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17 AGUSTOS 1999 KOCAELİ DEPREMi 
VE BARAJLARIMIZA ETKİSİ 

DSİ Genel Müdürlüğü, Türkiye su kay
naklarının geliştirilmesinden sorumludur. Bu 
görevi yürütmek için barajlar, hidroelektrik 
santrallar ve diğer su yapıları inşa eder. Bu güne 
kadar baraj kriterlerine uygun olarak 472 adet 
barajın inşaatı bitiriimiş olup çeşitli amaçlarla 
işletilmektedir. Bunlardan büyük baraj sınıfına 

giren 48 adet 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana 
gelen Kocaeli deprem bölgesi ve civarında yer 
almaktadır. Depremden sonra yapılan inceleme
lerde bu barajların hiç birinde herhangi bir sorun 
veya fonksiyon kaybı olmadığı belirlenmiştir. 

Barajlarımızın deprem karşısındaki bu 
mükemmel performansı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce yapıların etüt, planlama, proje
lendirme ve inşaat safhalarında jeolojik, 
jeoteknik ve jeofizik hususları dikkatle 
değerlendirmesi ve gerekli tedbirleri almasından 
kaynaklanmaktadır. 

Baraj yerlerinde yapılan jeolojik, jeoteknik 
ve jeofizik çalışmaları üç aşamada gerçekleştir
ilmektedir. Ön inceleme, planlama ve proje
lendirilme aşamalarında sürdürülen bu çalışmalar 
inşaat başladıktan sonra da devam etmekte ve 
barajın emniyetli ve ekonomik olarak inşa 

edilmesi için projeyi yönlendirmektedir. İşin 
devamı süresince bu çalışmaların kapsamı 

genişletilmekte ve baraj yeri ve göl alanında 

duraylılık ve geçirimlilik yönünden sorun yarata
bilecek bütün özellikler belirlenmektedir. 

Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK 
Dr. Erdal ŞEKERCİOGLU 

Bu amaçla temel sondajlar ve araştırma 

galerileri açılarak temel kayanın litolojik ve 
yapısal özellikleri araştırılmaktadır. Deneme 
enjeksiyonları yapılarak baraj yerinde 
gerçekleştirilecek en uygun enjeksiyon projesi 
oluşturulmaktadır. Kaya ve zemin mekaniği 

çalışınaları ile baraj gövdesi ve yardımcı yapıların 
temel-zemin-yapı etkileşimi ile baraj gövdesi ve 
göl alanındaki yamaç ve şev duraylılığının irde
lenmesinde kullanılacak kaya veya zemin özel
likleri ile parametreleri belirlenmektedir. 

Zemin ve kaya parametreleri, zemin ve 
kayaların fiziksel özellikleri, (birim hacim 
ağırlığı, özgül ağırlık, porozite, koınpaklık, su 
muhtevası, doygunluk derecesi, boş luk suyu 
basıncı vb.) mekanik özellikleri, (basınç ve kaya 
direnci parametreleri) elastik özellikleri, 
(elastisite modlilü, poisson oranı, kayma mödlilü 
vb.) penetrasyon darbe sayısı ve kaya kalitesinin 
(RQD) rakamsal değer olarak ifadesidir. 

Laboratuvar ve arazi deneylerine ek olarak 
yarı ampirik formüller de kullanılarak bulunan bu 
parametreler, temel ve yapı tasarıınında , temelin 
oturma ve farklı oturma analizlerinde, devrilme, 
kayma ve göçme kriterlerinin irdelenmesinde 
kullanılmaktadır. Bu parametrelerin yanı s ıra 

temel-yapı ilişkisinde gravite, deprem, titrişeın 

ve rüzgar gibi değerlerde göz önünde buluıı

durulmaktadır. 
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Dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri 
olarak bilinen ve Avrupa, Arabistan ve Afrika 
plakalarının ortasında yer alan Anadolu 
Yarımadasında bu plakaların hareketleri sonucun
da şiddetli depremiere neden olan büyük fay zon
ları oluşmuştur. Bunların arasında Kuzey 
Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı bilim 
adamlarınca bilinen en önemli faylardır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' nca 
hazırlanan deprem haritasında deprem aktiviteler
ine göre Türkiye beş bölgeye ayrılmıştır. Bu hari 
taya göre ülke nüfusunun %95'i deprem yönün
den riskli bölgelerde yaşamaktadır. İnşaatı 
tamamlanmış, halen yapırru devam eden veya 
planlama aşamasındaki barajların %92'si ise yine 
deprem yönünden aktif olan bölgelerde yer 
almaktadır. Bu sebeple DSİ, sismisite, sismik risk 
ve deprem mühendisliği çalışmalarına özel önem 
vermektedir. Konu ile ilgili olarak büyük barajlar 
çevresinde sismemetre ağları kurmakta, bara
jların gövdesine kuvvetli yer hareketlerini kayıt 
edecek aletler monte etmektedir. Bu çahşmaların 
yanısıra jeolojik araştırmalar kapsamında sismik 
ve jeolojik mühendislik çalışmaları, kaya 
mekaniği testleri, araştırma sondaj kuyuları gibi 
çalışmalarda yapmaktadır. Bu çalışmalardan elde 
edilen sonuçlara dayalı olarak uygun sismik 
dizayn katsayıları (k) tayin edilmekte ve bara
jların depreme karşı dayanıklı dizaynı için gerekli 
paremetreler sağlanmaktadır. Her ne kadar bara
jlar ve hidroelektrik santral yapıları normal 
binalara göre deprem açısından daha dayanıklı 
yapılar ise de beklenmeyen bir hasar meydana 
gelmesi durumunda bunun insan hayatı ve ekono
mi üzerinde yaratacağı sonuçlar çok ağır olmak
tadır. 

Barajın depreme karşı dizayn edilmesi, bir 
bakıma doğa ile yapılan anlaşmaya benzemekte
dir. Eğer proje mühendisi inşaat öncesinde, 
ileride oluşması muhtemel sismik etkinliği 

detaylı olarak belirler ve göz önüne alırsa, baraj 
projesi emniyet! i olacak ve risk çok küçük ölçüde 
kalacaktır. Aksi taktirde baraj gövdesi veya diğer 
yapılar üzerinde ciddi hasarlar ve zararların 

oluşması beklenmelidir. 

Barajın sismik paremetrelerinin seçimi, sis
mik güvenliğin analiz metotlannın ve elde edilen 
sonuçların değerlendirilmeleri, mühendislik disip-
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linlerinin ortaklaşa yapacağı bir çalışmadır. 

Unutulmaması gerekir ki her baraj projesi ve 
onun içinde bulunduğu çevre hiçbir yerde benze
ri görülmeyecek özelliklerdeki sismotektonik 
unsarlara sahiptir. 

Herhangi bir yapının sismik paramet
relerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 

çalışmalarda aşağıdaki aşamalar takip edilmekte
dir. 

a) Jeolojik ve tektonik veriler 
- Tektonik bölgenin tanımlanması 
- Aktif faylar ve ezilme zonlarının tayini 
- Kabuk hareketlerinin ve jeodetik ölçüm-

lerinin yapılması 
- Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları

nın sağlanması 

- Fay atımiarını ölçümleri 
b) Sismotojik veri analizi 

-Tarihsel ve aletsel verilerin sağlanması 
- Episantr koordinatları, magnetüt, şiddet, 

ocak derinliği 
- Episantr dağılım haritalarının hazırlanması 
- Eşşiddet haritalarını hazırlanması 

-ivme kayıtları 
- Eşivme haritalarının hazırlanması 

c) Sismotektonik haritanın hazırlanması 
- Deprem kayıtlarının hazırlanması 

(nokta, çizgi ve alan tipindeki deprem 
kaynakları) 

d) Olasılık ve deterministik yöntemlerle sis
mik risk hesapları 

- Olasılık modelinin seçimi 
- Deprem kaynaklarına ait magnetüt-

frekans ilişkileri 
- Maksimum deprem şiddeti ve maksi

mum dizayn depreminin belirlenmesi 
- Yer ivmesinin azalım ilişkisi 

e) Spektrum eğrileri 
f) Rezervuarın oluşturacağı sisınİsite 

Baraj gövdesi projelendirilirken her 
hangi bir deprem anında yıkılmalara sebep ola
bilecek muhtemel olayların bilinmesi ve ona göre 
tedbir alınması gerekir. Bu olaylar şöyle 

özetlenebilir; 

- Temeldeki büyük fay hareketi ile baraj 
gövdesinin yıkılınası veya tahrip olması 
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- Rezervuardaki kaymalar veya kaya 
düşmeleri nedeniyle barajın üzerinden su aşması, 

- Baraj temelinde sıvılaşma, 

Deprem nedeniyle oluşabilecek bu olaylara 
karşı projede alınması gereken önlemler ise 
şunlardır; 

- Yeteri kadar genişlikte, merkezi kil 
çekirdekli baraj tipi seçilmesi, 

- Kil çekirdeğin, kohezyonlu, yüksek plas
tisiteli, çatiarnaya karşı dayanımlı plastik 
malzemeden teşkil edilmesi, 

- Kil çekirdeğin tabanının yamaç kontak
larında geniş tutulması, 

- Sıvıtaşma özelliği gösteren temel zeminin 
baraj gövdesi altından tamamen kaldırılması, 

- Gövdede yeterli hava payı oluşturulması, 
- Filtre kriterlerini sağlayan, çatlamalara 

karşı dayanıklı, geniş tranzisyon zonları teşkil 

edilmesi, 
- Kil çekirdeğin menba yüzünde oluşabile

cek çatlamalara karşı iyi derecelenmiş, filtre 
kriterlerini sağlayan geniş filtre zonu teşkili, 

- Maksimum deprem ivmesi barajın 

kretinde oluşacağından, filtre ve tranzisyon zon
larının kret seviyesine kadar uzatılması, 

- Barajın üzerinden su aşması durumunda 
erozyonu önleyici bir kret detayı seçilmesi, 

- Kabuk dolguların tabii drenajlı malzeme 
ile teşkil edilmesi, 

- Rezervuarda şev stabilitesinin sağlanarak 

kaymaların önlenmesi, 
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Yurdumuzda inşa edilmiş olan veya proje 
çalışmaları halen devam eden barajlarda yukarıda 
belirtilen detaylı araştırmalar yapılmış ve sorun 
çıkınarnası için gereken tüm önlemler alınmıştır. 
Örneğin; deprem yönünden riskli bölgede inşa 
edilmekte olan Manyas Barajı ve Çokal Baraj 
yerlerinde yapılan jeolojik ve jeoteknik 
araştırmalar sonucunda, alüvyonun sıvılaşma 

potansiyeline sahip olduğu belirlenmiş ve 
alüvyon tüm gövde altından kaldırılarak gövdenin 
anakaya üzerine oturtulmasına karar verilmiştir. 
İzmir'e içmesuyu temını amacıyla etüt 
çalışmalan sürdürülmekte olan Düvertepe Baraj 
yerinde aktif bir fayın varlığı tespit edildiğinden 
aks yeri değiştirilmiştir. Yine Van-Erciş 

yakınlarında halen yapıını devam etmekte olan 
Morgedik Barajı ön çalışmaları sırasında sismik 
yönden tehlikeli görülen eski aks yeri değiştiri
lerek şimdiki yerinde inşa edilmesine karar veril
miştir. 

Sonuç olarak, ülkemizde 17 Ağustos 1999 
tarihinde meydana gelen ve çok sayıda can ve 
mal kaybına neden olan deprem sonrasında 

deprem bölgesine en yakın barajlarda yapılan 

incelemelerde, temelden 72.80 m yüksekliğinde, 
SS hm3 rezervuar hacimli kaya dolgu tİpİndeki 
Gökçe, temelden 1 08.SO m yüksekliğinde, 60 
hm3 rezervuar hacimli kumçakıl+kaya dolgu 
tİpİndeki Kirazdere ve temelden 11.43 m yüksek
liğinde, 161.61 hm rezervuar hacimli toprak 
dolgu tipindeki Büyük Çekınece barajlarımızda 
hiçbir hasann oluşmaması yapmış olduğumuz 
deprem hesaplarında ve uygulanan dizayn kriter
lerinde ne kadar isabetli davranılmış olduğunun 
göstergesidir. 
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AGREGA - ÇiMENTO HAMURU BAGI .. . 
UZERINE 

Yazan : Ali UGURLU (*) 

.-----------------------------ÖZ ET------------------------------, 
En az üç farklı malzemeden üretilen bir kompozit olan beton, çimentonun 

hidratasyon reaksiyonları sonucu meydana gelen yeni ürünler, yenifazlar ve fiziksel 
yapılar dikkate alındığında yapısal olarale daha da karmaşılclaşır. Yük altında 

betonun geri/me-deformasyon davranışı açıklanırken bu değişik malzemeler ve 
hidratasyon sonucu meydana gelen yeni ürün ve fazlar dikkate alınmadan bir 
açıklama yapılamaz. Son yıllara kadar, yani duyarlı eleletran mikroskopları ile beton 
iç yapısının ineelenme olanaleları henüz yoleken betonun yük altındaki davranışı 
çimento matrisi ile çimento hamuru-agrega bağı üzerinde somutlaşan basit kırılma 
teorileri ile açıklanmaktaydı. Teknolojideki son gelişmeler, özellikle kırmataş 

agregalarda mekanilc bağlanma gibi basit bir kurama indirgenen çimento hamuru
agrega ara yüzeyi gerçeğinin sadece yüzey dokusu ve tane şekli gibi kavramlar ile 
açık/anamayacağını ortaya çıkarmıştır. 

Bu bildiride, özellikle süreksizlik sınırına kadar olan beton davranışı üzerinde 
önemli bir etkisi olan çimento hamuru-agrega ara yüzeyi yapısı ve bu yapının yük 
altındaki davranışı agrega açısından incelenmiştir. 

