinin uzun dönem stratejik 
planmaması ile ilgi li işlemleri yürütür. 

SU KALİTESİ VE ATlK SU BÖLÜMÜ 

Su kalitesinin korunması, su kalitesi 
gözlemlerinin yürütü lmesi , çevrenin korunması 
atık su metotlarının koordinasyonu ve veri 
toplanmasına ilaveten atık suların antımı ve tekrar 
kullanımı için data toplanması ile ilgilenir. Su 
kalitesinin gözlenmesi Sağlık ve Çevre 
Bakanlıkları ile koordine edilir. Ek olarak, tarım 
sektöründe atık sulardan faydanılması için 
projelerin başlatılmasından sorumludur. 

TOPRAK KORUMA VE DRENAJ 
BÖLÜMÜ 

Toprak koruma ve drenaj Bölümü, ülkedeki 
toprak kaynaklarının korunması, nehir akımlarının 
düzenlenemesi ve drenaj işlemlerinden sorumlu
dur. Drenaj projelerinin başlatılması , yüzey su 
kaynaklarının değerlendirilmesi, nehir akımla

rının düzenlenmesi, baraj göllerinin değerlen

dirilmesi ve drenaj yöntemi ile nehirlerin bakımı 
bu bölümün sorumluluk sahasıdır. 
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EKONOMİK BÖLÜM 

Su fiyatlannda vergi toplama ve teşvik 
verme gibi değişimler için teklif hazırlamakla 
sorumludur. Ayrıca su ekonomisi gelişme 
programının ekonomik boyutu ile de ilgilenir. 

YASALBÜRO 

Asıl ve ilgili yasal işlemlerin başlatılması, 
su kanunlarını yerine getirme hususunda 
danışılması , sözleşme ve kontratiann hazırlan
ması , Su Konseyinin ve Amaç Komitesinin 
aktivitelerinin koordinasyonu ve Parlemento 
toplantılannda Su Komisyonunun temsil edilme
sinden sorumludur. 

İDARE VE ORGANiZASYON 

Bu birim, mevcut politika ve direktifler 
çatısı altında idare ve organizasyon konusunda Su 
Komisyonunun çalışmalarından sorumludur. 

su KOMiSYONU İLE İLGİLİ DiGER 
KURULUŞLAR 

ICW A, Su Komisyonu ve Standartlar 
Enstitüsü tarafından kurulmuştur. Şirket, su 
aletlerinin geliştirilmesi, içme ve tarımsal 
kullanım için yardımcı olunması, standartlar için 
teknik şartların hazırlanması, çeşitli su analizleri 
ve arazi şartlannda kalite garantisinin sağlanması 
ile uğraşır. Ek olarak, sulamada otomasyonun 
geliştirilmesi ve sulamada etkinliğin arttırıl
masına yardım eden yerel ve uluslararası bilgi
lerin toplanması ve planların hazırlanmasından da 
sorumludur. 

KİNNERET YÖNETİMİ 

Kinneret Yönetimi, Kinneret Drenaj 
Havzasının işletilmesi, kirliliğin önlenmesi, göl 
kı yılanna dikkat edilmesi, danışmanlık ve kontrol 
hizmetlerinden sorumludur. Ek olarak, yönetim 
kapalı ekonomi olarak işletilen çöp ve kanali
zasyon atıklarından bölge servislerinin kurul
masını temin eder. 

DENGELEME FONU 

Su ücretlerini dengeleme fonu, su 
ücretlerini dengelemek için kanun ile kurulan bir 
kuruluştur. Bu işlem, su temin ücretlerinin 
yüksek olduğu bölgeler ile ücretierin düşük 
olduğu bölgeler arasında denge kurularak 
başanlır. Denge mekanizması ücretleri dengele
mek için teşvik verilmesi ve denge verilerinin 
toplanması esasına dayanır. 



SU iŞLERİNİ DEGERLENDİRME 
KOMİTESİ 

Komite, Su Müfettişleri adına hareket eder. 
Görevi mühendislik ve ekonomik kriteriere göre 
su ekonomisini gelişme programının düzenlen
mesine karar .vermektedir. Komiteqe, Su Ko
misyonunun, Mekorot Şirketinin ve Yahudi 
Ajansının temsilcileri bulunur. 

STATÜ PLANLAMA KOMİTESİ 

Ulusal düzeydeki programların değerlen

dirilmesi ile uğraşır. 

BİLİMSEL KURULU 

Su Komisyonuna bağlı olarak çalışan 

Bilimsel Kurulu, ülkedeki akademik ve araştırma 
enstitülerinin bütün branşlanndaki çalışmalannda 
profesyonel araştırma forumu olarak hizmet eder. 
Bilim adamlannın ulusal düzeyde su ekonomisi 
politikası ve aktiviteleri konusunda görüşlerini 
ifade etmelerini ve katılımlannı sağlamada fırsat 
yaratılması için Bilimsel Kurul zaman zaman 
toplanır. 

SUTAHSİSİ 

Su, sınırlı kaynak olarak devlet tarafından 
belirlenen amaçlar doğrultusunda , etkin kullan
ıma ulaşmak için mühendislik, ekonomik ve idari 
faaliyetlerin tanımlanmasını ve yasal yapının 

organizasyonunu gerektirmektedir. 

Su tahsisleri gerçek anlamda 1959 yılında 
Su Kanununun kabulü ile başlam1ş ve bölgesine 
göre tahsis düzenlemeleri belirlenmiştir. Ülkede 
çoğu bölge, su tüketiminin belirlenen oranlarda 
sınırlı olduğu yerler olarak tan1mlanan tahsisli 
bölge olarak ilan edilmiştir . Bu yüzden stanartlar 
tarımsal tüketim ve bitki paterni,· kişi başı içme 
suyu tüketimini ve sanayi tüketimi için 
belirlenmiştir. 

Su kanununun yürürlüğe girdiğinen beri 
yıllık üretim ve kullanma izni, her üreticiye ve su 
kullanıcısına verilir. Üretim izni ; üretim, temin 
veya tüketim için müsade edilen su miktarı, üre
tim şartları ve yasaklar ile ilgili su müfettişinin 
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yetkjlerini yansıtan ana dökümandır. Bu konuda 
öncelik içme sulanna verilir. 

TARIMDA 

Tarım için su tahsisi, planlı tarım ve özel 
tanm arasında ayrılır. Özel tarım için su tahsisi Su 
Kanununun kabulü ile başlamıştır. 

İlk safha, kanunun yürürlüge girdiği zaman 
mevcut olan su kullanım haklannın (su hakkı 

değil) tanımlanmasıydı. Bu, tanm arazilerinin 
belirlenmesi, tesbit edilmesi ve o günlerdeki su 
tüketim miktarı olarak yapılmıştır. Sonradan, 
kullanım standartları farklı bitkiler için 
belirlenmiş ve standartların bir ölçeğe göre 
çarpılmasıylada, su tahsisi ortaya çıkmaktadır. 

Planlı yerleşimler için su tahsisi, toprak 
tipine ve kurulacak olan çiftlikterin maksimum 
sayısına göre yapılmıştır. Çiftlikler ıçın 

maksimum su tahsisi, planlanan çiftlik sayısı ile 
bir çiftlik için tahsis edilen su miktarının çarpımı 
ile bulunur. 

I 986'dan beri, Su Komisyonu su tahsis
lerinde azaltına politikasını takip etmektedir. 
Azalma ülkenin bir çok bölgesinde yapılmıştır. 
Bu, iyileştirme işlemine maruz olan sahil 
akiferinde pompaj ile çekimin azalmasıyla 

olmuştur. 

1993 yılında başlatılan en önemli değişim, 

yıllık tahsis tarihlerinde yapılan esnekliktir. Ocak 
ayında toplam tahsisin %70'i tarım sektörü 
tüketimi için hidrolojik duruma göre kış 

aylarında belirlenen tahsisten artanlar göz önüne 
alınarak aynı yılda 1 Nisan'dan sonra olmamak 
kaydı ile belirlenir. 

SANAYiDE 

Üretim de yılda 5000 m3'den fazla su 
kullanan sanayi sektörü için yapılan tahsis üretim 
kapsamına göre su kalitesi esas alınarak yapılır. 

Üretime bağlı olarak önceden belirlenen 
standartların çoğaltılması fabrikaya su tahsisi için 
esastır. Fabrikanın atık su antım sistemi gereken 
kriterleri karşılamazsa su kullanma izni verilmez. 
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KULLANMA SUYUNDA 

Kullanım amaçlı yerel yetkilere tahsis 
edilen su miktarı, yerel şorumlulara verilen 
limitler dahilinde ev için kullanımını bahçe 
sulamasını, kamu kullanımını ve ticarethane
lerdeki kullanımı içerir. Diğer bir deyişle yerel 
yetkiterin paylaştırdığı tüketim, tarım ve sanayi 
tahsisi hariç, kendi limitleri içinde olur. 

1993 yılında yürürlüğe konulan düzenle
meler uyannca, kullanım amaçlı olarak yerel 
yetkilere tahsis edilen su miktarı, bir önceki li-

sans yılı süresinde aynı yerel yetkiterin gerçek su 
tüketimleri olarak belirlenir. 

Su komisyonu, yerel yönetimlerin fıyatları 
azaltınası neticesi indirim veya dağıtım 

sisteminden olan kaçakları önlemek üzere bütün 
gayreti gösterecektir. 

Tahsis ve lisans Bölümünün, amacı tarıma 
tahsis edilecek suyun tarımda kullanılmayan 

miktarını belirlemek için çalışır. Bu, çiftçilere 
yeni miktarlar ilavesini mümkün kılarken 

devletin tarım ve politik ihtiyaçlarına uygundur. 

Tablo 1 : Su Tahsis ve Tüketimleri (milyon m3) 

YIL AMAÇ 

Arıtılmış 

1993 Tanm 375 

Sanayi 33 

İçme-Kullanma 2 

Toplam 410 

1994 Tan m 401 

Sanayi 38 

İçme-Kullanma 2 

Toplam 441 

1995 Tanm 384 

Sanayi 38 

İçme-Kullanma 2 

Toplam 424 

SU ÜCRETLERİ 

Su ücretleri, üretici /temin edici ve tüketici 
arasında su kullaırrundan dolayı belirlenmiş olan 
bir fıattır. Su tarifesinin geçerli olduğu yerlerde, 
ücret tarife ile belirlenir. 

Mekorat şirketi suyun 2/3 'ünü temin eder. 
Şirket , Parlemento Mali Komitesi tarafından 
uygun görülen, Tarım ve Maliye Bakanlıklarınca 
onay.lanan ücretleri belirlemede yetkili kılınmış
tır. Ucretler, tüketici fiatları, elektrik fiatlan ve 
ortalama ücretler endeksindeki değişime göre 
zaman zaman ayarlanır. 
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TAHSİS TÜKETİM 

İçilebilir Kalitede Toplam 

\ ı 132 1507 ı 172 

107 140 132 

426 428 486 

1665 2075 1790 

1057 1458 ı 190 

103 141 128 

488 490 521 

1648 2089 1839 

1042 1426 1258 

105 143 136 

488 490 557 

1635 2059 1951 

Ücretler farklı kullanım amaçlarına göre 
sınıflandınlır. 

SANAYİ VE TARIM 

Sanayi ve kullanım ücretleri, içme suyu 
ücretlerinden iki sebepten dolayı daha düşüktür. 

-Tarım ve sanayi suyu, üretimamaçlı tahsis 
edilir. 

- Tarımsal amaçlı su daha düşük kaliteli ve 
daha az güvenilir sudur. 



BELEDiYELER 

Yerel yönetimler ıçın su ücreti Mekorat 
şirketine ödenecek ücret esas alınarak İçişleri ve 
Maliye Bakanlıklan tarafından belirlenmektedir. 

Yerel sınırlar içinde tarım ve endüstri 
amaçlı sular için kullanılan ücretler aynıdır. Buna 
paralel Mekorat şirketinin bu amaçlı satış 

ücretide aynıdır. Yerel yönetimler dağıtım ve 
temin fiatlarını içeren dağıtım harcamalannı tahsil 
etmektedir. 

İÇME-KUlıLANMA 

Ücret belirlenmesi Mekorat şirketine 
ödenen ücrete bağlıdır ve ücret gerekli nitelik ve 
nicelikteki suyun temini için yapılan harcamalan 
içermektedir. 

Ücret kullanılan su miktarı ile artmaktadır. 
İlk tarife her bir ev için ayda 8 m3 kullanıma 
kadar aynıdır. Bu tahsis aşılınca ikinci tarife 
sonraki 7 m3 içindir. Bundan sonra her bir m3 

ücreti dereceli olarak artar. 

Kalabalık aileler su ücreti indiriminden 
şöyle yararlanır: 4 kişiden fazla olan ailelerde her 
fazla kişi için kişi başına 3 m3 fazla su tahsisi 
yapılır. 

BAHÇE SUVAMA 

Bahçe sulamada nispeten düşük ücret 
vardır. Bu içme suyu hesaplamalarındaki ilk 
tarife ile aynıdır. Yalnız I m2 bahçe için 0 .6 m3 su 
ile sınırlıdır ve Nisan Kasım aylan arasındaki 

sürede yılda 300 m3'ten fazla su, bir bahçe için 
verilemez. 
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Sitelerde her evin bahçe tirnitini 500 m2 'ye 
kadardır. Bu, tahsis edilen su için problem 
değildir. Tüketici daha fazla su kullanılabilir ama 
kullanılan su miktan 300 veya 500 m3'ü aştığı 
durumlarda aşan miktar içme suyu tüketimine 
eklenir. 

Sitelerde paylaşılan tüketim genel su 
sayacında okunan değer ile her evdeki sayaçda 
okunan değer arasındaki fark olarak tanımlanır. 
Bu fark eşit olarak evler arasında paylaştınlır. 

SU KAÇAKLARI 

Paylaşılan tüketim normalden büyükse ya 
da aniden artarsa bu sistemde sızıntı olduğunun 
habercisidir. Bu durumda yerel yetkili bunu tamir 
etmekle yükümlüdür. 

Ücret, su sayacında okunan değere bağlıdır. 
Yerel yetkiler su sayacındaki okumaları iki ayda 
bir tüketiciye bildirir. Tüketiciye gönderilen 
fatura sadece su sayacında okunan rakamdır. 