ı. GİRİŞ 

Beton ve betonarme yapıların hayatın çok 
değişik alanlarında gittikçe yaygın l aşarak 

kullanılması sonucu yapı mühendisleri ve 
malzemeciler betonu tanımlarken artık basınç 

dayanımı, elastisite modlilü, çekme dayanımı, 
poisson oranı gibi bilinen karakteristik indeksler 
yerine betonun yük altındaki davranışı ile ilgili 
(elastik, tam plastik vs.) tanım l ar geliştirmeye 

(*) Kimya Müh. 
DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite 
Kontrol Dai. Bşk'lığı 
06100 Yücetcpc, Ankara, Türkiye 

ça lı şmaktadırlar. Bu görüş beton un dayanımından 
ve şekil değiştirme öze lli ğinden daha önceki 
tanımlamalara göre daha fazla yararlanabilme 
koşullarını da beraberinde getirmektedir. Bu 
sayededir ki günümüzde, betonun yük altında 

doğrusal elastik olmayan davranışı ile iç yapısı 
arasında çoklu ilişkilerin o ldu ğu, kendisi de 
kompozit bir malzeme o lan betonun daha güçlü 
malzemelerle takviyesi sonucu geri lme
deformasyon ilişkisinin değişebileceği ortaya 
çıkmıştır. Beton daha güç lü kompozit 
elemanlarıyla takviye ed ilmeden önce betonu 
oluşturan malzemelerin her birinin ve 
birbirleriyle ilişkileri sonucu ortaya çıkan herbir 
değişik durumun da betonun gerilme-deformas-
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yon ya da kısa süreli inelastik davranışı üzerinde 
etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan en çok 
bilineni çimento hamuru ile agrega arasındaki 
ilişkidir. Son yıllarda beton teknolojisinde 
elektron (SEM) mikroskoplarının kullanılması ile 
birlikte daha önce çimento hamuru ile agrega 
arasında mekanik, kimyasal, v.s. olarak açıklanan 
bağ teorilerinin bu kadar basit açıklanamayacağı 
ortaya çıkmıştır. 

2. KOMPOZiT OLARAK BETON VE 
RETONUN İÇ Y APlSI 

Mühendislik malzemeleri iç yapılarına bağlı 
olarak; 

- Metaller 
- Seramikler 
- Polimerler 
- Kompozitler 

olarak dört ana sınıfa ayrılırlar, [ 1 ]. İlk üç 
malzeme grubu birbirlerine elektron vererek ya 
da elektronları ortak kullanarak birbirine 
bağlanmış malzeınelerdir. Bu üç sınıfa giren 
maddelerin beraber veya karışık kulla
nılmalarından doğan malzemelere de kompozit 
malzemeler adı verilir. Kompozit malzemelerin 
özelliği iki veya daha fazla farklı malzeme 
sınıfına ait faydalı özellikleri birleştirmesidir. 

Çok fazlı malzemelerin; malzemeyi meydana 
getiren fazların tek tek özelliklerinden daha üstün 
özellikte bir malzeme elde etmek üzere biraraya 
getirildiği eskiden beri bilinen bir gerçektir. 
Günümüzde ne kayacın ne de çimento 
hamurunun tek başına kullanışlı bir yapı 

malzemesi olmadığı bilinir. Kayaç çok fazla 
kırılgan olup çimento hamuru da kuruma nedeni 
ile çatlar. Buna karşın bu iki malzemenin birlikte 
kullanılması sonucu ortaya çıkan beton bir çok 
yapıda çok yönlü olarak kullanılan bir 
ınalzemedir, [2]. Kompozit malzeme, mekanik 
ve kimyasal özellikleri itibari ile en az iki tür 
ınalzeminin biraraya gelerek birbirine temas 
yüzeyleri ile bağlanınası sonucu ortaya çıkar. 

Meydana gelen bu çok fazlı malzeme kendini 
oluşturan malzemelerden daha farklı özelliktedir, [2]. 

Kompozit malzeme anlayışı açısından 

betona yaklaşıldığında kaba olarak, betonun agre-
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ga ve çimento hamuru gibi iki fazdan meydana 
gelmiş olduğu; daha yakın incelemede ise harç 
fazının hidrate çimento matrısı içerısıne 

gömülmüş kum taneciklerinden meydana geldiği 
görülecektir. Mikroskopik düzeyde yapılan 

incelemede, hidrate çimento pastasının kalsiyum 
silikat hidrat (C-S-H) ve kalsiyum hidroksitten 
(CH) meydana geldiği, bu fazın ise (içi su ile dolu 
yada boş) kılcal boşluklar ve hidrate olmamış 
çimento tanecikleri içerdiği görülecektir. Daha 
alt ölçekte yapılan incelemede ise kalsiyum
silikat-hidrat jellerinin değişik şekil ve kimyasal 
yapıda kriztatize olmuş zayıf partiküller ile 
sürekli ve kesikli jel boşluklarından ibaret olduğu 
tesbit edilmiştir. Keza agregaların da bir kom
pozit olarak farklı minerallerin belirli bir porozite 
ile bir araya toplandığı bir yapıya sahip olduğu 
bilinmektedir, [2]. 

Yukarıda açıklanan özellikler nedeniyle 
beton yapısal olarak oldukça karmaşık bir 
kompozittir. Bununla birlikte beton iç yapısı 

çözümlenirken diğer kompozitler için gözönünde 
tutulan parçacık şekli, parçacık büyüklüğü ve 
dağılımı, parçacık yoğunluğu ve dağılımı, 

parçacık dizimlenmesi, parçacık dokusu, dağıll11lŞ 
fazın yapısı, sürekli fazın yapısı ile dağıll11lş ve 
sürekli faz arasındaki -bağ gibi özetleneo 
parametreler dikkate alınır. Burada beton için parçacık 
ya da dağılmış faz olarak tabir edilen agregadır. 

Sürekli faz (matris ) ise çimento hamurudur. 

Bilindiği üzere en az üç farklı malzemeden 
(agrega, çimento ve su) üretilen bir kompozit 
olan beton, çimentonun hidratasyon reaksiyonları 
sonucu meydana gelen yeni ürünler, fiziksel yapı 
ve fazlar ile daha karmaşık bir iç yapıya kavuşur. 
Yük altında betonun davranışı açıklanırken bu 
farklı malzemeler ve hidratasyon sonucu 
meydana gelen yeni ürün ve fazlar dikkate 
alınmadan bir açıklama yapılamaz. Son yıllara 

kadar, yani duyarlı elektron mikroskopları ile 
beton iç yapısının ineelenme olanakları henüz 
yokken betonun yük altındaki davranışı çimento 
hamuru - agrega bağ dayanımı ve çimento 
hamuru matrisi üzerinde somutlanan teorilerle 
açıklanabiliyordu. İç yapının elektron mik
roskoplarıyla ayrıntılı incelenmesinden sonradır 

ki bu konuda yapılan ayrıntılı açıklamalar sonrası 
sağlıklı sonuçlara ulaşabilmiştir. 



3.ÇİMENTO HAMURU - AGREGA 
BAGI 

· Bazı kaynak larda, yada beton un kırılma 

olayının derinlemesine incelenmediği 

kaynaklarda beton dayanımı; çimento hamuru ve 
iri agrega dayanımı ile çimento hamuru-agrega 
bağ dayanaını olgusuyla açıklanmaktadır. Eğer 

betonu basitçe anlaşılır kılmak adına böyle bir 
açıklama yapılmışsa bu tespit bir yere kadar 
doğrudur. Aksi durumda, betonu meydana 
getiren malzemelerin diğer özellikleri ve kırılma 
anında yükleme durumu, kırılma şekli gözden 
kaçırılmış olunur. Bununla biri ik te bütün 
araştırmacıların üzerinde anlaşmaya vardığı bir 
gerçek vardır ki o da çimento hamuru ile agrega 
arasındaki bağın betonun mekanik davranışını 

büyük ölçüde etkilediği ve aradaki bu temas 
yüzeyinin zayıf bir hat olduğu gerçeğidir, [3]. 

Elektron mikroskobu ile yapılan 

incelemede; bu geçiş bölgesi ile temas eden 
agrega yüzeyi üzerinde kalsiyum hidroksitten 
müteşekkil bir film tabakası olduğu ve filimin 
ince bir kalsiyum silikat hidrat (tobermorit) 
formunda başka bir tabaka ile kaplı olduğu tespit 
edilmiştir. Bu çift kat filim tabakasının da ara 
yüzeydeki kalsiyum hidroksit formundaki bir 
tabakayla kaplı olduğu görülmüştür. Yaklaşık 50 
J..lın kesitinde olan bu bölgede ara yüzeyden 
çimento pastasına doğru azalan bir prozite 
gözlenmiştir, [4,5]. Yine bir başka araştırmac ı da 
agrega-çimento hamuru bağında agrega kimyasal 
yapıs ı ve kalsiyum hidroksit kristallerinin 
yöneltınesi ile ortaya çıkan agrega yapısının 

etkisini tespit etmiştir, [6]. 

Çimento ve agreganın iki farklı malzeme 
olması (anizotropi) nedeniyle doğaldır ki bu iki 
malzemenin birbirine temas yüzeyleri boyunca 
bağlanınaları beton iç yapısında farklı oluşumlar 
yaratır. Setonda çimento hamuru - agrega ara 
yüzeyi zayıftır. Bu zayıflığın nedenlerini kısaca 
sıra l arsak; 

3.1 İşlenebilir bir karışını hazırlama 
zorunluluğu nedeniyle betona çimento 
hidratasyonu için gereken su miktarından daha 
fazla su konur. Beton yerleştirildikten sonra iri 
taneler yerçekimi nedeniyle dengeyi sağ l amak 
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üzere aşağ ı doğru oturma hareketi yaparken 
karışıında (henüz) hidratasyona katılınaınış olan 
su yukarı doğru hareket eder. İri agrega 
taneciklerinin altından geçemeyen bu su, burada 
tutularak, döküm yönüne dik doğrultuda, agrega 

ile çimento hamuru aras ında su/çimento oranı 

oldukça yüksek zayıf hatlar meydana getirir, 
Şekil -1. Bu suyun bir kısmı ise Wan der Walls 
kuvvetleri etkisiyle ara yüzeyden harca doğru 
hareket ederek agrega ile temas eden harç 
yüzeyinden içeriye doğru azalan bir porozitenin 
(boşluklu yapı) meydana gelmesine neden olur. 

p 

o .o 
.o a 

..Q. .Q 

.n.a.a 
.o .a. 

o. Q 
Q {1 

Q CJ.Il 

f 
fl 

(a) 

Döküıı yönü 

(b) 

Şekil-I Terleme nedeniyle betonda meydana gelen 
zayıflık düzlemleri (a) düşey eksenli 
numune (b) yatay eksenli numune 

3.2 Bilindiği üzere çimento hidratasyonu 
sonrasında çimento hamuru hacminde kuruma 
neticesinde kuruma rötresi meydana gelir. Beton 
kürü sonrası, agreganın yüksek elastisite 
modülüne sahip olması nedeniyle agrega da 
kuruma neticesinde rötre yapar. Bu hareketler 
sonrası agrega- çimento hamuru bağı zay ıflar . 

Agrega ile çimento hamuru arasında üç 
farklı bağlanmadan söz edilir. 

i- Mekanik Bağlanma 

Agreganın yüzey dokusu nedeniyle ortaya 
çıkan bir bağlanma şek lidir. Tablo 1-b'de verilen 

9 
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ve tablonun sonuna doğru gittikçe mekanik bağ 
yapma özelliği artan bu tablo görüleceği üzere 
agreganın yüzey dokusu esas alınarak 

hazırlanmıştır. Mekanik bağlanınada agreganın 

girintilerine çimento l a rı n girmesi agrega 
çıkıntıla rı nın da çimento hamuruna batması 

sonucu adeta kamalama şeklinde bir kenetlenme 
meydana ge li r. Mekanik bağlanınada esasen 
bağ l anınayı sağlayan agrega özgül yüzeyinin 
artmasıd ı r. Girinti li - çıkıntılı bir yüzeye sahip 
agreganın çimento hamuru ile temas ettiği yüzey 
alanı diğer agregalara göre daha faz l adır. Tabio-l 
a'da ise agrega tane şekline göre yapılmış bir 
sınıflama görü lmekted ir. Buradan da görüleceği 
üzere aşağıya doğru ini ldikçe agregaııııı özgül 
yüzeyi artar. Böylece agreganın çimento hamuru 
ile temas yüzeyi büyür ve mekanik bağ l anınada 

artış meydana gelir. 

ii- Epitaksik Bağlanma 

Bu, daha kliçük ölçekte ve ender 
durum larda gerçek leşebi l en bir aderans türüdür. 
Çimentonun hidratasyonu sıras ı nda baz ı kristal 
yapı lı bileşen l er [ örneğin Ca(OH)z] ilk önce 
çökelerek agrega yüzeyini ince bir tabaka ha linde 

kap lar. Eğer çökelen bu ince tabakan ın krista l 
yapısı ile agregan ın kristal yapıs ın ın kafes 
sistemleri birbirine uyg unsa, bu yapılar ara l arında 

sürekli lik o l uşturarak kliçük ölçekte bir aderans ın 

ortaya çıkmas ı na neden olurlar, [7]. Bu tip bir 
bağ ı kireçtaşı agrega l arın ko layca gerçek
leştirdiğ i ni söyleyebiliriz. 

iii- Kimyasal Bağlanma 

Bazı agregalar kimyasa l yap ıl arı 

(minerolojik yap ı ) nedeniyle çimento pastas ı ile 
reaksiyona girerek aralarında bi r bağın 

oluşmas ın a neden olurlar. Bu olay daha çok 
agrega yüzeyinde çöke l eıı Ca(O H)z ile 
reaksiyona girerek bağ dayan ı m ı n ı a r tt ı rır. 

Buradaki reaksiyon puzolanik bir reaksiyondur, 
[3]. Bu tip bağ l anma bazen epitaksik bağ l anma 

içerisinde de değe rl en d iril i r. Tras lı çimento 
kull anılmas ı durumunda eğer ortanıda silisli ve 
alümin li agrega varsa yine benzer reaks iyonlar 
sonucu daha iyi bir bağ lanma meydana gelir, [3]. 

AG REGALARIN TANE ŞEKLi VE YÜZEY DOKUSUNA GÖRE 

SINIFLANDIRILMASI (BS 812, Part 1) 

Tablo - l a Tane Şekli S ınıflanması 

Tane Şekli Açık lama Örnekler 

Yuvarlak Tamamen su içerisinde slirtünnıe nedeniyle Nehir yada deniz kıyıs ı çakıllar ı , 

yuvarlaklaşmışlar Çöl. deniz kıyısı ve rüzgarın 
serpiştirdiği kumlar 

Şekilsiz Doğal olarak şekilsizdirler veya slirllinme nedeniyle Diğer çakıllar. kum veya adi çakmak taşları 
ve kenarları yuvarlanmış biraz şekillidirler. 