Fatura süresince ücretlerde değişiklik varsa 
tüketim miktarı kullanım peryoduna bölünür. 
Değişim gününe kadar olan miktar eski ücretten, 
sonraki tüketim ücretten ödenir. 

Su sayacının olmadığı yerde içme-kullanma 
için tüketim ayda 15 m3 olarak belirlenmiştir. Bu 
miktar tek kişinin yaşadığı hanelerde 5 m3, iki 
kişi olan yerlerde ise 8 m3 dür. 

Eğer su sayacı çalışmıyorsa ve su tüketimini 
belirlemek imkansız ise görevleri sayacın 

çalışmadığı andan iki ay önceki değerlere veya 
bir önceki yılın aynı zaman periyoduna karşılık 
gelen tüketim miktarını değerlendirerek ücreti 
belirlemektedir. 
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DECCAN BAZALTININ PETROLOJİK, KİMYASAL VE JEOMEKANİK 
ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

(HİNDİSTAN) 

Yazan 

Çeviren 

: D.K.HOSH (*) 

: Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ (**) 

r----------------------------Ö ZET-----------------------------, 
Deccan bazaltının şekilsel karakteri ve mühendislik özelliklerinin analizi inşaat 

yapılarının tasarımında ve yapı malzemesi kullanımında lav akıntılarını dayanıksız, 
orta dayanıklı ve dayanıklı kayalar şeklinde gruplara ayırmaya yardımcı olmuştur. 
Laboratuvar ve arazi deneyleri arasında kayda değer bir oran yoktur. Akış katmanı 
esnek bir kiriş veya iki ucundan tutturu/muş plaka gibi davranış gösterir. Geniş 
hacim/i düşey ve yatay bağlantıların ortalama uzunluğu 4 m kalınlığı 0,5 m olan levha 
.veya kiriş oluşturur. Yeterli sıkı bazalt tabakası elde etmek ve yapıların deneysel 
tasarımını ekonomikleştirmek arasıra yapılan derin hajriyatı azaltmak için ön ve son 

. enjeksiyon yükleme arazi deneylerinin 1-4 m kalınlığındaki akış tabakasında tekrar 
edilmesi gereklidir. 

GİRİŞ 

Deccan bazaltının fiziksel özellikleri rezerv 
durumları, stratigrafik, litolojik ve petrolojik 
karakterleri hakkında yararlanılabilir bir hayli 
bilgi Fox ( I 9 I 6) ve Fermor ( I 925) 'in mükemmel 
çalışmalarıyla sağlandı. Keza yakın yıllarda 
Deccan bazaltının fiziki özellikleri ile kayaç 
karakterleri arasında bir bağ olduğunu da ortaya 
koydular. Fakat bunların gösterdiği sınırlamalar 
onların yapı malzemesi olarak kullanılması ve 
yükleme davranışlan ile ilgili temel anlayıştan 
sapmalara karşı yaklaşım kapsamındadır. Geçen 
on yıllık dönemde orta ve büyük sulama ve enerji 
projelerinin büyük bir bölümü ve diğer inşaat 
mühendislik yapılarının da ekonomik tasarım 

analizlerinde ve ampirik tasarım parametrelerine 
uygulanan yüksek güvenlik faktörü olarak 
Deccan bazaltından elde edilen verilerden 
yar~lanıldı. 

(*) Geological Sur~ey of İndia Bulletin of the 
International Associatpn of Engineering Geology No: 22 
287-292 Krefeld 1980 u 
(* *) DSİ TAKK Dairesi Başkan Yardımcısı 

Bu takdim Deccan bazaltının fiziki 
mühendislik özellikleri ve petroğrafik karakter
leri ile fiziki özelliklerin ortalama değerleri ve 
ekonomist bir görüşle inşaat mühendislik yapıla
nnın fiyatı _ve onların ölçülebilir düzeltmeleri 
arasında kabul edilebilir bir korelasyonun mevcut 
olduğunun belirtilmesidir. 

Deccan Bazaltının Genel Karakteri 

Hindistan yarımadasının bir kısmı ve 
merkezindeki kayalar stratigrafik yönden üst 
kretase ve protenozoyik yaştadır. Geniş bir alana 
yayılan volkanik kayalar (Şekil 1) yataya yakın 5 
m'den 70 m'ye kadar değişen kalınlıkta sıralanan 
Jav akınıılan ihtiva eder. 

Her bir akıntı katmanı yeşilimsi -siyah 
renklerde değişik formlarda bazalt veya dolerit 
olarak tanıtıldı. Bazalt akınıısının tabii karakteri 
içerisinde dar kapsamda az bir değişme bulundu. 
Bununla beraber bağımsız olmayan bir akıntı 
kısmında homojen kristal yapının ve dipten 
tepeye kadar üç alt kısım halinde sergilenmesi 
daha fazla bilgi alınabilmesini sağladı. (Bazaltta 
devam etmeyen boşluk durumu hariç tutuldu) 
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·AÇ I !"LAMA 

r-· · · · .. ·· .... ·· ı :-::. :.·::· .. ~: Alüvyon geçişi 

Bazolt akıntıları 

25-5U 50- 'iOO 100 cm 
Toprak örtüsü 

cm cm den çok 

~Başlıca kırık hatları 

Şekil 1 Deccan platosunun genel jeolojisi 

a) Esas olarak sıkı ve sert iyi taneli porfiritik 
dokuya yatay tabaka eklemeli bazalt 

b) Orta kısımda bulunan ortalama olarak 
kaba daneli, boşluklar (vesküler) ve boşluklan 
sonradan minerallerle dolu (amigdal) ihtiva eden 
bazalt 

c) Yukan kısımda altere olmuş ve yapısı 
bozulmuş zondan ibaret olan bazalt horizonu 
volkanik kül, bole yatağı, klinker, tüf, yerli 
oluşan kil ve alt zeminini oluşturan laterit yatağı 
yaygıl}_bir karakter olarak toprak örtüsüyle temsil 
edildi. 

İstisna olarak Godavari , Tapi ve Narınada 
gibi daha büyi)k akarsu vadileri boyunca 
granüler, yüksek oranda geçirgenlik özelliği ile 
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alüviyal bölgenin kumlu toprağı haric; Deccan 
bölgesi tanımı infiltrasyon oranı çok düşük ve 
kabarına özellikleri olan iyi bir tekstüre sahip 
koyu killi toprak olarak karakterize edildi . Bu en 
tipteki toprak örtüsünün derinli~i üç grupta 
sınıflandınlabildi .. (i) 25-50 cm. (ii) 50-100 cm 
(iii) 100-150 cm ve daha fazla. Bölgede ikinci 
gurup üstün durumdadır. Temeli oluşturan 

bazaltın aşınmış zonu takiben 20-50 m 
kalınlığında ve aynşmanın tamamlandığı bir 
·profildir. Sıkı ve taze bazalt ile üstündeki 
karşılaşılan kısımlar aşağıda verilmiştir. 

Laterit 
Boksit 
Lithomarge kil 
Spheroidal bazalt 

: 2-8 m 
:6-9 m 
: 8-10 m 
: 3-6 m 



En üst taraf yumuşak ve toprağa ait 
materyale dönüşümü olan horizondur. Deccan 
lateriti gözenekli kayanın hidrate demir ve 
aliminyum oksitle tecezzisiyle oluşan, değişik 
karakterde bir topraktır. Hidrate demü bazan 
kayanın sertleşmesine yardımcı olur. Baştan 

aşağı su geçirgenliği kumlu veya çıkıllı lateriti 
(eolitik veya gritty) gevşetir, yüzeye yakın su 
tutma kapasitesini azaltır. Seviyenin düşmesi 

kayanın su biriktirmesi yönünden iyidir. Sonra 
suyun ısiatmasıyla laterit ağırlaşır. 