Köşeli Pürüzlü düzlemsel yüzeylerin kenarlarda Kırı l mış kayaçiarın büllin çeşitleri, yamaç 
kesiştiği bir yapıdır molozu, caınsı ciirüf 

Yassı Agrega kalınlığının diğer iki boyuta göre Lanıinalı kayaç 
daha küçük olduğu agregalardır. 

Uzun (Prizmaıik) Genellik le köşe li ve bir boyutun diğer ik i boyuttan Lanı i na l ı kay aç 
farkedilir şeki lde daha bliyük olduğu agrega l ardır. 

Yassı ve Uzun Tane uzun l uğunun eninden ve eni n bariz bir şekilde Laıninalı kayaç 
kalınl ı ktan daha bliylik olduğu agregalardır. 

lO 
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Tablo- lb Agrega Yüzey Dokusu Sınıflaması 

Grup Özellikler Örnekler 

ı Konkodial (midye kabuğu) kırı l mas ı sonucu Siyah çak nıaktaş ı , absidiyen ca nıs ı , curüf 
yüzeyler canıs ı 

2 Tanasel veya Jamineli kayaç i arın pürüzsüz k ırı lması yada Çak ı l, çört , sleyt, ıııerıner ve baz ı ri yoli tler 
su içeri sinde sürtünme nedeniyle düz l eşıııes i sonucu 

ortaya çıkar 

3 K ı rıl ma neticesinde yüzeydeki keskini ikierin üni form Kuıntaş ı , ool i t 
şekilde yuvarlaklaş ıııas ı sonucu o lu şmuş yüzeylerd ir. 

4 Yapı s ında zorlukla görlilebilen , orta ve ince tanesel Baza l ı. felsit, porfir. kireçtaş ı 

kayaç iarın kırı l mas ı sonucu ortaya ç ı kan yüzeylerdir. 

5 Yap ı s ında kolayca görülebi len kri stal Graniı , Gabro, Gnays 
parçac ı k l a rı vard ı r . 

6 Yüzeyde görülebi len boş luk l a r ve oyuklar vardır. Tuğ l a, sünger taş ı , köpük curüf, kl inker, 

~ 4- ÇİM~NTO HAMlJ.RU-AGREGA 
BAGINA ETKI EDEN FAKTüRLER 

Çimento hamuru - agrega bağ dayanımın a 
etki eden bir çok faktör vardı r. Bu faktörlerin 
herbiri beton dayanınıını doğrudan etkil e r. 
Başlıcaları; 

4.1 Agrega Şekli ve Yüzey Dokusu 

Son yılla ra kadar, bağ dayanımını etkileyen 
en önemli öğe olarak bilin irdi . Günümüzde 
elektron mikroskoplarının kullanılınas ı ile agrega
ç iınento hamuru ara yüzey inin ince le nmes i 
sonucu kaba bir yaklaşımdan öte g itmeyen ve 
makanİk bağlanınayı vurgul ayan agrega şekli ve 
yüzey dokusunun etki s inin düşünöldüğü kadar 
fazla olmadığ ı , betonun d iğer bileş im özellikleri 
il e birlikte değe rl endirilmes i gerekti ğ i 
anlaşılmıştır. Tablo 1 (a) ve (b) agregal arı tane 
şekli ve yüzey dokusu aç ı s ınd a n 
sınıfiandıni mıştır. Kaba bir yaklaşı ml a; bu her iki 
tabloda yukarıdan aşağ ı inildikçe mekanik 
bağlanmının aıtacağ ı söylenebilir. 

Mindess, su/çimento oranın ı n beton 
dayanınıında en önemli faktör olmas ına rağmen 
ag rega öze llikle ri katkı s ının görmezlikten 
gelinemeyeceğ ini söy le r, [2]. Keza y ine iri 
agrega yüzey dokusu ve şeklinin ç ime nto 
hamuru ile ag rega aras ında ki kilitlenmey i 
(bağ l anma) öne mli ö lçüde a rttırdı ğ ı , yüzey i 
pürüzlü agrega kull anılınas ı durumunda betonun 
eğ ilme ve çekme dayanımlarınd a pürüzsüz 
agrega kullanıl an betonlaı·a göre yakl aşık %30 
a ıtı ş olabileceği belirtilmektedir, [2]. Yine Postancı-

genl eştir il ıniş kil , 

oğlu 'da aderanstaki dü şüklüğü agrega yüzey 
dokusuna bağ l amakta ve bunun betonun gerilme
şekil değ i ştirme kapasites ini etki - l eyeceğ ini ve 
betonu n ( bası nç dayanımından bağıms ı z o lan) 
deformasyon yapabilme yete- n eğ inin aza l acağ ın ı 
söy lemektedir, [8]. Postac ı oğlu'nun be lirtti ği 
bulg u agrega yüzey ve tane şekline bağlı o larak 
betonun kırılma mekani ğ inin değ işebileceğ i dir. 
Yani pürüzlü agrega kull anılmas ı d urumunda 
sü nek bir k ırıl ma neti ces inde defornıasyon 
kapas itesinin a rta bileceğ i olgusudu r. 

Agreganın bağ o l ayında o lumlu katk ı s ı olan 
tane şe kli ve yüzey dokusunun bazı beton 
özelli kle rin de olum s u z lu ğa yo l açabil eceği 
~urumu ise bu ge rçeğ in bir di ğer yü züdi.ir. 
Ozellikle ; su/ç imento oranı, koınpas i te, ç imento 
gereks inimi , i ş l e nebilirlik , karma suyu mikta rı , 
geçergenlik, dayanıklılık gibi beto n özelli klerini n 
y uka rıd a a nılan parametrelerden o l unısuz 
etkilenebileceğ in i göz ardı etmemek gere kir. 
Norma lde agrega seçimi yapılırken yuvarl ak 
agrega seçimi y apılır. Beton ka mpas ites i ve 
i ş l enebiiirliğ i aç ı s ından bu gerek li bir i ş l emdir. 
Ka mpas ite aç ı s ından zay ıf o lan betonl ar taş ıy ı c ı 
iskeleti sağ l am o lmayan b ir yapı maydana getiri r. 
Agrega y ı ğı n boş lu ğ u n u (y), yuvarl ak ta ne 
yüzdes ini (x) il e gösterirsek 

y= 0,42 - 0,07 X 

ampri k bağıntı s ınd an ba lı sedeb il i ri z, [9]. 
S eto nda boş lu k lu yapının do nma- çözülme, 
geç irgenlik, düşük dayanım , vs . g ib i sorunl ara 
yol açtığ ı bilindiği nden ötürü öze ll i kle agrega 

ll 
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seçimi yapılırken tane şekli ve yüzey dokusundan 
ileri gelebilecek olumsuz etkilenmeler de dikkate 
alınmalıdır. Bunun yanısıra tanelerin şekilsiz 

olması, tanelerin birbiri üzerinde kaymasını 
zorlaştırarak işlenebilirlikle ciddi problemlere 
yol açacaktır. Keza yüzey pürüzlülüğü tanenin 
temas yüzeyini arttırarak (özgül yüzeyin 
büyümesi) işlenebiiirlik için suya duyulan 
gereksinimi (ya da başka önlemleri 
gerektirecektir) arttırarak su/çimento oranı 

yüksek karışımların ortaya çıkmasını 

zorlayacaktır. 

4.2 Su/Çimento Oranının Etkisi 

Bilindiği üzere su/çimento oranı betonun 
bilinen bütün özelliklerini doğrudan etkileyen en 
önemli parametredir. Beton dayanım ve 
dayanıkitlığı su/çimento oranından birinci 
derecede etkilenir. Su/çimento oranı, hem 
çimento hamuru yapısını hem de agrega-çiınento 
hamuru ara yüzeyini doğrudan etkileyen bir 
parametredir. Su/çimento oranının büyümesi ile 
beton içerisinde boşluklu, zayıf bir yapı oluşur. 
Yüksek su/çimento oranında betonda terleme 
artar ve agrega-çimento hamuru ara yüzeyindeki 
prozite büyür, [10]. Bu şekildeki bir beton 
dokusunda yüzey enerjisi ve bağ dayanımı azalır, 
[3]. Elektron mikroskobu ile yapılan incelemede, 
ara yüzeyin su/çimento oranından büyük ölçüde 
etkilendiği tespit edilmiştir, Şekil 2, [3]. 
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Şekil-2 Su/Çimento oranının betonun mikro yapısı 
ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisi 
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Yapılan çalışmalarda; su/çimento oranının, 
agrega/çimento hamuru bağ dayanımını betonun 
basınç dayanımından daha çok etkilediği, bağ 

dayanımının ancak düşük su/çimento oranları için 
anlamlı olabileceği ve su/çimento oranının 
artması durumunda kırma agrega kullanılsa bile 
bağ dayanımmda (dolayısıyla da etkilenen diğer 
dayanım türlerinde) herhangi bir artış meydana 
gelemeyeceği ortaya çıkmıştır, [7 ,2]. 

Bazı araştırmacılar ise yüksek ve orta 
dayanımlı betonlarda (harç dayanımı agrega 
dayanımından yüksek) , süreksizlik sınırı, 
çözülme sınırı, basınç dayanımı ve süreksizlik 
sınırındaki bütün şekil değiştirmeterin çimento 
hamuru mikroyapısı tarafından saptandığı ve 
zayıf betonlarda ise (agrega dayanımı harç 
dayanımından yüksek) yukarıdaki ifade aynen 
geçerli olmak üzere iri agreganın bağ dayanımı ve 
yük altındaki mekanik kenetlenmesinin etkili 
olduğunu söylerler, [7,1 1]. Bu nedenle beton için 
tek bir kırılma mekaniği tarifi yerine kompoziti 
meydana getiren malzemelerin durumundan 
ötürü birden fazla kırılma mekaniği tarifi yapılır, 
[7,11,12]. 

Başta da söylenildiği gibi su/çimento 
oranının büyümesi ile agrega ile temas eden 
harcın porozitesi yükselir. Bu, betona 
işlenebiiirlik için katılan ve hidratasyona 
girmeyen suyun yerleşme sonrası bu bölgelerde 
tutulması sonucu ortaya çıkmış bir durumdur. Bu 
oluşum sonrası iri agrega- harç temas yüzeyleri, 
porozite nedeniyle azalır ve bu bölgede 
su/çimento oranı hamurun diğer yerlerine göre 
daha yüksek olduğu için agrega ile temas eden 
harcın dayanımı düşer. Bütün bunların sonucunda 
agrega-çimento hamuru bağı zayıflar. Yani, 
yüzey ve tane şekli açısından bağlanınayı 
güçlendirerek en iyi kalitede agrega kullanılması 
durumunda bile eğer su/çimento oranı yüksek ise 
agrega beklenilen etkiyi (bağ dayanımını) 
gösteremez. 

Tersi durumda, yanu su/çimento oranının 
küçülmesi ile harç fazının elastisite modülü 
büyür. Böylece, harç fazı elastisite modülü/iri 
agrega elastisite modülü oranı da büyümüş olur . 
Bu değişim iri agrega-çimento hamuru 
sınırlarında oluşan gerilmeleri küçültücü yönde 
etki yapar. Bundan dolayı süreksizlik sınırına 
daha büyük bir kuvvet altında varılır. 

Bunun yanısıra su/çimento oranının 

küçülmesi ile yukarıda sıraladığımız iri agrega -
çimento harcı temas kusurları da ortadan kalkar ve 
bağ dayanımında önemli artışlar meydana gelir [7]. 



Yukarıda birinci paragrafta açıklanan 

durum agrega dayarurrunın harç dayanımından 
yüksek olduğu betonlar için geçerli değildir. 

Buna karşılık ikinci paragrafta açıklanan bağ 

dayanımının güçlenmesi bu tip betonlar için de 
anlamlıdır, [7, 13]. 

Akrnan yaptığı bir çalışmada bu durumu 
doğrular sonuçlara ulaşrruştır, [14]. tri agregaları 
aynı; harç fazı iki ayrı kalitede (dayanımda) beton 

• üretip bunların dayanımiarım ölçünce harç fazı 

yüksek kaliteli olan betonların dayanımlarının da 
yüksek olduğunu tespit etmiştir, [ 14]. 

4.3 Agrega Cinsinin (Petroğrafik ve 
Minerolojik Yapı) Etkisi 

Agregalar görünüşte kaba olarak 
sınıflanabilmelerine rağmen iç yapıları dikkate 
alınıp bir tasnif yapılırsa son derece heterojen bir 
yapıya sahip oldukları görülür. 

Agrega cinsinin bağ dayanımı üzerindeki 
etkisi çimento harcı ile agrega arasında meydana 
gelen kimyasal ve epitaksik aderans ile açıklanır. 
[yi bir bağ için; pürüzlü yüzey dokusu yanında 
minerolojik olarak heterojen ve poroz taneler 
gereklidir. Yani agreganın kimyasal ve 
minerolojik yapısı ile tane yüzeyinin elektrostatik 
durumu oldukça önemlidir, [15]. .Agreganın 
kimyasal yapısı ile ilgili olan epitaksik aderans, 
harcın su/çimento oranından etkilenmez. Çünkü 
su/çimento oranının agrega yüzeyine çökelen 
ince tabakanın kristal yapısını değiştirmesi 

sözkonusu değildir. Harç ile iri agrega arasında; 
agreganın kimyasal yapısı gereği ortaya çıkan 
aderans yüzey pürüzlülüğü ile ortaya çıkan 

bağlanınanın aksine, basınç (ve elastisite) 
dayanımını arttırıcı yönde etki eder, [3] . 

Bu tip etki daha çok kireçtaşı içerisindeki 
kalsit mineralleri (CaC03) ile çimento 
hidratasyonu sonucu ortaya çıkan kalsiyum 
hidroksit (Ca (OH)z) arasında meydana gelir. 
Şekil 3 'den de görüleceği üzere, iki farklı tipte 
agrega kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada 

kireçtaşı agrega ile üretilen betonlar yapmış 
oldukları epitaksik bağ nedeniyle daha iyi 
performans göstermişlerdir. Kireçtaşı 

kullanılarak üretilen betonlar dayanım açısından 
granit agrega ile üretilen betonlara göre daha 
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yüksek olup, kırılına şekli ise daha sünektir. 
Yalnız, epitaksik bağın kurulabilmesi için uzunca 
bir zaman gereklidir, [3]. Aynı etki (püskürük) 
kayaçiann kullanılınası durumunda da görülür, 
Şekil 4, [2] . 
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Şekil -4 Püskürük kayaç kullanılmış betonda bağ 
dayanımı- agrega silis içeriği oranı 

Keza betonda sil ika tozu kullanılması 
durumunda da silika tozu ile çimento 
hidratasyonu sonucu ortaya çıkan kalsiyum 
hidroksit aras ında meydana gelen puzolanik 
reaksiyon sonucu harç-agrega ara yüzeyindeki 
porozite azalır ve bağ güçlenir, Şekil 4. 

13 
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4.4 Diğer Etkenler 

Yukarıda s ı ral a n an ana etkenler dı ş ında 

maksimum tane çapının büyümesi il e tanenin 
özgül yüzeyinin küçülmesi sonucu ara yüzeye 
gelen gerilme artar bu nedenle bağ dayanıını da 
aza lır. 

Porazi res i yüksek iri ag rega ka rı ş ım a 

girmeden önce doygun kuru yüzeyden daha kuru 
ise, ara yüzeyde biriken terleme suyunu a l acağ ı 

için bu bölgede çimento h arcında meydana gelen 
yüksek porozitey i önleyerek bağ daya n ı mını 

güçlendirir, [3]. 

Pa rti and ve k a tkılı pa rti and ç imentos u 
yerine tras lı çimento kull anılmas ı durumunda ara 
yüzeyde çimento hidratasyonu sonucu meydana 
gelen kalsiyum hİdroks idin tras il e reaksiyona 
girmesi sonucu bağ dayanımı artar. 

KUr süres inin (3 aya kadar) uzamas ı da bağ 
dayanımının artmasın a neden olur. Buna karş ın 

kUr s ı cak lığının bağ dayanımına etkisi yoktur. 

S. llETONUN KISA SÜRELi YÜK
LEME ALTINDAKİ ELASTİK OLMAYAN 
DA VRANIŞI VE BAG DAYANIMININ BU 
DA VRANIŞT AKİ ROLÜ 

Bi r kompozit olmas ı ve ani zotrop ik ya pıs ı 

nedeni ile betonun kısa süreli yükleme a ltındaki 
d a vra nı ş ını etkil eyen pek çok faktör va rdır. 

Özetlersek; 

Agrega 

-Ci nsi (Minerolojik - petroğrafik yap ı ) 

- Sağ l a nılık (dayanım) 

- Elas ti si te modülü 
-Tane dağılımı 

- iri agrega/kunı oranı 

Agrega - Çimento Hamuru Bağı 

Çimento 

- Cinsi (KÇ, PÇ, TÇ, vs) 
- Dayanıını (32 .5, 42,5, vs.) 
- incel i ğ i 
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Su/Çimento Oranı 

Betonun İç Yapısı 

- Boş lukların karakteri ve miktarı 
- içsel çatlaklar 
- Yerl eştirme ve s ıkı ştırm a kusurla rı 

Takviye Malzemeler (Varsa) 

- Lifler, taşunu , vs. 

S etonun yükleme a ltınd aki davra nı ş ını 

etkileyebilecek fa ktörl erin faz la olmas ı nedeniyle 
doğa l olarak farklı özellikl eri (kalite) ol an 
betonlar vardır . Bu betonlar bas ın ç, çekme, darbe, 
vs. dayanıml a rı açı sınd an birbirlerinden ay rılırl a r. 

Bu nedenle pratikte adına beton s ınıfı dedi ğ imiz 
ve betonla rı karakter itibari ile birbirinden ayırt 

etmeye yarayan, statik hesa pl a ınal a rd a esas 
alın an bir kavram geli ş tirilmi ştir. Bundan dolayı 
beton iç in tek bir ge rilnıe - el eformasyon 
dav ra nı ş ı tari f edil emez. Ancak kaba bir 
yak l aşıml a betonun çimento hamuru ve agrega 
gibi iki fazdan meydana ge ldiğ i kabUlünden 
heraketle betonun kı sa süreli yükleme altındaki 
davranı ş ı aç ıkl an abilir . Diğer kompozitlerde de 
o ldu ğu gibi kompozit dav ra nı ş ını , koınpoz iti 

meydana getiren malzemeler ve bu malzemelerin 
birb irl eri il e olan etk ilenimleri belirler. Bu 
nedenle betonun yük a ltındaki d avranı ş ı çimento 
ve agreganın özellikleri ile ilgili olmakla birlikte 
bu iki malzeminin birbirl eri il e olan 
etkilenimlerinin de bir sonucudur. Ka ldı ki bu 
malzemelerin fa rklı elas ti site modülüne sahip 
olma ları da i ş in içine girince beton tek eksenli 
yükleme altında büyük öçüde doğru sa l olmayan 
bi r dav ranı ş gösterir. 

Kl as ik anlamda, tek eksenli yükleme 
a l t ın da betoncia kırılm a i ş l emi Uç aşamada 

meydana gelir; çatl akl arın baş l a ng ıc ı , çatlakl arın 

yavaş büy ümes i ve çatl ak geli ş imi . Şekil 5 'den 
de görüleceğ i üzere k ırılına yükünün ilk yüzde 
30' Ju k bölümünde ger i lın e-de formasyon eğri s i 

oldukça doğru sa ldır. Yüklemenin bu aşamas ında 

ag rega-harç bağ ça tl a kl a rı mevcuttur. Fakat 
gerilınenin dü ş ük seviyede olmas ı nedeniyle bu 
çatlakl arın ilerleme eğilimi çok azdır. Kırılma 

gerilmesinin %30 - %50 arası ndaki bölgede, 
yükleme ile birlikte mevcut çatl aklar yavaş 
yavaş il erl emeye baş l a r . Bu aşamada ça tl a kların 

çoğu n lu ğu çimento hamuru - ag rega ara yüzeyin-



dedir. Artık çatl a kların say ı s ı düzenli olarak 

artmaya ve çatlaklar büyümeye baş l ar. Geritme

deformasyon eğri s i bu bölgede doğrusa llıktan 

belirgin bir şekilde sapınaya baş l a r. Bu aşamada 

çimento hamuru içeri s inde az miktarda çatlak 

vardır. Bu geritme değeri süreks izlik s ınırı diye 

tanıml anır. Geritmenin arttırılınas ı ile birlikte 

yani kırılına gerilmes in in %50 ' si geç ilince 

çatl aklar çimento ham uru ag rega ara 

yüzeyinden ç imento ham uru içerisi ne doğru 

il erierl er ve harç faz ı içeri si nde bu geritme 

dü zeyin e kadar az say ıd a o lu şmuş bulunan 

mikroçatlaklar birden önemli ölçüde artmaya 

baş l a r. Kırılma gerilmesinin %75 ' i ora nın a 

ul aş ıldı ğ ınd a ise çi mento hamuru içeri sinde 

çatl ak oluşumu ve il erl eme hı z ı artarak beton 

içeri sinde sürekli bir mikroçatl ak ağ ı meydana 

gelir. Bu geritme düzey ine kadar hac imsel olarak 

küçülen numune bu düzeyden sonra hacim aıtı ş ı 

gösterir. Bu gerilme değeri çözülme s ınırı olarak 

adlandırılır. Sonunda betonun yapı sa l stabilites i 

bozulur ve göçme o lay ı meydana ge lir, [2,7]. 

Çimento pas tasında 
hızlı çatlak ilerl emesi 

75 
..... Bağ çatlakları+çimento 

* postasında yavaş çatlak 
"" ilerlemesi 

~ 50 
Bağ çatlaklarında .-4 .... 
yavaş ilerleme ı. 

~ 30 

İhmal edilebilir bağ 
çatlakları 

OL--------------------
BirirA deformasyon, €. 

Şekil -S Tek eksenli basınç yiiklemesi altında 
gerilme-dcforınasyon eğrisi 

Yukarıda çok kaba olarak ifade edilen bu 

kırılına mekaniğ i yüklerin betona etkime şe kline, 

beton içerisinde çimento hamuru il e agrega 

a rasındaki çatl ak l a rın yükleme yönünde di k veya 
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paralel bulunma durumuna göre ve harç il e 

agrega nın dayanım durumuna göre değ i ş i r. Şek il 

1 'den görül eceğ i üzere döküm yönü ne göre 

terl emeden ötürü meydana ç ıkmı ş bağ 

çat l ak l a rının yükleme durumuna göre beton 

dayan ımındak i etkisi de farklı o l acaktı r. Birinci 

durumda, yani yükleme yönüne dik olan ça tl ak lar 

çekme dayanaın ıııı basıııç dayan ımı ndan daha 

faz la etki ler; bunun karş ı t ı , yükleme yön üne 

para lel çat lak lar içi n geçerlidi r, (ikinci du rum). 

Bu nedenle terleme sonucu ortaya ç ı km ı ş olan 

zay ı flık düzlemleri birinci ve ikinc i örnekte 

bas ınç dayanınıını nihai olarak aza l a tacak tı r. 

Deneysel ça lı şma l a r sonucunda döküm eksenine 

el ik yük l eıne l e rde, dök üm eksen ine para le l 

yü kleınelere göre bas ı nç dayanımı n ın %8 daha 

yüksek; çekme dayanınıının ise %8 daha d üşük 

o ld uğu görü lmüştü r , [2]. 

Keza, Şekil 6' dak i betonda, göç nıe anında 

çat l a kl a rın o lu şumu ince l e n d i ğ in de birinci 

durumd a (a), ya ni harç dayanımı ag rega 

dayan ım ından büyük olduğu takd irde harçta 

olu şa n çatl ak lar agrega l a rın içeri sinden geç ip 

büyüyerek gelişecek ve num uneele boy un a 

çatl ak lar görülecektir. Bu k ırılma ınod u çekme 

dayanımının aşılm as ı il e ilintili o l d uğundan 

betonun gerçek dayanımına ul aş ılmadan numune 

kırıl acaktır. İkinc i (b) durumda; agrega ci ayanıını 

çimento hamuru dayanımında n büyük ise, çatl ak 

matri s il e ag reganın ara kes it yüzey inde 

il erleyecek ve k ırılına harçtan kaynak l acak tı r, 

[ ll ]. Görüleceğ i üzere bi rinci ve iki nci k ırılına 

şe klin de çimento h a ınuru -ag rega bağ 

dayanım ı n ı n fonksiyon u değ i ş i kt i r. Birinci 

k ırıl ına şek li nde bağ dayanı mının i ş l evi yoktur 

(yada çok azdır), ikinci kırılma şek l i nde ise bağ 

dayanımının rolü fazl adır. Betonun gerçek bas ııı ç 

ci aya nıını a ltınd a kırıl a bilmes i ve çatl ak 

ge li şi minin beton h a rc ı içe ri sinde o lu şmas ı 

bakımından agrega dayanıını ha rc ın dayanımında n 

büyük olma lıd ır , [ ll]. 

ıs 
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Şekil -6 Göçme etkisindeki betonda agrega ve harç dayanırnma göre çatlakların oluşumu 

6. RETONUN ÇEKME VE BASlNÇ 
ETKİSİNDE KlRlLMA MEKANiZMALARI 

Merkezi çekme etkisindeki bir beton 
numunenin çekme dayanımı; (Nr) kırılma 

yükünü, (A) numunesinin kesit alanını göstermek 
üzere; fcı= N!A şeklinde hesaplanır. Bu oran 
gerçek kırılmanın meydana geldiği yüzeyden 
bağımsız olduğundan, ortalama bir değeri 

gösterir, [ 12]. Çekme durumunda kırılına yüzeyi 
dış kuvvete dik konumdadır. Bu durumda kırılma 
yüzeyine rastlayan agregalar pratik olarak 
çimento hamurundan ayrılır ayrılmaz hiç bir etki 
altında kalmazlar. Bu durumda iki kabul 
yapılabilir. İlkine göre, betonundayanımı aderans 
dayanırnma ve bu yüzeyde uygulanan 
gerilmelere bağlıdır. Bu kabul agregatarın 

petroğrafik yapılan ile yakından ilgilidir. Diğer 
bir kabule göre ise, beton aderans sökülmesini 
meydana getiren kuvvetten daha büyük kuvvet 
taşımaktadır. Bu durumda aderans 
sökülmesinden sonra dış kuvvetiere sadece 
sertleşmiş çimento hamuru karşı 

koymaktadır. Yaptığımız kabullere göre eğer 

betonun kırılması aderans ya da agrega 
kırılmasına bağlı değilse; yani beton dayanımı 

sadece çimento hamuru dayanımı ise bu tür 
kırılmalar dayanımı düşük, ya da aderansı zayıf 
agrega içeren veya çok az oranda çekme 
dayanımı ve aderansı yüksek agrega içeren 
betonlardaki kırılmaya karşılık gelir, [ 12]. Eğer 

aderansya daagrega kırılması beton un kınlmasına 
neden oluyorsa bu durumda çimento hamuru 
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kırılma anından hemen önce çatlamamış 

olduğundan (toplam) dayanıma katkıda bulunur. 