Yerli kaya kili (Lithomarge kil) seyrek 
yayılma karakteri gösteren kaolinleşmiş bir 
materyaldir. Karşılaştırılınca oldukça homojen, 
altere olabilen ve düşük düzeyde kırıntı materyali 
olan bunlara göre yuvarlak tabakalı (spheroidal) 
bazalt horizonu eksik tecezzi dolayısıyla orta 
derecede heterojendir. Basamaklı tabakalı

kademeli bole (lntertrappean) volkanik kül ve 
breş yatakları, yaşlı toprak ve kil taşı (shale) ile 
mukayese edilince daha zayıf fiziksel 
karakterdedirler. Kül, bole (çamur taşı, bir kaç 
çeşit kil karışımı) killi yatakların geniş alanlarda, 
her yönde aynı vasıfta olamasına karşın breş 

yatakları her yönde aynı özellikte değildir. 

Bazalt akıntıları değişen yana) 
kalınlıklarıyla 5 kın'den az olmayan bir mesafede 
kalıcı kıvamlığı olan, baştan başa aynı tekstürel 
karakterde, oldukça üniform yatay tertiplenmeye 
sahiptirler. Sıkı ve sert bazalt ortalama olarak iyi 
taneli ve değişen %'lerde gaz kabarcıklarının 

gerip büyüttüğü kaba kristalli ince taraçadır 

(Laths ve tabular phenocrysts) . O rijittir ve 
gevrek (incipient) bir yapıya sahip olmasından 
kaynaklanan anlaşılabilir çatlaklar, uygun 
olmayan üretim sonucunda oluşan çatlamalardan 
dolayı muntazam ve yüklerneye elverişli 
olamamaktadır. 

Vesicular/emygdular horizon iki zona 
sahiptir. Alt kısımda seyerek, daha küçük 
boşluklu tabaka, üst tarafta yüksek, fazla 
boşluklu tabaka. Boşluklar kuartz, zeolit, gizli 
kristalli silis ve kalsitle doludur. Akıntıların 
tanıtımında mühendislik ve litolojik özelliklerinin 
herbirinin belirlenmesinde önceden söylendiği 
gibi incelemeden Deccan bazaltının bir 
akınıısında değişik strüktürde ve farklı kalitede 
tabakaların sergilenmekte olduğu görüldü. 
Kırılmalar ve çatlaklar yanında aşınma akıntı 

ünitelerinin yapısal özelliklerini oldukça etkiledi. 
Deccan bazaltının petrolojik ve kimyasal 
karakteri yeterli şekilde akıntılarının tipi ve dav-
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ranışiarı gibi oldukça geniş detaylı olarak izah 
edildi (sahasrabudhe ve diğerleri I 977; 
Deshmukh ve diğerleri 1977). Havai adası 
akıntılarının orijini esas alındı. Bazalt tiplerinin 
hepsi kimyasal yapısı bakımından oldukça 
ünifoım görünüme sahiptirler (Pascoe 1963) 
bazik kayaçiarın üst horizonu Si02 ve Al20 3 'ce 
zengin olmasına rağmen daha derindeki bazaltlar 
daha fazla Fe20 3, MgO, CaO'e sahiptirler. 
Porfiritik olmayandan porfıritik olana doğru 

tekstürel karakterde tabii olarak dar bir değişim 
değişik derecelerde tespit edilmiştir. Akıntıların 
seyreklik düzeni içerisinde tekrar oluşumunda 
temelden tepeye doğru orta ve yüksekçe olan 
porfiritik yapıda benzerlik olduğu Deshmukh 
( 1977 -1980) tarafından kaydedilmiştir. Bazalt 
akıntıları onun tarafından "çok az olivinli akan 
lav" anlamına gelen taleyitler (tholeiitic) olarak, 
ince taneli plajioklas olan fenokristler 
(phenocrysts), feldispat, ojit ve nadiren olivin 
bulunan, plajioklasın hava kabarcıklarının 

şekillendiği klinoproksen, opak yahut ara yerde 
bulunan camsı veya arasını dolduran bağlama 
maddesi olan ilkel magma (mesostatis) ile ince 
taneli zemin serisi(groundmass) kristal dokuya 
sahip olarak tarif edildiler. Boşlukları dolduran 
kalsit, zeolit, gizli kristalli silis (kriptokristalin), 
kuars, kloritik materyal ve volkanik camlar gibi 
sekonder minerallerdir. 

Akıntılar farklı jeomekaniksel özelliklerin
de bununla beraber geniş çapta değişim 

görünümüne sahiptirler. Sıkı bazaltlar %4'ten 
daha az düşük boşluk oranı ve %3 'ten az 
absorbsiyon ile kütledeki çimentotaşmadan 
dolayı yüksek dayanım karakteri gösterirler. 
Büyük boşluklu ve boşlukları ikinci derecede 
minerallerle dolu olan bazaltın ortalama olarak 
porozite ve absorbsiyon u %I 2 civarında olmakla 
ortadan yükseğe kadar değişen bir mukavemet 
gösterirler. Diğer bir ifadeyle aşınmış en üst zon 
zayıf mukavemet karakterine ve ortadan yükseğe 
doğru değişen boşluk ve absorbsiyon oranına 
sahiptir. 

Deccan bazaltının diğer mühendislik 
\ sınıflandırma çalışması ve standardizasyonu 

sebebiyle yazann bölümleri temsilen bir kaç 
örnek üzerinde çalışması uygulanabilir bir orana 
sahip olduğunu göstermiştir. (Tablo I). Bilinen 
değerlerle tablo alarak mukayese cetvelİ haline 
getirildi (Deshmukh, şahsi bildiri I 980) ve 
böylece bunlar liste halinde (Tablo 2) 
ortalama mühendislik özellikleri ile takdim 
edilmiştir. 
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Tablo 1. Deccan Bazaltımn Zemin Mühendisliği Sınıflandırması. Hindistan 

Ayrışma Derecesi 

Toprak 

Materyalin Tipi 

Geniş yayılım gösteren killi, kireçli 

toprak karakteri (konkar) 

..._,_ 

Mühendislik Özellikleri 

Önemli temeller için uygun degildir. Su kaybında çatlama gelişmeleri olur. Vejetesyon 

(bitki) olmaksızın egimli yörede stabil degildir. Sıkı bir koruyucu örtü yoksa 

aşınabilir{Erozyona ugrar). Dolgu materyali olarak kullanılmadan önce elenınesi gerekir 

Konkar solisyonda çözülmez. 