Dış yüke paralel doğrultuda oluşan 

çatlaklar ile kırılan bir beton numune (eğer yana! 
sıkışma yoksa) merkezi basınç etkisinde kırılıyor 
demektir. Bu durumda agregalar betonun 
tamamen parçalanmasına kadar gerilme etkisinde 
kalırlar. Bu nedenle agregaların mukavemeti 
betonun basınç dayanımını oldukça etkiler. Olayı 
daha iyi açıklayabilmek için Şekil 7 üzerinde 
düşünelim. Yüksüz durumda, çimento hamuru 

ile sarılmış ve ortak çevreleri C olan bir agrega 
tanesini dikkate alalım. Bu eleman basınç 

etkisinde kaldığında, çimento hamuru ile 

agreganın elastisite modüllerinin birbirinden çok 
farklı olması nedeniyle, çimento hamuru 

agreganın yana! yüzeyleri boyunca agregadan 

ayrılma eğilimi gösterir. Bu durumda çimento 
hamuru ile agrega arasında aderans yoksa C' 
çevresi agrega için Cı 'e; eğer aderans varsa 
agrega ve çimento hamuru için ortak C' 
çevresine dönüşür, şekil 7 (a,b). Durum böyle 
olunca, aderans bölgesi, agrega yüzeyindeki 
FAG - HBI küresi üzerinde basınç, FDH - GEl 

yüzeyi üzerinde ise çekme gerilmesi meydana 

gelir. Yükün belli bir düzeyinde ilk olarak agrega 
kırılmıyorsa; aderans bölgesine etkiyen çekme 
gerilmesi aderans (bağ) dayanırnma ulaştığı anda 
bağ (aderans) kırılması meydana gelir. Bu sırada 
çimento hamuru yana! doğrultuda serbestçe 
genleşir. Eğer agrega kırılma çizgisi ya da FG-HI 
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Şekil -7 Merkezi basınçta agrega ve çimento hamuru şekil değiştirmeleri 

paralelleri doğrultusunda oluşan enine 
deformasyon, çimento hamurunun çekmede kırıl
ma deformasyonundan küçükse agrega ya da 
aderans kırılması betonun kırılmasına neden olur; 
aksi durumda ise beton kırılmaz. Bu da, çekme 
için açıklanan iki türlü kırılma şeklinin basınç 
durumunda da mevcut olduğunu gösterir, [ 12]. 

Birinci tip kmlmada, önce agregatarın ya 
da agregalar ile çimento hamuru arasındaki 
bağların sökülmesi betonun kırılınasma neden 
olur. Bu durumda çekmede, numunenin 
dayanımını sadece çimento hamuru sağlamakta 
ve agrega petrografik yapısı betonun kırılması 
üzerinde hiç bir rol oynarnama ktadır. Basınçta ise 
agregalar betonun dayanımı üzerinde elastisite 
modülleriyle etkili olmaktadır. 

İkinci tip kırılmada, önce agregatarın ya da 
bunların çimento hamuruyla aderanslarının 
sökülmesi numunenin kırılmasına neden 
olmaktadır. Bu durumdaagrega petroğrafik yapısı 
basınçta olduğu gibi çekmede de beton 
dayanımına etki eden başlıca etken olmaktadır, [12]. 

SONUÇ 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı 
üzere bir kompozit olması ve anizotropik yapısı 
nedeniyle betonun iç yapısını açıklamak oldukça 
zordur. Konunun basitçe anlaşılabilmesi için 
araştırmacılar şimdiye kadar iç yapı ile ilgili 
bilgileri hep kabaca tanımlamışlardır. Son 
yıllarda elektron mikroskoplarının kullanılması ile 
birlikte beton iç yapısı daha ayrıntılı olarak 
incelenmiş, kaba yaklaşımlar ve bilinmeyen 
fakat tahmine dayalı fikirler aşılmıştır. 

Kompozit olarak tanımlanan beton iç 
yapısının anizotrop olması ve değişik yüklemeler 
altında farklı çalışması (farklı gerilmeler göstermesi) 

beton iç yapısının önemini bir kez daha ortaya 
ç~karmıştır. Günümüzde tek bir agrega ve 
ç ımento hamuru il e yapılan çalışmalardaki 
matematiksel modellerneler hariç, iç yapının 
değişik yüklemeler altında gösterdiği davranışlar 
ancak amprik düzeyde açıklanabilmektedir. 
Beton bileşenleri ile değişik yüklemeler altında 
farklı varyasyonlar denenerek iç yapının yükleme 
durumuna göre davranışı açıklanabilir. Bu 
konuda yayınlanmış çeşitli kaynaklarda belirtilen 
değişik çalışmalar incelendiği zaman, beton iç 
yapısının farklı yükleme durumlarındaki davranışı 
artık açıklanabilmektedir. Bu çalışmalar, betonun 
yükleme altındaki davranışını; bir kompozit 
olarak beton bileşenlerinden her birinin nitel ve 
nice! özellikleri; beton sertleştikten sonra ortaya 
çıkan matris - agrega, su ve hava boşlukları 
fazlarının karakteri ve miktarı, agrega-çimento 
hamuru ara yüzeyinin bağ yapısı, çimento cinsi
miktarı ve su/çimento oranı gibi parametrelerin 
doğrudan etkilediğini ortaya çıkarmıştır. 

Özellikle süreksizlik sınırı sonrasındaki 
gerilmelerin beton davranışını önemli ölçüde 
etkilediği bilinir. Betonun basınç dayanımı 
bununla ilgilidir. Süreksizlik sınırı öncesinde 
betonun davranışı yada bir başka deyişle kuvvetli 
bir bağ dayanımı genel anlamda çatlakların ortaya 
çıkmasını ve genişlemeye başlamasını 
geciktirerek süreksizlik sınırını yükseltebilir. 

Yararlanılan kaynaklarda da agrega 
yüzeyinin pürüzlülüğü sonucu ortaya çıkan çok 
iyi bir bağ dayanımının, eğilme ve çekme 
dayanarniarında %30'a kadar bir artış 
sağlayacağından bahsedilir. Ancak betonun 
basınç dayanımı ile ilgili herhangi bir gelişmeden 
bahsedilmez. Postacıoğlu, iyi bir bağ dayanımı 
neticesinde daha sünek bir kırılmanın meydana 
gelmesi sonucu betonun deforrnasyon kapasitesinin 
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(şekil değiştirme yeteneğinin) artacağını 
söyleyerek bu durumun taşıma gücü hesaplarında 
faydalı olacağını belirtir, [8]. 

Konunun ayrıntılı incelenmesi sonucu 
görülmüştür ki, agrega-çimento hamuru bağı 

basit genellemeler ve kaba yaklaşımlar ile 
açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Betonun 
bilinen diğer temel karakteristiklerinin kendi 
aralarındaki ilişkiler ; agrega çimento hamuru 
bağı için bütünüyle doğru değildir. Dolayısıyla 

yukarıda izah edilen hususlar göz önüne 
alınmadan elde edilen sonuçları anlamak ve 
doğru değerlendirmek oldukça zordur. Bu 
nedenle bağ dayanımının beton özellikleri ve 
betonun davranışı üzerindeki etkileri incelenirken 
kurulacak ampirik bağıntıların sağlıklı olabilmesi 
ıçın değişik karışım ve beton bileşeni 

parametrelerin kullanıldığı (yeterli sayıda) 

betonların farklı yüklemeler altında denenınesi 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
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SULAMA SUYUNUN KALİTESİ 

GİRİŞ 

Dünyanın çoğu yerinde yağış ile yer altı 
suyundan temin edilen toprak nemi, bitkilerin 
büyüme mevsimindeki su gereksinimlerini 
karşılamaya yeterli olaınaınaktadır. Ortaya çıkan 
su açığı sulama ile tamamlanmaktadır. 

Yine dünyada binlerce yıldan buyana sula
ma yapılıyorsa da, suyun kalitesinin önemi ancak 
yüzyılıınızda anlaşılabilmiştir. Sulamada tuzlu 
suyun kullanımı verimde azalmaya neden olmak
ta iken; sodyumlu su, verim düşüklüğü ile birlik
te üzerinde tarım yapılan toprakların fiziksel özel
liklerini de bozınaktadır. Ayrıca suyun kalitesinin 
çevre üzerindeki etkisi de büyük önem taşımak
tadır. 

Kurak iklimlerde sulama suyunun kalitesi 
daha da önem kazanmaktadır. Minerallerin 
ayrışınası ve sulama yapılınası sonucu yerinde 
oluşan tuzlar toprak profilinde birikınektedir. 

Yağınur suyunun metrekübünde 5-40 gram 
tuz bulunurken , sulama suyu 3000 grama kadar 
tuz içerebilir. Metrekübünde 1000 gram tuz 
içeren 100 ının sulama suyu uygulaması ile ara-

1 Tarımsal Araştırma Organizasyonu Su ve Toprak Enstitüsü, 

Bet Dagan, İsrail. 

2 ABD Tuzluluk Laboratuarı Tarımsal Servisi, Riverside, 

California, Birleşik Devletler. 

3 Şube Müdürü , DSİ İ şletme ve Bakını Dairesi Başkanlığı 

Yazanlar : I Shainberg ı 

J.D.Oster 2 

Çevirenler : Lütfi ŞAHİN 3 

zının bir hektarına bir ton tuz verilmiş olur. 
Sonuç olarak, bitki yetiştiriciliği ile uyumlu bir 
tuz seviyesini sürdürebilmek için, uygulanan 
sulama programı yıkama ve drenajı ayrılmaz bir 
bütün olarak içerınelidir. 

Yüzyılıınızda su kaynaklarında azalmaya 
karşın kullanımdaki artış, suyun içerdiği toplam 
tuz ve sodyumun yüksek düzeyde olması yada 
ikisi birlikte sulama suyunun kullanımını 

sınırlandırmaktadır. Özel kullanım teknikleri 
hariç, zararlı etkileri bilinen böyle suların uzun 
süre tanında kullanılınası mümkün olmamaktadır. 

SULAMA SUYUNUN ÖZELLİKLERİ 

Sulama suyunun kalitesini aşağıdaki 

kimyasal özellikleri belirler: 

1. Çözünebilir tuzların toplam kon-
santrasyonu ve tuzluluk, 

2. Diğer katyonlara göre sodyum kon
santrasyonu oranı ve sodyumluluk, 

3. Suyun anyon bileşimi, özellikle kar
bonat ve bikarbonat anyonları konsantrasyonu, 

4 . Bitki büyümesi üzerinde toksik etki 
yapan bor ve diğer elementlerin konsantrasyonu. 

Sulama suyunun analizinde yaygın olarak 
kullanılan tekniklerin detaylı açıklaması mevcut 
olup (Richards, 1 954; Black, 1965), burada 
sadece genel prensipler verilmiştir. 
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Toplam tuz konsantrasyonu 

Bitki büyümesine tuzun etkisinin büyük 
ölçüde ozmotik karakterli olduğu düşünülmekte
dir. Ozmotik basınç ortak özellik olduğundan, tek 
değerli iyonların konsantrasyonundan ziyade tuz 
konsantrasyonu ile ilgilidir. Tuz konsatrasyon unu 
belirlemede en çok kullanılan iki yöntem aşağıda 
açıklanmıştır. 

1 Toplam Çözünmüş Katılar (TDS) 

Filitre edilmiş bir çözelti örneği darası belli 
olan kapta kuruyuncaya kadar buharlaştırılır. 

Kalan madde kuru ağırlık olarak belirlenir ve bu , 
eriğin litresinde miligram tuz ya da milyonda 
kısım (ppm) olarak ifade edilir. Bu yöntem, 
içinde bikarbonat bulunmayan sular için geçer
lidir. Çünkü, toplam çözünmüş maddeler içinde
ki bikarbonatın yaklaşık olarak yarısı ısıtma 

işlemi sırasında kaybolur. 

2 . Çözünebilir Tuzlar (Elektriki iletkenlik-
EC) 

Su örneğinin elektriki iletkenliği, eriyiğin 

içine birbirine paralel olarak daldırılan iki elek
trot arasındaki direncin ölçülmesiyle belirlenir. 
Saf suyun zayıf bir iletken olmasına karşın, tuzlu 
su taşıdığı tuz miktarına bağlı olarak alternatif 
akımı geçirir. Özgül iletkenlik veya birim uzun
Iuğun birim kesit alanının iletkenliği, iletkenlik 
karşısında kaydedilen dirençten aşağıdaki 

ilişkiye göre elde edilir. 

EC=k/R (!) 

Formülde, k hücre sabitesi ve R dirençtir. 

Temel EC birimi mho.m-1 veya SI birimin
den Siemens/m (S.m-l)'dir. Mho ohm 'un ter
sidir. Zaman içinde mho/cm (mho.cm-1, mil
imhos/cm (mmhos.cm-1) ve micromhos/cm 
(Jlmhos.cm-1 )'nin kullanım1 uygun bulunmuştur. 
I mhos.cm-ı , 100 mhos.m-1 veya Siemmens-1 'ye 
eşittir. Böylece, örneğin bir sulama suyunda 
EC=2000 Jlmhos.cm-1 ise, bu değer sırası ile 2 
mmhos.cm-1 ve 0,2 s.m-1 demektir. Bu makalede, 
mmhos.cm-1 'nin kullanılması uygun bulunmuş

tur. 
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Tuz çözeltilerinin EC'si ile konsantrasyonu 
(meq/1 ve mg/! birimlerinden) arasındaki ilişki, 
Şekil 1 ve 2'de verilmiştir. Konsantrasyon mg/1 (ppm) 
biriminden verildiğinde (Şekil 2), eğriler kon
santrasyonunun meq/1 biriminden verildiğinde 
(Şekil 2), eğriler konsantrasyonunun meq/1 biri
minden verilene (Şekil 1) göre birbirinden daha 
fazla ayrılmaktadır. 
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Şekil 2: Tuz çözeltilerinin tuz konsantrasonu 
(meq/1) ile elektriki iletkenlikleri 
arasındaki ilişki 



EC, ppm biriminden konsantrasyonunun 
iyon sayısı ile iyon ağırlığına birlikte bağlı 
olmasına karşın , çözelti içindeki iyonların 

sayısına bağlı, fakat ağırlıkianna bağlı değildir. 
Bununla birlikde, 1 O mmhos.cm- 1 'ye kadar tuz 
karışımlarında suyun EC'si ile TDS arasında 
doğrusal bir ilişki vardır. 

TDS(ppm) = 640 x EC (mmhos/cm) (2) 

Birkaç iyon içeren toprak çözeltisinin 
ozmotik basıncı (OP) ile EC ilişkisi aşağıdaki 

gibidir. 

OP=0,36 x EC (mmhos/cm) (3) 

Sıcaklığın her 1 °C' lik artmasına karşılık 
toprak çözeltisinin EC'si yaklaşık olarak %2 
aıtar. Elektriki iletkenliği belirlemek için kabul 
edilen standart sıcaklık 25 °C olup, EC25 olarak 
gösterilir. Sıcaklık düzeltmesi , genellikle 
düzeltme tablolarının (Richards , 1 954) veya elek
tronik ölçüm aletlerinin üzerinde bulunan 
düzeltme kadranı yardımıyla yapılır. 
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Şekil 3: Toprak çözeltinin ozmotik basıncı ile 
elektriki iletkenliği arasındaki ilişki 

İyon içeriği 

1. Ana elementler 

Sulama suyu içindeki belli başlı katyon ve 
anyonlar kalsiyum, magnezyum, sodyum, bikar
bonat, sülfat, klorid ve nitrattır. Suyun pH 'sı 
8,5 'u aştığı zaman karbonat konsantrasyonları 
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belirginleşir. Potasyum konsantrasyonu genel 

olarak 1 meq/1 'den daha düşüktür. Su analiz

lerinde aşağıda sözü edilen hususlar göz önüne 

alınmalıdır : 

i) Herhangi bir çözeltinin elektronötür

lüğü daima sağlanır. Böylelikle toplam anyon ve 

katyon konsantrasyonları, meq/1 biriminden, bir

birine eşit olur. 

ii) Geçmiş yıllarda, analitik işlemlerin 

çokluğu nedeniyle, sülfat konsantrasyonları 

çoğunlukla belirlenmemiştir. Bu durum artık 

doğru değildir. ABD Tuzluluk Laboratuvarında 

turbidimetrik yöntem (Gilcreas ve ark. 1 965 

sayfa 291) rutin olarak kullanılmaktadır. Sülfat 

konsantrasyonunu hesaplamak için katyon ve 

anyon toplamları arasındaki farkın bulunması 

yöntemi desteklenmemelidir. Doğru bir analizde, 

kimyasal analizin güvenilirliğinden emin olun

duktan sonra, katyon ve anyonların toplamı eşit 

olacaktır. 

iii) Kalsiyum karbonatlar az miktarda 

çözünebilirler. Kalsiyum konsantrasyonu, pH 'sı 

yüksek suda düşüktür (C03 -
2 içerdiğinden) ve 

yüksek bikarbonat konsantrasyonunun varlığında 

asla yüksek değildir. Bununla birlikte, toprak 

suyu çözeltileri ve su örnekleri, kalsiyum kar

bonatlara göre ekseriya sature olmuşlardır . 

Örneklerin düşük sıcaklıkta saklanması, H co-3 ve 

Ca' un hızla tespiti, standart seyreltme gibi işlem

ler, analiz sonuçlarında karışıklığa neden olan 

çökme etkisini önlemek için önerilmektedir. 

iV) Çözeltinin elektrik i iletken I i ği 

(mmhos/cm) rakamı ile çarpılmak suretiyle bulu

nan değer, meq/1 biriminden yaklaşık olarak 
toplam anyon ve katyon konsantrasyonuna 

eşittir. 

v) Toprak tarafından tamponlanabildiği 

ve çoğu bitkinin geniş bir pH aralığını tolere ede

bildiği için, sulama suyunun pH'sı suyun kabul 
edilen bir kalite kriteri değildir. 
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2. Mikro elementler 

Çözünelitir iz elementlerin bazıları bitki
lerin büyümesini engeller. Bu elementler bor, 
lityum, selenyum ve bazı ağır metallerdir. Sulama 
suyunun söz konusu element çözeltileriyle 
karıştığı yerlerde, su analiz edilmelidir. Detaylı 
analiz için Black ( 1965)'e bakınız. İz elementiere 
ilişkin özet bilgi aşağıda verilmiştir. 

a) Bor 

Bor konsantrasyonları suyun doğal bir 
parçası olup, suda eseri miktardan milyanda 
birkaç kısıma kadar değişmektedir. Bor, bitkinin 
yetişmesi için gerekli olmakla birlikte, optimum 
değerin üzerindeki konsantrasyonlar ise oldukça 
öldürücü etkiye sahiptir. Sulama suyunda yaygın 
kullanılan bor kriterleri Richards ( 1959) 
tarafından yayınlanmıştır. Wilcok ( 1960), bitkileri 
bora duyarlılıkianna göre sınıflandırmayı öner
miştir. Bu sınıflandırma Tablo 1 'de görülmekte
dir. 

Sulama suyunun bir bileşeni olarak toprak

lara katılan borun önemli bir bölümü, toprak 

çözeltisinde denge içinde, toprak materyallerince 

emitir veya tutulur. Bitkiler tutulan borun toprak 

çözelti içinde serbest olanına tepki gösterirler 

(Hatcher ve ark . 1959) . Buradan emiten ve 

çözünebilir bor arasında dengeyi etkileyen 

koşulların, bitkinin beslenmesi ve sulama suyu 

kalite kriterleriyle ilişkili olduğu görülmektedir. 

Sulama suyu içinde bulunan düşük orandaki bor, 

adsorpsiyon nedeniyle toksik olmayabilir. Ancak, 

böyle sularla uzun süre sulamaya devam edilme

si durumunda, çözünebilir bor düzeylerinin sula

ma suyundakine eşit veya bundan fazla olduğu 

bir denge kurulur. Bu durum görüldüğünde bora 

dayanıklı bitkiler yetiştiritmeli veya toprak ıslah 

edilmelidir. Bor içeriği 3 ppm'den fazla olan 

suyun kulanılmaya devam edilmesi genel olarak 

önerilmez. 

Tablo : 1 Kurnda yetiştirilen bitkilerde toksisite belirtilerine göre hassas, yarı dayanıklı ve 
dayanıklı bitki türleri için sulama suyunda bor sınırları 

Hassas Yarı dayanıklı Dayanıklı 

0,3-1 ppm bor 1-2 ppm bor 2-4 ppm bor 

Narenciye Yassı fasulye Havuç 

Avakada Tatlı patates Kıvırcık 

Kayısı Çan biberi Lahana 

Şeftali Yulaf Şalgam 

Kiraz Mil o Soğan 

Trabzon hurması Mısır Bakla 

İncir Buğday Yonca 

Üzüm Arpa Bahçe pancarı 

Elma Zeytin Hayvan pancarı 

Armut Bezelye Şeker pancarı 

Eri k Tu rp Hurma 

Donanma fasulyesi Domates Kuşkonmaz 

Enginar Pamuk 

Ceviz Patates 

Ayçiçeği 

Gruplardaki bitkiler dayanıklılık azalmasına göre sıralanmıştır. 
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b) Diğer iz elementler 
Bazı yörelerdeki iyi sularda selenyum tok

sik miktarlarda görülür. Califomiya'nın bazı böl
gelerinde iyi suda bulunan lityumun narenciyeler 
üzerinde toksik etki yaptığı tespit edilmiştir. Yine 
balur, nikel ve diğer toksik ağır metaller tabii 
suda endüstriyel kirlenmeye neden olurlar. 
Bununla birlikte suda iz elementlerin toksik 
düzeyde olmaları suyun tarıma uygun olmadığı 
sonucunu çıkarmaz. Toprak içine su girdiği 
zaman element süzülebilir, adsorbe olur veya 
toprak partikülleri üzerinde tutulur ve böylece 
etkisiz duruma gelir. Topraklardaki iz element-
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3. Bulanıklık 
Bulanıklık, çözelti iç inde bulunan katı 

partiküller nedeniyle suyun sulamada kullanımını 
sınırlandırabilir. Kat1 partiküller su dağıtım sis
temlerini, özellikle yağmurlayıcı ve damlatıcıların 
memelerini tıkayabilir. Yine bunlar toprağın 
havalanmasını ve permeabilitesini etkiler. 
Böylece sedimentlerin uzaklaştırılması için özel 
gereçlere gereksinim duyulur. 

Kimyasal bileşimden çıkarılan çözelti 
parametreleri 

lerin kimyası hakkındaki bilgiler sınırlıdır ve su la- Potansiyel zararları tahmin etmek için, 
ma suyunun kullanımının artması ile bu bilgilere sulama suyunun içinde mevcut katyonların kon-
olan ihtiyaç artacaktır. Sulama suyunda bulunan santrasyonların değerlerini tam olarak bilmek 
iz elementler için izin verilebilir azami değerlere yeterli değildir. Toprağın değişebilir sodyum 
ilişkin rehber, ABD Su Kalitesi Komitesince yüzdesinin (ESP), sudaki sodyum adsorpsiyonunun 
(B ranson ve ark. 1 975) geliştirilmiş olup, artması neticesinde artacağı düşünülmektedir. Bu 
Tablo 2'de verilmiştir. atış çözeltideki çözünebilir sodyumun iki değer-

Tablo : 2 Sulama suyu içinde bulunan iz elementler için önerilen azami değerler 

Toprağın tümünde devamlı PH'sı 6.0-8.5 olan ince bünyeli 
olarak kullanılan sular için Topraklarda 20 yıla kadar 

Elementler kullanım için 
(mg/1) (mg/1) 

Aluminyum 5.00 20.00 

Arsenik O. LO 2.00 

Berilyum 0.10 0.50 

Bor 0.75 2.0-10.0 

Kadminyum 0 .01 0.50 

K rom 0.10 1.00 

Kobalt 0.05 5.00 

Bakır 0 .20 5.00 

Flor 1.00 15.00 

Demir 5.00 20.00 

Kurşun 5.00 10.00 

Lityum 2.50 2.50 2 

Manganez 0 .20 10.00 

Molibden 0.01 0.05 3 

Nikel 0.20 2.00 

Selenyum 0.02 0.02 

Vanadyum 0. 10 1.00 

Çinko 2.00 10.00 

ı Bu değerler bitkiler ile topraklar üzerinde normal olarak olumsuz bir etki yapmazlar. Civa, gümüş, 
kalay, titan ve tungsten için veri yoktur. 

2 Narenciye için önerilen azami konsantrasyon 0,75 mg/ 1 'dir. 
3 Sadece ince bünyeli asit topraklar veya nispeten yüksek seviyede demiraksit içeren topraklar içindir. 
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li katyaniara oranına bağlıdır. Yüksek oran, yük
sek sodyumluluk zararı demektir. Katyon 
içeriğinde bikarbonat iyonları var ise sodyumlu
luk zararı artar. Toprak özellikleriyle ilgili çözelti 
parametreleri aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 

1 Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) 

Çözünebilir ve değişebilir katyonlar 
arasında denge sağlamayı amaçlayan pek çok 
eşitlik mevcuttur. Topraklar farklı katyon 
değişim materyallerinin, en azından dört 
tanesinin karışımını içerirler. Sonuçta, iyon 
dağılımını belirlemek teorik olarak mümkün ola
mamakta, ancak amprik eşitliklerle makul 
başarılar elde edilmiştir. Bir ve iki değerli 

katyonları içeren tuz çözeltileriyle denge kuru
luncaya dek topraklar yıkandığı zaman, 
değişebilir bir ve iki değerli katyonların kon
santrasyonlarının oranı (ESR = değişebilir sody
om oranı) ile çözeltideki bir değerli katyon kon
santrasyonunun (meq/ 1) çözeltideki iki değerli 

katyonların konsantrasyonunun (SAR) kare 
köküne oranı arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

ESR = a+k (SAR) (4) 

Eşitlikteki a ve k toprak tipi ile ilişkili 

amprik sabiteler olup, ESR aşağıdaki formüJde 
verilen değişebilir sodyum oranıdır. 

[Na] [Na] 
ESR = --"---=--- = ----"--"--- (5) 

[Ca + Mg] [CEC + Mg] 

Burada [Na] ve [Ca+Mg], 100 gram toprak
ta meq cinsinden toplam değişebilir iyonların 

konsantrasyonları, CEC ise katyon değişim 
kapasitesidir. SAR sodyum adsorpsiyon oranı 

olup, aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir. 

SAR= (Na) 
V (Ca+Mg)/2 

(6) 

Eşitlikteki (Na)ve (Ca+Mg) meq/ 1 birimin

den çözünebilir iyonların konsantrasyonlarıdır. 

Amerika'nın batısında yapılan çok sayıda 
toprak analizi sonucu (Rich ards, 1954 ), Şekil 4 'te 
sunulan aşağıdaki ampirik eşitlik ortaya çıkmıştır. 

ESR=- 0.0126 + 0.01475 (SAR) (7) 
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Şekil : 4 Batı Amerikada toprak örneklerinin 
değişebilir sodyum oranı (ESR) ile toprak 
çözeltisi sodyum adsorsiyon oranı 

arasındaki ilişki. 

Değişebilir sodyum oranını daha sağlıklı 

hesaplamak gerekli ise, her toprak tipi için 

Eşitlik (4)'teki k ve a sabiteleri deneysel olarak 

belirlenmelidir. İsrail ' de altı adet farklı toprak 

için k değerleri 0.0072-0.0 169 arasında bulun

muştur. (Şekil 5). Eşitlik (7)'ye göre, toprakların 

ESP'sinin sulama suyunun SAR'ına oranı ile 

ilgili nomogram Şekil 6'da verilmiştir. 
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Şekil : S İsrail topraklarının altısı için toprak satu
rasyon eriyiğin in SAR 'ı ile ESR ilişkisi. 



20 

o 

eo- .. ,...v 
(mc.q/1.) 

o 

- o.zs. 
0 . 50 
0.75 
1.0 

Şekil : 6 Sulama suyunun SAR değerini belirlemede 
ve bu suyla dengelenmiş toprağın ESP 
değerini hesaplama grafiği. 

Sulama suyundaki SAR, toprak suyunda 
denge durumundaki SARs'ın sonucu olan SAR 
ile ilişkilendirilebildiğinde, sodyumluluk 
zararının bir ölçüsü olarak kullanılabilir. Toprak 
ereyiğinin konsantrasyonu, bitki köklerinin 
topraktan su çekimi ve buharlaşma ile artar. 
Sulama sıklığı ve uygulanan su miktarına bağlı 
olarak, kök bölgesinden drene olan suyun kon
santrasyonu, sulama suyunkinin 2-10 katı olabilir. 
Bununla birlikte ana kök bölgesinde (50 cm 
derinlikte) toprak çözeltisinin ortalama kon
santrasyonu, sulama suyununkinin 2-3 katından 
daha fazla değildir. 