JII Dayanıklı olmayan 1 i. Aşınması tamamlanmış 

(orijinal kaya, fabrikada 

hazırlanmarnış 

a) Yerinde oluşan bazalt kili Beton için uygun degildir. Duvarlı temelleri ve geniş yapılarda, belki alçak toprak dolgu 

II Orta derecede 

dayanıldı 

I Dayanıklı 

ll . Yüksek derecede aşınmış 

(Ana kaya bazan fabrikada 

hazırlanmış) 

(Lithomargiç) barajlarda uygun. Erozyon ve kaymaya, kopmaya karşı yüzeylerin tahkim edilmesi gerekir. 

b) Laterit toprak (Hidrate demir ve Toprak dolgu gibi belki harmanianmış materyal (kanşım materyali) olarak uygulanabilir. 

alüminyum çökeltisi içeren) 

Orta derecede aşınmış - Altere olmuş ı Yüksek derecede boşluldu , boşlukların ı Geniş yapılar, beton duvar ve baraj için çakıl, moloz, kaya dolgu baraj için uygundur. 

(Penetrates Inwards) 

Hafif aşınmış 

Taze Kaya (Aşınmarnış) 

bir kısmının sonradan yeni minerallerle 

dolmuş bazalt 

KOçük mikro boşluklu ve portirilik ı Agregat için soru işaretlidir. Elemeye ihtiyaç duyar. Kaya dolgu baraj ve yan geçirimli 

bazalt dolgular için belki uygun olabilir. Kazı egimi stabilitesi kıngın davranışına baglıdır. Açık 

çatlaklar porozite nedeniyle geçirgendir. 

Sıkı bazalt (Compact) Beton, geniş yapılar duvarı uygundur. Çatlaklar boyunca geçirgen karayollarındaki ayınnada 

diger agregalar için uygun (mıcır ve temel malzeme ihzaratı). Büyük yapılar için hafif 

patiatılması gerekir. 

Beton iç'ın geniş çapta uygundur. Duvar inşaatları , agregat, genellikle temel ve tüneller için 

takviye ve düzenleme isteyen kırık ve çatlakların tıkanınası için ve enjeksiyon seçiminden 

daha etkili olarak drenaj kolaylıgı sağlar. 
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Tablo 2. Deccan Bazaltının Mühendislik Özellikleri ve Ortalama Şekilsel Tasnifi 

Kayanın Tipi Fiziksel Karakter Şekilsel Kompozisyon - 0/e Mühendislik ÖZellikleri 

Pl.F cı. F o Gl. Ol. c.s T.S s.s S.P p Ab. 

3. En Ust kısım (tepe) a) Kısmen bozulmuş - - - - - 21- - - 2,3- 3,5- 3,8-

aşınmış profil, bileşik bazaltın taneli kat kat 280 2,6 15,8 17,9 

kademe li basamak sıralanışı. Alterasyonu 

halinde, kül, bole breş tamamlanmış laterit 

ihtiva eder. toprak 

b) Serbest, drenajlı 

materyal ihtiva eder 

2. Amigdal, Veskülır a)Yukarı tarafta yilksek 29- 25- 6- 6- 200- 100- 210- 2,45- 4,0- 6,8-

bazalt (boşlukları düzeyde boşluk lu ve bazı 38 35 9 ıs 1500 320 910 2,85 15,7 15,7 

sonradan oluşan boşlukları mineralle dolu 

minerallerle dolu ve b) Daha aşagı tarafta ince, 

büyük boşluklu) küçük fazla reskülır · yapı 

(küçük boşluklu) 

1. Sıkı bazalt Kompakt, yatay tabaka h 31- 27- 5- 4- ı- 1560- 200- 340- 2,88- 0,54- 0,23-

(niasit) eklemeli 46 44 10 ll 5(') 2800 355 870 3,3 3,9 2,75 

(•) : Umumiyetle % 2'den az 
- - - -- -

Kısattmalar Pt. F : (Plajioklas, feldispat) C.S : (Basınç dayanımı) Ol : (Olivin) 

Cl. F : (Klinoproksen) T.S : (Gerilrne dayarumı S.P : (Spesifik özgül agırlık) 

o : (Opak, ore) S .. S : (Kesilme, kopma direnci) S= kglcm2 Ab : (Su emme) 

Gl : (Cam) p : (Porozite) Ev : (El astİsite degeri, kg/cm2 
X 1 OS) 

0\ 
Du : (Durabilite kaybı %) 

w 

Du. 

-
-

0,09-

4,56 

0,06-

1,08 

Ev. 

0,12-

2,54 

0,49- ' 

4,69 

2,7-

7,7 
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Minerolojik Karakter ve Geomekaniksel 
Özellikler Arasındaki ilişki 

Bazaltlar iki önemli üniteden yapılmıştır. iri 
kristalli (Fenokrist) ve ince kristalli, camsı her iki 
ünitenin mineral kompozisyonu genellikle 
benzerdirler. Büyük kristal yapıya sahip olanlar 
plajioklas, feldispat ve klinoproksen iken ince 
kristal (graundmass) yapıda olanlar esas olarak 
başlıca opak yahut ore ve camsı (volkanik 
carnlar)'dan meydana gelmiştir. Bunların dahili 
bağıntısı (birleşmesi) deformasyon ile esas bir 
belrginlik olarak mühendislik özellikleri 
arasındaki korelasyonla sağlanmıştır. İri taneli 
kristallerin değişim oranı hacmen %2'den %30'a 
kadardır. Ortalama olarak %12 ci vannda bulunur. 
Piroksen iri kristal olarak % 12' den fazla ve 
plajioklas (fenokrist - porfirik) iri kristalli hacim 
olarak %20 civarındadır. İnce taneli kristal 
yapıdaki granülasyon ve granüler boşlukları 

dolduran bazik cam dokusu (intersertal) ve 
feldispat !atalarının ve nadiren demirin 
sergilendiği gömme parçalı iri billurlaşmayı 

gösterir. Kimyasal alterasyon nedeniyle oluşan 
deformasyon mühendislik özellikleri üzerinde 
dotaylı bir belirleyiciye sahiptir. Bazaltın 

mukavemetini yapısındaki iki ünitenin; başlıca iri 
taneli kristal doku (gömme parçalı porfirik) ve 
ince taneli kristal yapıdaki (amorf-gizli kristalli) 
camsı doku (glassy matrix)'nun karşılıklı tabii 
özellikleri ve yukarıdaki ünitelerde bulunan 
münferİt minerallerin durumları ve çok az 
değişme gösteren miktarlan etkiledi. 

Mafik fenokristlerin (az silisli koyu renkli 
bazik, iri kristal) %'de değişiminde değerlen
dirme yapılmadı. Bununla beraber onların 

terkibini teşkil eden minerallerin daha yüksek % 
değerleri kayanın daha büyük dayanım gücü 
göstermesini sağlamıştır. Gömme parçalı ırı 

taneli kristalleşmenin (mafic phenocrysts) % 
desindeki artış basınç mukavemetinde artış ve 
darbe etkisiyle aşınma kaybında daha fazla 
azalma sonucunu vermiştir. Ortalama olarak 
terkibind;)<:i fenokristlerin %5 ile %lO arasında 
artış ı ba~hç mukavemetini takriben 200-250 
kg/cm2'ye yükseltir. Genellikle feldispatların 

bulunması zayıfbir kaya, parçalanma ve aşırı 

' derecede aşınma görün,ümü?ü grtaya koyar. İlave 
olarak feldispatlann ve cam~ı olaniann % oranla-

64 

rının daha fazla artışı akmaya karşı dayanımı ve 
aşınma karakteristiğini etkiler. Aşınma ve 
darbeye karşı mukavemet değerlerinin düşüklüğü 
fiziksel olarak kayanın yapısının zayıf olduğunu 
ve bunun neticesinde başlıca basınç 

mukavemetinin düşme sonucunu verir. Deccan 
bazaltında bu daima doğru değildir. Feldispat
lann konumu yassı ve taneli durumu darbeye 
karşı mukavemetini ve netice olarak basınç 

dayanımının artmasını sağlamıştır. 