Tuzun çökelme ya da ayrışma etkisini, 
minarel bozunma ve bitkiler tarafından alınan 
tuzu ihmal edersek, sulama suyu toprağa girdik
ten sonra, oransal bileşimi değişıneden (örneğin 

değişebilir sodyum yüzdesi değişmez) daha kon
santre hale geldiği açıktır. Bununla birlikte SAR 
değeri toplam konsantrasyonun kare köküne bağlı 
olarak doğrusal bir artış gösterir. Toplam kon
santrasyon iki kat arttığı zaman SAR değeri 1.41 
kat; konsantrasyonun dört kat artması halinde, 
SAR değeri 2 kat artar. Toprağın ESP'si SAR ile 
birlikte artacağından, toprağın ESP değeri sulama 
suyunun SAR'ından daha büyük olacağı açıktır. 
Bu eğilim lizimetre ve tarla denemelerinde 
gözlenmiştir. (Rhoades, I 968; Richards I 954 ). 

2. Artık Sodyum Karbonat (RSC) 

Toprak suyunun son SAR değerini etkileyen 
esas etken, alkali toprak karbonatlarının çözün-

DSİ TEKNİK BÜLTENİ 2000 SAYI 93 

mesi ya da çöketınesi sonucu kalsiyum ve ınag
~ezyuın konsantrasyonlarındaki değişiındir. 
Içinde fazla miktarda bikarbonat iyonları bulunan 
sulada sulama yapıldığında, toprak suyunun daha 
konsantre hale gelmesiyle birlikte, kalsiyum ve 
daha az düzeyde magnezyum iyonları karbonat 
şeklinde çökelme eğilimi gösterir. Bu durum, 
toprak eriğinin SAR'ında bir artışa ve sonuçta 
toprağın ESP'sinde bir artışa yol açar. Yüzey 
sularının çoğu için karbonat çökelmesi yaygın ise 
de, kuyu sularının kullanılması durumunda bunun 
miktarı ekseriya daha çoktur. Yeraltısuyu yüksek 
kısmi C02 basıncı ve yüksek bikarbonat kon
santrasyonu ile denge durumunda olabilir. Bu 
suyun atmosfere çıkmasıyla birlikte kalsiyum ve 
mağnezyum karbonatlar çökelİrken C02 fazlalığı 
bırakıl ır. Eaton ( 1950),tüm kalsiyum ve mag
nezyum un , karbonatlar şeklinde çökeleceğini 
varsaymış ve karbonatı yüksek olan suyun 
değerlendirilmesinde artık sodyum karbonat 
(RSC) kavramını önermiştir: 

Burada iyon kansantrasyonları ıneq/ I biri
minden ifade edilmiştir. Eaton ( 1950), yaptığı 
yıkama denemelerinden, artık sodyum karbonat 
değeri 2,5'ten yüksek olan suyun sulama suyu 
olarak uygun olmadığı sonucunu çıkarmıştır. Aynı 
araştırmacı, sulama suyundaki 1,25-2,50 meq/1 
RSC'yi az güvenli, 1,25 meg/l'nin altındaki 
RSC'yi ise güvenli olarak tanımlamıştır. 

Artık sodyum karbonat kavramı, çökelme 
miktarının tahmini olarak hesaplanması 
nedeniyle, çok kullanışlı bulunmamaktadır. 
~arbonatların çökelme eğilimi, " Saturasyon 
Indeksi" yolu ile daha kolay hesaplanabilir. 

3. Saturasyon indeksi (SI), pHc* ve SAR 

Bower ve arkadaşları ( 1965, 1968), 
Langelier'in saturasyon indeksini , sulama suyun
dan çökelen karbonat miktarını, toprak 
çözeltisinin CaC03 saturasyonunun bir fonksi
yonu olarak, hesaplamada kullanmayı önermek
tedir. Söz konusu indeks, toprağa uygulandığı 
biçimiyle aşağıda verilmiştir. 

SI = (8.4-pHc*) (9) 

Eşitlikteki 8.4 değeri, CaC03 ile dengedeki 
sodyumsuz tuzlu toprağın yaklaşık pH'sı olup, 
Langelier tarafından orijinal eşitlikte kullanılan 
suyun pH'sı yerine kullanılmıştır. Bu deği ş iklik , 
kalkerli toprakların yüksek tamponlama kapa
sitesini göstermektedir. pHc* aşağıdaki formülle 
belirlenir; 

pHc* = (pKı-pK5p) +p (Ca+Mg)+P(C03 +HC03) ( 10) 

25 



DSİ TEKNİK BÜLTENİ 2000 SAYI 93 

Burada p(Ca+Mg), Ca+Mg ' un molar kon
santrasyonunun negatif logaritması; 
p(C03+HC03), C03 ve HC03 'ın ekivalent kon
santrasyonunun negatif logaritması; pK2 ve pK5p 
sırası ile H2C03 'in ikinci ayrışma sabitesinin ve 
CaC03 'ın çözünebilme çarpanının negatif logar
itmaları olup, ikisi de iyon kuvveti için düzeltil
miştir (Tablo 3 ve 4'e bakınız). Düzeltilmiş SAR 
(SARadj) değerlerinden değişebilir sodyum mik
tarlarının belirlenmesi için kullanılabilecek 
eşitlik, Bower ve ark (1968)'da aşağıdaki şekilde 
verilmiştir: 

ESP=SARactj =SARiw [1.0 +(8.4-pHc*) ( 1 l) 

Bower ve ark. ( 1968), çökelen CaC03 mik
tarı üzerinde, pHc* ve yıkamanın etkisini belirle
miştir. Şekil 7'de pHc* artarken, CaC03 
çökeJmesinin azaldığı görülmektedir. Çlerçekten 
pH >8.4 ise CaC03 çökelmez ve pHc < 8.4 ise 
CaC03 'ın çökelme miktarı ile saturasyon indeksi 
(Sl) arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

Ayrıca , Şekil 7'den yıkama oranı (LF) 
arttığında CaC03 çökelmesinin azaldığı da açıkça 
görülmektedir. Bu etki aşağıdaki amprik eşitliğe 
dahil edilmiştir. 

ESP = [ lfV'LFJ[ SAR;w { l + (8.4 - pH~ )}) ( 12) 
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Şekil : 7 Sulama suyunun pHc *'sı, yıkama oranı ve 
CaC03 çökelmesi ilişkisi 

Sulama suyu kalitesine ilişkin özel 
örnekler 

Amerika ve İsrail'de sulamada kullanılan 
bazı suların kimyasal bileşimi ve özellikleri, bu 
bölümde verilen eşitliklerden hesaplanmış 

olarak, Tablo 3'te sunulmuştur. pHc* değerlerini 
hesaplamada kullanılan değişik parametreler 
Tablo 4'te verilmiştir. 

Tablo 4 : Çözeltide farklı değerlerdeki toplam 
iyon konsantrasyonu için Eşitlik (lO)' dan 

* pHc 'yi hesaplama parametreleri* 

Konsantrasyon 
(mcq/1) (pkı'-pkc'l p (Ca+Mg) p(C03+HC03) 

0.1 4.30 4.00 

O.S 2.11 3.60 3.30 

ı 2.13 3.30 3.00 

2 2.16 3.00 2.70 

4 2.20 2.70 2.40 

6 2.23 2.S2 2.22 

8 2.2S 2.40 2.10 

10 2.27 2.30 2.00 

IS 2.32 2.12 1.82 

20 2.3S 2.00 1.70 

2S 2.38 1.90 1.60 

30 2.40 1.82 I.S2 
3S 2.42 1.76 1.46 

40 2.44 1.70 1.40 

so 2.47 1.60 1.30 

* Rower ve ark. (1965)'dan alınmıştır. Tablo sırasıyla, (pkı'-
pkc')'yi toplanı katyon konsantrasyonu ilc p (Ca+Mg) ve pAik'i 
kalsiyum ve titre edilebilir baz konsantrasyonuyla 
ilişkilendirilmektedir. p değeri nıoVI olarak iyon konsantras-
yonunun negatif logaritmasıdır. 

Tablo 3- Sulamada kullanılan bazı suların kimyasal özellikleri* 

Su Kaynağı Na+ K+ Ca2+ Mg2+ cr Soi- HCOJ- mm~;s/cm SAR RSC PH/ SARadj 
Grarıd Nehri -ABD 7.08 0. 19 2.0 0.79 0. 19 3.43 6.29 0.94 6.0 3.SO 7.32 

Colorado Nehri-ABD 3.3S 0.22 6.9S 3.63 1.03 9.31 3.73 1.27 ı. s -6.8 7.03 

Pecos Nehri-ABD 11.38 0.08 16.98 9.07 12.13 22.39 3. 11 3.26 3.2 -22.9 6.82 

Nahal-Oz Kuyu-İsrail 41.30 1.3 3.7 3S.20 ı. s 9.6 4.60 26.1 4.6 7.06 

*SAR, RSC, pHc *ve SAR adj değerlerini hesaplamak için sırasıyla Eşitlikler (6), (8), (10) ve (ll) kullanılmıştır. 
Eşitlik (10) için veriler Tablo 4'ten alınmıştır. 
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ANKARA KENTiNE İÇMESUYU SAGLAYAN BARAJ GÖLLERİNDE 
TARAKALAŞMA VE ALT-ÜST OLMA İLE ÖTROFİKASYON 

OLAYLARININ İNCELENMESİ 

Yazan : Muharrem POLAT(*) 

~---------------------------------------------------ÖZ ET--------------------------------------------------------~ 
Ankara ketninin içmesuyu ihtiyacı Çamlıdere. Kurtboğazı, Eğrekkaya, Çubuk-II 

ve Kayaş-Bayındır baraj gölleri ile çeşitli yeraltısuyu kaynaklarından sağlanmaktadır. 
Ankara kentine Eğrekkaya baraj gölünden 90 hm3, Çamlıdere baraj gölünden 150 
hm3, Kurtbağazı baraj gölünden 67 hm3, Çubuk I-II baraj göllerinde 35 hm3, Kayaş
Bayındır baraj gölünden 7 hm3 ve yeraltısuyundan 22 hm3 olmak üzere yılda toplam 
368 hm3 su temin edilmektedir. Ankara'ya temin edilen suyun yaklaşık % BO'i 
Çamlıdere, Kurtbağazı ve Eğrekkaya baraj göllerinden sağlanmakta olup bu bildiride. 
sözkonusu baraj göllerine ait çalışmalar anlatılacaktır. 

Yapılan çalışmalarda baraj göllerinde sıcaklık ve çözünmüş oksijenin derinliğe 
bağlı grafikleri hazırlanarak göllerde tabaka/aşma ve alt-üst olma olayları 

incelenmiştir. 

Bunun yanı sıra baraj göllerinde ölçülen azot, fosfor, ve klorojil-a değerleri 

kullanılarak göl sularının trajik seviyeleri saptanmıştır. Buna göre Çamlıdere ve 
Kurtboğazının oligo-mezotrojik, Eğrekkaya baraj gölünün ise ötrofik yapıda olduğu 
görülmüştür. 

Baraj gölleri hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın mutlaka ötrofikasyon kontrolu 
yapılmalıdır. Ökrofikasyon baraj göllerinin planlanan ömürlerinden çok daha önce 
daimasına neden olabilmektedir. Ayrıca içmesuyu amaçlı baraj göllerinde ötrofikasyon 
sonucu oluşan algler arıtma tesislerinde kum filtrelerinin tıkanması, arıtmada 

kullanılan kimyasal madde miktarının artması. arıtma maliyetlerinin yükselmesi gibi 
sorunlara yol açmaktadır. 

ı. GİRİŞ 

Ankara nüfusu 3.5 milyonu aşan 
Türkiye'nin ikinci büyük kenti olup sürekli göç 
alan bir kenttir. Aynı zamanda artan nüfusla 
birlikte sanayii gelişmektedir. Nüfustaki artış ve 

(*) Kimya Mühendisi - DSİ İçmesuyu ve Kanalizasyon 
Dairesi Başkanlığı 

sanayiideki bu gelişme içme ve kullanma suyu 
ihtiyacının sürekli artmas ına neden olmaktadır. 

Plansız kentleşme ve sanayileşme 
nedeniyle temiz su kaynakları korunama
maktadır. Nüfus artışından kaynaklanan su 
ihtiyacı nedeniyle Ankara kentine daha uzak olan 
su kaynaklarından su temin edilmesi yoluna 
gidilmektedir. Halen kentin içmesuyu ihtiyacının 
%80'i, Ankara'ya 56 km uzaklıktaki Kurtbağazı 
baraj gölünden; 60 kın uzaklıktaki Çamlıdere ba-
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raj gölünden ve 75 km uzaklıktaki Eğrekkaya 

baraj gölünden temin edilmektedir. 

Ankara'nın gelecekteki içme ve kullanma 

suyu ihtiyacı 1999 yılında hizmete alınması 

beklenen ve Ankara'ya 90 km uzaklıktaki Akyar 

barajı ile daha sonraki yıllarda Gerede (Bolu) 
ilçesinde yapıını planlanan ve 2028 yılına kadar 

Ankara'nın içme ve kullanma suyunu temin 
edecek olan Işıklı barajından sağlanacaktır. 

Pl a nsız kentleşıne ve kontrolsuz nüfus artışı 

ülkenin sını rlı kaynaklarının israfına yol açtığı gibi 

kilometrelerce mesafeden su temini projelerinin 

yapımını gündeme getirmekte ve çevreyi de 
olumsuz etkilemektedir. 

Bilindiği gibi su kütlesinde besleyicilerin 
ve organik maddelerin bozunması, üretkenliği 

aşırı artması, organizmaların dibe çökerek dipte 
tortu oluşması tabakalaşma (ötrofikasyon) 
olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmada baraj 
göl sularının kalitesi bazı parametre grupları 

bakımından değerlendirerek ötrofikasyon 
düzeyleri incelenmiştir. 

Baraj göllerinin dalınasına neden olan bir 

başka faktör ise sedimantasyondur. Baraj 
göllerindeki sedimentasyanun bel iri en erek 

gerekli önlemlerin alınması baraj göllerinin 

ekonomik ömürleri süresince faydalı 

kullanımlarını sağlayacaktır. 