Dayanırnın karakteri keza kınlma başlangı
cı (incipient) yüzünden değişir ve jeomekaniksel 
fasılatarla süraksizliği anlaşılabilir ve boşluklu 
yapıdaki bazalt ayrılıp dağılmaya daha hassas ve 
yüklernede mukavemetinin altında kayıplar verdi. 
Soğuma esnasında gazların yukarıya doğru 

çıkmasına bağlı olarak gaz boşluklan ve bu 
boşlukların bir kısmının sonradan oluşan 

minerallerle dolmuş haliyle sonuçlanır ve bunun 
tabii periyotlarıyla bazalt bir parça kuvvet 
kazanır. 

Masif, sıkı, iri taneli bazalt %60-70 iri 
kristalli minerallerin bulunması, boşlukların 

azlığı ve jeomekaniksel fasılatarla orta derecede 
gazların boşalması (discontinuities) nedeniyle 
1982 kg/cm2'der. 2814 kg/cm2'ye kadar değişen 
yüksek bir basınç mukavemetine sahiptir. Kaba 
taneli, boşluklu ve boşlukların bir kısmı sonradan 
olma değer minerallerle dolu olan bazalt 
porfiritik, kaba tekstürlü ve formasyonun tabii 
boşluklu özelliğine bağlı olarak 344 kg/cm2 1573 
kg/cm2 arası değişen değerlerde daha yüksek 
basınç mukavemetine göre ortalama olarak daha 
düşük değer gösterirler. Amigdal ve veskülır 

bazaltın bazı çeşitlerinde spesifik (zahiri) özgül 
ağırlık her ne kadar 3,2 - 3,3 g/cc civarında olarak 
kafi derecede ise de yüksek porozite, absorbsiyon 
ve akınaya karşı mukavemet değerleri yüzünden 
basınç mukavemet değerleri 800-1000 kg/cm2 
civarında 'olarak nisbeten daha düşüktür. 

Vo!Ranik kompleks ünitelerinin olduğu ince 
tabakalı, kademeli kil ve kum taşı, kül, volkanik 
çamur taşı (bole) yataktan, breş ve tüfler gibi 
diğer formasyonlar yumuşak, zayıf sıkışmadan 
dolayı basınca karşı direnci 200 kg/cm2•endaha 
düşüktür. Laboratuvarda kuru örnekler üzerinde 
yapılan testierin değerlendirilmesinde bunların 

mukavemet değerleri yaş örnekler üzerinde 
yapılanların diğerlerinden %40-50 daha 
aşağıdadır. 



Bazaltın spesifik gravitesi (zahiri !:)zgül 
ağırlığı) 2,4'ten 3,4 g/cc'ye kadar değişir. Ozgül 
ağırlık değişimi gösterir ki kayanın sıkışma 
özelliği üniform değildir. Prozite/absorbsiyon ile 
basın mukavemeti, akınaya karşı mukavemet, 
dayanıklılık özelliği ile duraylılık arasındaki basınc 
mukavemetiyle ilişkiler (Şekil 2,3,4 ve 5) geniş • 
bir şekilde iza):ı edildi. Böyle ilişkiler volkanik 
kompleksin dayanımının kabaca anlaşılmasında 
yardımcı olmuşlardır. 
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AB: Amigdal Bazalt 

DB: Sıkı Bazalt 
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Şekil 5 Basınç Dayanırnma Karşılık Su Emme 
%'si 

En büyük aşınma ve darbe kaybı 

değerinden biri %25 ve diğeri %18 civarındadır. 
Daha düşük basınç dayanımı karakterini iyi bir 
şekilde korele eder. Bu kayıplar zayıf ve altere 
olabilme durumuna ve kayanın darbe 
kuvvetlerine düşük direnç göstermesine bağlıdır. 
Bazaltın fiziksel tecezzısı (parçalanma, 
ufalanma) porozite, şartları içerisinde takdir 

edilmiş oldu. Fakat kimyasal tecezzının 

(aynşma, bozulma) değerlendirebilmesi zordur. 
Toplam kimyasal ve fiziksel tecezzi ve netice 
olarak kayıplar mühendislik sınıflandırmasında 

kayanın yeterli çalışmalar için direnci ve 
duraylılık değerleriyle takdir edilmiştir (Tablo 2). 

Her bir akıntı ünitesinin porozitesi derinliğe 
ve sıkışma üstünlüğüne bağlı olr . aksızın 

değerlendirildi . Sonra 5,24 ve 72 saat si ır lerle su 
absorbsiyonuna devam edildi. Komp.u..t (sıkı, 

masif) görünümündeki akıntıların diğerleriyle 

mukayese edilince daha çok az su istediği 

görüldü. Sıkı bazalt için laboratuvar testleriyle 
bulunan en yüksek sıkışma direnci 840,505 ve 
285 kg/cm2 olarak rapor edi ldi . Amigdal ve 
veskülır veya bir diğeriyle bir aradaki bazaltlar 
mühendislik yönünden tercih edilmesi için 
faydalı bir yapıya sahip bulunmamaktadırlar. 

Arazideki durumları daima görüldüğü gibi 
kolay.lık sağlamaz. 
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Bazaltın elastisite (e) değerlerinin sıralanışı ; 
sıkı bazalt 2,7 - 7,7 x I os kg/cm2 amigdal da I ,87 
- 4,69 x ıos kgfcm2 veskülır'da diğeriyle bir 
arada olunca her iki ünitenin birlikte bulunması 
durumunda 0,12-2,54 x ıos kg/cm2 dir. 

Böyle bir geniş aralıklı sıralama arazide sık 
sık, doğal yapılanınanın ve tektonik olasılıkların 
ve her bir akıntı ünitesinin sıkışına davranışlarıyla 
ilgili olması sebebiyledir. yapıdaki durumların 

temsil edilmediği, özüne dayanınayan örneklerin 
kırılmalar, çatlamalar ve kırıntı, döküntüleri gibi 
makro tektonik gelişme lerl e etkilenmesinden 
dolayı daha fazla elastisite değeri tesbit edildi. 
Elastisite değerleri ilk başlanğıçtaki serbest 
vaziyetten sıkışma duruma kadar düşme özelliği 
kazanır. Kille dolu olan çatlak lar ve kırıklar 

elastisite (E) değerini %50 civarında düşürür. 

Mesneteki mevcut baskı (tazyikler)'dan dolayı 

keza elastisite değerlerinde değişiklik oldu ve 
sıkıştırılmaması sonucunda vadilerden taşınma ve 
oyulamalarla kıyı yakınlarında birikmeler oldu. 
Akıntı ünitelerinin heterojen karakteri yüzünden 
elastik özelliklere ait bilgilerin laboratuvarda çok 
daha yüksek ve değerlendirilebilir bir oranın 

olmadığı bulundu. 

Bu ön bilgiler ekonomik dizayn analizleri 
ıçın hatalı sonuçları meydana getirir. Testlerde 
bulunan yerleşmiş durumlardan dolayı her bir 
akıntı ünitesi için belli başlı dayanma ve üniform 
yükleme gücünün altında akınıının meydana 
gelmesine bağlı olarak oluşan elastik limit için 
ölçümler her bir devre ait tekrar edildi. Yükleme 
ve boşaltma (yükün kaldırılması) devreleri 
arasındaki deformasyon oranı için üniform 
olmayan akıntı ünitelerinin davranışı ve bazen 
boşaltma (kaldırma) esnasında tamamlanmayan 
çatlakların açılması gibi konularda "rijit faktör" 
(sabit faktör) çalışmasına ihtiyaç vardır. Bununla 
beraber inceleme göstermiştir ki bazalt akıntı 

formasyonlarının davranışı içinde eğilme sertliği
(eğilıne sabitesi) böyle uzak, yüksek 300 kg/cm2 
yük gibi bir rakamla ifade dayanağı olmayan, 
ölçülemeyen bir faktördür. 200 m ve daha uzun 
süren taşıma periyotları için haddinden fazla yük 
altında kiriş gibi davranan akış katmanlarının 

desteklenmemiş (dolmamış) boşlukların sayısı 

sebebiyle olumsuzluk bırakıyor. 
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Önemli Esas Karakter 
Malzemesi Olarak Kullanılması 

ve İnşaat 

Bir !av akıntı formasyonunun münferit 
tabakasının ortaya koyduğu temel karakteristik 
problem onun tabii durumuna bağlı olarak ondan 
inşaat malzemesi olarak yararlanılmasıdır. 

Kalınlıklar, lateral uzantılar (yayılmalar) aşınma 
dereceleri, eklem durumları (bağlantı) çatlaklık 

gibi belli başlı problemler bunlardır. 

i) Tabakanın rijit (sert) ve sıkılık durumuna 
göre akıntı ünitesinin farklı aşınma değişim süreci 
ve yük taşıma kapasitesi . 

ii) Sıkı ve yumuşak bazaltın temas yüzeyleri 
boyunca düşük seviyedeki dahili kırıkiara bağlı 
olarak su emme (satürasyon) durumları, mamafih 
yüksek bir sürtünme katsayısını sağlar. 

iii) Deccan bazaltının akıntı üniteleri içinde 
yukarısı ve aşağ ı sında altere olabilme (aşınma) ve 
ufalanma (kırılma) durumları. 

iv) Düzensiz ve kapalı çatlaklar kompakt 
(sıkı) bazalt içerisinde kaya ölçümünde esas 
küçük kırıntılar ihtiva etmesi. 

Şimdiki uygulamalı çalışmalara göre 4-5 m 
kalınlıktaki kompakt bazaltın stabil bir temel 
duvar yahut beton ve diğer yüksek yapılar için 
esas teşkil ettiği anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak iyi bir taş kaplama için 
kalınlığı 5 m'den az olmaksızın inşaatın uygun 
olmasında destek olarak yerinde ağır yahut sıkı 
olarak önemli bir davranış sağladı. 

Altında sıkı kompakt bir temel oluşturan 

eşit düzeyde sağlam kaya kaplama için derin 
kazılar zaman aldı. Böyle bir durum arzu 
edilmeyen kazı ve davranışı davet etti. İlaveten 
zayıf zonların kalınlığı kompakt (sıkı) bazalt 
tabakaları arasında saklı tutuldu. Keza stabilite 
analizlerinde üzerinde durulması gereken önemli 
bir faktördür. Tesisin tabii izahı ve onların 

davranışları sonrasında bir kaç misaller verildi. 

Koyna barajının temelinde 10-12 m'den 
fazla kalınlıktaki breşin 5 m kalınlığında sıkı 

bazaltla kaplanması memnuniyet verici bir 
davranış oldu. Benzer olarak temelden yüksekliği 
70 m olan önemli yapıdaki Rasgaon'a yakın Pune 



ve keza Kukadi ' de batı istikameti boyunca 
Mahathra'da 6-7 m ve 4-5 m kalınlıkta kompakt 
bazaltta yaklaşık 1 m kalınlığındaki zayıf tabaka 
kaplandı. Manguerre ( 1933)'e göre ara yüzeyler 
üzerindeki düşey gerilmeler üç deneyde de orta 
homojenlikteki geritme civarında, zayıf zonun 
kalınlıkları yüklenen genişliğin yarısı ise kesme 
mukavemeti homojen durumun altındakinden 

o/o 1 lO' dan daha yüksek olacaktı. Yukarıda 

görülmediği söylenen düşünceyi izah etmede 3 
yerdeki durum zikredildi . 

Bazalt akıntılarının arz ettiği davranış 

durumu teorik olarak eğilme veya iki ucundan 
bükölmüş bir plaka. Plakanın genişliği ortalama 
4 m civarında ve kalınlıkları 2- I m arasında belki 
değişir. Tüm pratik sebepler için Deccan 
bazaltının yüklenmesi normalden fenaya kadar ve 
böyle bir durumda yükün yerleştirilmesi 

testleriyle yükleme üzerindeki malumat ve 
fırlatma (geri tepme) eğrisinin esası daha iyi 
anlaşıldı. Bombay civarında berbat görülen 
arazide sıçratma eğrilerindeki düşme yükleme 
testleri üzerinde tekrarlandı ve bazalt 
tabakasındaki deformasyon basitçe elastikliğin 

yükselmesi 7 defa tekrarlandı. (Parthasarthy etall 
I 968) Böylece hiç bir yapının düşey gerilmeler 
sebebiyle bükölmeye karşı bazalt plakasının 

rijitliğinin değişiminin tesbiti; bazalt tabakasının 
rijitliği içerisinde bükölmesine yol açmadığı bir 
model tesisle anlaşılabildi. Kompakt bazalt 
tabakalarının kalınlıktarının yeterli olması ile ve 
kaplama olmaksızın kayanın ilk ve son 
enjeksiyon çalışmaları yönünden, ağır duvar ve 
beton inşaatların ekonomik dizaynın da kayanın 
inşaat özelliklerinin takdir edilmesine ihtiyaç 
vardır. 

Bazaltların değerlendirilmesinde mevcut 
düşünce, yaygın olarak agregat ve inşaat 

malzemesi olarak kullanılması ISI (1904-
1966) 'ya göre de aşağıda verilen şartlar dahilinde 
agregat olarak beton için kullanılması uygun 
karşılandı. 

i) Zahiri Özgül ağırlık : 2,6'dan büyük 

ii) Zararlı minerallerin 
bulunması : Ağırlığın %5'inden az 

iii) Sağlamlık :S devirde o/o 12-15 

iv) Su absorsiyon : %5'ten az (fercih edilen o/o l civaıı) 

v) Basın dayanımı : 1760 kg/cmı 
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Kuru, aşınmamış, sıkı bazalt beton agregatı 
ıçın karayollarında yüke karşı davranışı gibi 
demiryolu balastı olarak ve bunlar sert yüzey 
kaplamaları konusunda aşınma ve çarprnaya ve 
ani yük artışlarına karşı dirençli uygun iyi bir taş 
özelliği ortaya çıkarır. Darbeye ve aşınınaya karşı 
düşük direnç göstermesi nedeniyle kaplamalar ve 
karayollarında fazlaca amigdal ve veskülır bazalt 
ve ayrışmış bir profile ait malzeme 
muayenelerinde uygun karşılanmadı. Tetkik 
esnasında onların araba motoru ve uçaklar için 
yüklernede aşınma ve darbe kayıplarına karşı 

bazaltın uygun karşılanabilir mukavemetleri 2,5-
25 kg/cm2 olarak limitleri belirlendi. 

Yüksek derecede proksen ihtava eden 
bazaltlar hidrofobik (suyu çekmeyen) özellikle 
olup, agregat ve bitüm arasında suyun 
mevcudiyetiyle bağın az olmasına yol açtığından 
önemli bir sınırlama değildir. Bu durum bazalttan 
mıcır ihzaratı için karayolunun muntazam 
olmamasında birinci derecede akla gelen 
husustur. Bazalt agregatı kuru şartlarda bitümle 
iyi birleşir. Fakat bu yöntem uzun süreli 
sıkışmalarda yardımcı olmadı. Suyun sınırlı 

tutulduğu makadam yollar Iateritik killi taban 
üzerindeki kaplama yüzeylerinde ve karayol
larında bazalt ihzaratının (hazırlanması) sıkışma 

verileri yazara gösterdi ki temel tabakası gibi 
aşınmış profil boyunca uygun granülometrili orta 
derecede heterojen materyal boşlukların 

doldurduğu üst tabakanın sıkışmasında 

memnuniyet verici, konforlu davranış ortaya 
çıkardı. 

Kompakt, sıkı bazaltın betonun taşıma 

mukavemeti için faydalı olduğu anlaşıldı. Fakat 
keskin, sivri ve köşeli parçalar yüzeyde kırılma, 
ezilme nedeniyle uygun olmayari çatlaklara yol 
açar ve "sert karışım" olarak betonda gradasyoıı 
eksikliği (dar gradasyon) sebebiyle uygun 
olmayan granülometriden dolayı betonda daha 
fazla çimentoya ihtiyaç duyuldu. 

Sıkı bazalt rijid ve kapalı, eklemli oluyor. 
İyi ebatlı taş, riprap, sahil tahkimi ve yerli 
bariyerler için üretilmez. Bir sonuç olarak kaba 
olmayan moloz, gelişigüzel moloz ve kaba 
olmayan taş yüzeyleri duvarcılıkta genellikle 
suya batan kesimlerde, alt kısımlarda kullanıldı. 
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Deniz tarafından korozyon, aşınma ve 

kimyasal ayrışma ile göl suyu ve kurnun etkili 

olduğu konularda yeterli malumata sahip 

bulunmadığından böyle şartlarda riprap, sahil 

boyunca koruma ve yerli bariyerler-tahkimatları 

maksadıyla erosif olmayan kaplamalar için karlı 

duruma sokar. 

Bazaltın tipi ve tabii durumundan başka 

eklemlerdeki bozulma (paslanma) ile de 

ilgilenildi. Kaya dolgu barajlar, (Carth) kagir, 

beton ve duvarcılıktaki gibi inşaatlarda bazalttan 

yararlanma ve dizayn imkanlan için eklemlerirı ve 

çatlakların etkisinin dikkatli bir şekilde 

gözlenmesi daha fazla önemlidir. Kapalı 

çatlaklaşma, kırılmalarla eklem yerleri oluşumu 

(bağlantılar) kompakt bazaltın üretiminde küçük 

parçaların (kırıntılar) etkisiyle inşaattaki harcın 

%sini artırır. Bu binaların kolon ayaklarındaki 

uygulanıalar için dezavantajdır. 

Deccan bazaltının Laterit profılinin ihzaratı, 

düşük mühendislik özelliklerinin esas alındığı, yol 

agregatı ve toprak seddelerde kabul edilebilir 

materyal olarak sayılınadı (Sahas robudhe et al 

I 979). Yazar bu konuda farklı bir görüşe sahip. 

Aşınmış materyal apaçık farklı dayandığı iki 

önemli husus yüksek absorsiyon ve % 18-

1 6poroziteden fazla olmasından ibarettir. Aşınmış 

profil (Tablo I)' de üst düzeyde granül er ve serbest 

drenajlı laterit geçirgendir. Daha aşağı kesimde 

ağır killi horizon 2 (Lugeon) civarında 

permeabilite değerleri ile geçirgen değildir. 

Toprak barajın geçirgen kısmında üst tarafın 

Jetarilinin kullanılabilmesi uygun olabilir ve yerli 

kille lateritin karışımından ibaret olan materyal 

toprak barajın homojen olan çekirdeğinde 

kullanılabilir. Karıştırmanın gerçek % değerleri 

uygulama zamanında arzu edilenin elde edilmesi 

için dahili sızan suyun toprak kayıplarının 

mühendislik sonuçlarının kontrol işlemleri için 

barajın kullanılacak kısmında teste ihtiyaç 

duyuldu. 
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SONUÇ 

Deccan en kesitine göre sıkı, boşlukları dolu 

ve boşluklu bazalt, kül, bole (curuf katmanları) 

klinker ve karışık, birleşmiş sedimanter 

(anglomera) kayalar olarak yapılan bir 

sıralamasında bazaltın çeşitli tiplerinin petrolojik 

şekilsel ve kimyasal karakterleri ve onların 

yapısal farklılıkları (değişimi) ve dar bir çeşitlilik 

içinde tanıanılandığı plajioklas, piroksen gibi 

değerli ve arzu edilen benzeri mineraller ve 

ayrışmış zondaki kil mineralleri kaydedildi. 

Spesifik (zahiri) özgül ağırlık, su 

absorsiyonu, porozite, çekme ve kırılma 

mukavemetleri, elastisite değeri, dayanıklılık 

(durabilite) ve çarpma (darbe) değerleri gibi 

jeonıekaniksel özellikleri geniş bir değişme 

içerisinde belirtildi. 

Yukarıda belirtilen özellikler arasında 

dahili ilişkileri ve onların özellikle özel 

inşaatların dizaynındaki etkileri ile onların temel 

karakteristikleri barajlar, karayolları, 

demiryollarında bazalt olarak kablamalarda 

karasal ve denizsel bariyerlerde inşaat materyali 

olarak kullanılması incelendi ve lav akınıılarının 

geçiş bölümleri esas alınarak boşluktaşına ve 

volkanizmanın tabiatı da incelendi ve 

mühendislik yönünden; porozite ve absorbsiyo

nun çok geniş değişim göstermesi ve yaş 

örneklerde geniş çapta düşme % 40-50 olması 

sebebiyle bazalt akınıılannın klasik özellikleri ve 

dirençleri üzerindeki maluma ı da dikkate alınarak 

sınıflandırılması yapıldı. 

Jeolojik ve tektonik yerleşim üstünlüğünün 

görüşü içerisinde Deccan bazaltının davranışına 

dayalı basınç altındaki ilave yükleme sebebiyle 

(Yis-a-vis) fiziksel ve mühendislik özelliklerinin 

bilhassa bir arazi çalışmasıyla direnç ve elastik 

özellikleri ve deformasyon modülleri yükleme

nin tekrar edilmesiyle ilk ve son enjeksiyon ve 

ondan sonra enjeksiyonun yeterli olması ve 

yükün dağılma, çalışmalarında faydalı olması için 

takdim edildi. 
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