2BARAJ GÖLLERİNDE TABAKALAŞMA 
VE ALT-ÜST OLMA OLAYLARI 

Göller, sıcak mevsimlerde güneşin etkisiyle 

ısınırlar ve daha sonra atmosfere ısı transferi 
nedeniyle soğurlar. Daha hafif olan sıcak su, daha 
soğuk ve yoğun olan suların üzerinde yüzer. Bu 
fiziksel özelliklerinden dolayı göller üç ısı 

tabakasına bölünürler; epilimnion, metaJimnion 
(ternıoklin) ve hipalimnion (Şekil 1 ). 
Epilimnion, göl suyunun daha sıcak ve daha hafif 
olan üst tabakalarıdır. Bu suyun aşağı doğru 

haeketi daha soğuk ve daha yoğun tabakaların yer 
değiştirmesini gerektirir. Bu nedenle karışmaya 
karşı bir ısısal direnç (terınal direnç) vardır. 

Epilinion bölgesindeki sıcak sular rüzgar etkisiy-
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le hareket ederler, fakat yüzeyin çok altlarına 

İnıneyerek soğuk su bölgesinin üstünde hareket 

eder ve tekrar yüzeye dönerler. Hipalimnion 

bölgesi durgun süre içinde gölün alt 

tabakalarındaki hareketsizlik soğuk su 

kütlesinden oluşur. Hipalimnion bölgesinin sıcak 

mevsimde güneşten ısı veya atmosferden oksijen 

kazanma şansı yoktur. Metalİmnion (termoklin) 

bögesi ise epilimnion ve hipalimnion arasında 

geçiş bölgesidir. Epiliınnion su yoğunluklarının 

farklı oluşu nedeniyle termaklin daha hafif 

suların aşağı doğru hareketine bir engel oluşturur. 
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Şekil -1 Göllerde Tabakalaşma ve Alt-Üst Olma 

Soğuk nıevsinılerde, rüzgar ve fıı1ınaların 

etkisiyle, yüzey sularının soğunıası termaklinin 

sürekli aşağı itilnıesi ve sonunda kaybolması 

sonucu doğurur ki bu olay "sonbahar alt-üst 

olması" olarak bilinir. İlkbahar aylarında yüzey 

suları +4°C'de maksimum yoğunlukianna 

eriştiklerinde bu sular aşağı doğru hareket eder 

ve aşağıdaki hafif sular ile yer değiştirirler. 

Böylece "İlkbahar alt-üst olması" gerçekleşir. Bu 

alt üst olma dönemlerine göl suları iyice karışır ve 

kimyasal madde derişinıleri homojen bir dağılını 

gösterirler. 

Sığ göller ve rezervuarlarda genellikle 

tabakalaşına görülmez. Bunlar çoğunlukta nehir 

sistemlerinin bir parçası olduklarından, büyük 

miktarlarda su giriş-çıkışları bu göllerde 

tabakalaşnıayı engellerler. 

T 



Göllerde tabakalaşma bir kirlenmenin 
sonucu değil, hava sıcaklığının yükselip alçalması 
sonucu oluşmaktadır. Ancak, tabaka! aşma göllerde 
bir kalite bozulmasına neden olabilmektedir. 

Tabakalaşma,yüzeydeki oksijenin alt tabakalara 
aktanmını engellemektedir. Tabakalaşman ın 

olduğu göllerde genellikle hipalimnion bölgesinde 
oksijen konstrasyonu o mg/I civanndadır. 

Epilimnion ve metalimnion bölgelerinde 
fotosentez sonucu oluşan organizmaların 

canlılığını yitirip dibe çökmeleri esnasında 

ortamda oksijen yokluğu nedeniyle bozunma 
olmamakta ve organizmalar dibe çökerek baraj 
gölünün dalınasına neden olmaktadır. 

Sıcak mevsimlerde tabakalaşma nedeniyle 
derin göllerde hipalimnion bölgesinde oksijen 
tamamen yok olabilir ve bu durum canlı yaşamı 
olanaksız kılabilir. Özellikle derin ve soğuk 
sularda yaşayan balıkların bu tür göllerde 
yaşaması olanaksızdır. 

Derin göllerde tabakalaşma nedeniyle 
çözünmüş oksijenin yokluğu, demir ve mangan 
bileşiklerini çözünmüş hale getirir. Dibe çöken 
organik maddeler (ölü organizma vb.) burada 
ayrışarak H2S gibi kokulu gazların oluşmasına 

neden olur. Ayrıca metan ve karbon dioksit gibi 
gazlarında açığa çıkmasıyla su kalitesinde önemli 
ölçüde bozulmalar gözlenir. 

2.2. Tabakalaşma ve Alt-Üst Olmaya 
Neden Olan Unsurlar 

2.2.1 Sıcaklık 

Rezervuar ve göllerde sıcaklığın derinlikle 
değişimi, genellikle yaz aylarında olur. Göllerde 
bu değişim sonucunda tabakalaşma meydana 
gelebilir. Sıcaklık, göllerde tabakalaşmanın 

belirlenmesinde ölçülmesi gereken en önemli 
parametredir. 

Sıcaklık su kaynağındaki biyolojik, 
kimyasal ve fiziksel işlemleri etkiler. Böylece 
pekçok parametrenin konstrasyonu değişir. 

Suyun sıcaklığı arttığında kimyasal reaksiyonların 
hızı ve sudaki maddelerin buharlaşması da artar. 

DSİ TEKNİK BÜLTENİ 2000 SA YI 93 

Suyun sıcaklığının artması ayrıca 0 2, C02, N2, 

CH4 gibi gazların suda çözünürlüğünü azaltır. 

Sucu! organizmaların metabolik hızı sıcaklığa 

bağlıdır. Sıcak sularda organizmaların solunum 
hızının artması oksijen tüketimini arttırır ve 
organik maddelerin bozunmasına neden olur. 
Besleyici koşulları uygun olduğunda, çok kısa 

sürede sayıları hızla artan bakteri ve 
fitoplanktonlar suyun bulanıklığının artmasına 

neden olurlar. 

Kurtbağazı baraj gölü 2 nolu su kalitesi 
gözlem istasyonu hem altüst olmanm hem de 
tabakalaşmanın görülebildiği bir nokta olması 

nedeniyle bu noktaya ait su sıcaklığının zaman ve 
derinliğe bağlı değişimini gösteren grafikler 
Şekil 2,3 ve 4'de verilmiştir. 2 nolu gözlem 
noktasmda Haziran ağustos aylarında 

tabakalaşma, Ekim ayında ise karışım 

gözlenmektedir. 

SICAKUI< 1 

,--------·· ___ " ___ ,.~---," i 

r ., 

·20 

Şekil -2 Kurtbağazı Baraj Gölü 2 nolu Su Kalitesi 
Gözlem Noktasına Ait Sıcaklık Değerinin 
Derinl i kle Değişimi Haziran '95 

·2 

.ıı; .. 

i -10 

~ ·12 

... 

... 

... 

ID 

SICAKUK 

" 20 

Şekil -3 Kurtbağazı Baraj Gölü 2 Nolu Su 
Kalitesi Gözlem Noktasına Ait Sıcaklık 
Değerinin Derinlikle Değişimi Ağustos'95 

29 



DSİ TEKNİK BÜLTENİ 2000 SA YI 93 

~ 
:ı 
% 

0,00 

0 ,---~---+----~--~---+---, 
ı.oo 4,00 6.00 1.00 10.00 12,00 

.. 

.. 
~ -10 

., 

... 
J .,. 

·ll 

Şekil -4 Kurtboğazı Baraj Gölü 2 Nolu Su 
Kalitesi Gözlem Noktasına Ait Sıcaklık 
Değerinin Derinlikte Değişimi Ekim '95 

2.2.2 Çözünmüş Oksijen 

Oksijen, doğal sularda suyun kendi kendini 
temizleme süreçlerinde işlevleri olan orga
nizmalar dahil, sucu! yaşamın parçası olan tüm 
canlılar için gereklidir. Doğal sularda oksijen 
miktarı sıcaklık, tuzluluk, türbülans akım, alg ve 
bitkilerin fotosentetik aktiviteliri ve atmosferik 
basınca bağlıdır. Oksijenin suda çözünürlüğü 

sıcaklık ve tuzluluk arttıkça azalır. Tatlı sularda 
çözünmüş oksijen (DO) deniz seviyesinde 
0 °C'del5 mg/!, 25 °C'de ise 8 mg/l ' dir. 
Kirlenmemiş sularda oksijen konsantrasyonu 
genelde O mg/1 dolayındadır. 

Sularda biyolojik solunum ve çeşitli 

organizınaların bozunması DO'yu düşürür. Atık 
deşarjındaki konstrasyonu yüksek organik madde 
ve besleyicilerin bakteriyolajik aktiviteleri 
sonucu indirgenmesi DO ' nun konstrasyonunun 
azalmasına neden olur. Anaerobik koşullar 

genellikle su ve sediment ara yüzeyine yakın 
yerlerde oluşur. 

Su kalitesi değerlendirmelerinin temeli, DO 
konsantrasyonunun belirlenmesine dayanır. 

Çünkü oksijen su kaynaklarındaki kimyasal ve 
biyolojik işlemleri etkiler. Oksijen 
konsantrasyonunun 5 mg!!' den az olması 

biyolojik toplulukların fonksiyonlarını olumsuz 
etkiler ve hayatta kalmalarını zorlaştırır. 2 
ıng/I'den az olması ise pek çok balığm ölmesine 
neden olur. Ölçülen DO konsantrasyonu suyun 
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kirlenme derecesini, sudaki organik madde 
konsantrasyonunu ve suyun kendi kendini ne 
derece temizleyebileceğini ifade eder. DO ölçüm 
sonuçları aynı zamanda biyokimyasal oksijen 
ihtiyacı değerinin hesaplanmasında da kullanılır. 

Her üç baraj gölünün gözlem yapıldığı 

aylarda oksijen bakımından zengin olduğu 

görülmektedir. Özellikle Haziran ayında oksijen 
seviyesinin 13.5 mg/1 'ye ulaştığı ancak daha 
sonraki aylarda azaldığı gözlenmiştir. Haziran 
ayında yüksek olmasının nedeni plankton 
üretiminin artmasından kaynaklanmaktadır. 

Sonraki aylarda azalmasının nedeni ise plankton 
üretiminin azalmasından ve plaktonların 

canlılığını kaybederek dibe doğru çökmeleri 
esnasında mikroorganizmalarca parçalanarak 
oksijen tüketimine neden olmalarından 

kaynaklanmaktadır. 

Çözünmüş oksijenin derinliğe bağlı 

değişimleri tabakalaşma ve göllerde karışım 

bakımından değerlendirildiğinde sıcaklığın 

derinliğe bağlı grafiklerinden elde edilen 
sonuçlarla paralellik göstermektedir. 

Çamlıdere 2 nolu gözlem noktasında 

Ağustos ayında, Eğrekkaya 2 ve 3 nolu gözlem 
noktalarında Haziran ayında oksijen derişiminin 
belli bir derinliğe kadar azaldığı daha derinliğe 
inildİkten sonra ise arttığı görülmektedir. 
Epilimnion ve hipolimnionda oksijen 
derişimleri, üretim ve bozunmanın dengede 
olduğunu ifade etmektedir. Ancak bir kısım 

biyolojik atığın terrneklin engelini geçemediği 
için epilimnionda kaldığı ve burada parçalanma 
süresince oksijen kullanıldığı görülmektedir. 

Çamlıdere baraj gölü 4 nolu gözlem 
noktasında 17 .O metrede, Eğrekkaya baraj gölü 
gözlem noktasında 16.0 metrede, Eğrekkaya 

baraj gölü 3 nolu gözlem noktasında 15.0-17.5 
metre ile 35.0 metre altındaki derinlikte Ekim 
ayında, Kurtbağazı 3 nolu gözlem noktasında 

Ağustos ayında 23.0 metrede ve Ekim ayında 
22.0 metrede oksijen derişimi O'dır. Bu 
sonbaharda hipolimnionda oksijenin çok 
azaldığını göstermektedir. Bunun nedeni, göl 
yüzeyinde bol miktarda olan oksijenin 
tabakalaşma nedeniyle hipalimnion tabakasına 

ulaşamaması ve canlılığını yıtıren mikro
organizmaların alt tabakalara çökmesi esnasmda 
parçalanırken oksijen kullanmasıdır. 



3. ÖTROFİKASYON OLAYLARININ 
İNCELENMESİ 

3.1 Azot Bileşikleri 

Azot ve fosfor bileşikleri su kaynaklarında 
görülebilen besleyici unsurların en önemlilerini 
oluştururlar. Anılan bileşiklerin konsantrasyo
nunun sınır değerlerin üzerine çıkması durgun 
sularda ve göllerde ötrofikasyona neden olurlar. 
Bu şekilde kirlenmiş su kaynakları etrafa kötü 
koku yaymakta olup, içmesuyu için elverişli 

değildir. Ötrofikasyona uğramış su kaynaklarında 
bataklaşma tehlikesi olmaktadır. Su kaynak
larından en etkin bir şekilde yararlanılabilmesi 
için su kaynaklarına besleyici akışının önlenmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle su kaynaklarında 

besleyici parametrelerin etkin bir şekilde 

izlenmesi ve bu kirlenmeye neden olan 
kaynakların denetlenmesi gerekmektedir. 

Azot, canlı organizmalar açısından 

yaşamsal değere sahip proteinler için gereklidir. 
Bitkiler ve mikroorganizmalar inorganik azotu 
organik yapılara dönüştürürler. Sucu! ortamda 
azot, nitrat, nitrit, amonyum ve moleküller azota 
çevrilir. Azot, azot çevriminin bir parçası olarak 
biyolojik ve biyolojik olmayan çevrime girer. 

Biyolojik olmayan işlemler buharlaşma ve 
çökme gibi çevrimleri kapsar. Biyolojik 
çevrimler şunlardır; 

A) inorganik azotun (NH4 + N03-) bitkiler 
ve mikroorganizmalar tarafından aminoasid gibi 
organik azota çevrilerek ortamdan uzaklaştırılması, 

B) Azot gazının mikroorganizmalar 
tarafından amonyak ve organik azota 
indirgenmesi, 

C) Bir organizmadan diğerine kompleks 
heterotrofik çevrim, 

D) Amonyağın nitrat ve nitrite çevrimi 
(nitrifikasyon), 

E) Organik maddelerin bozunması sırasında 
amonyak oluşturmak için organik azotun 
amonyağa dönüştürülmesi, 

F) Nitratın N20 ve N2 'ye bakteriler 
aracılığıyla indirgenmesi (denitrifıkasyon) 

Baraj göllerinde yüzey, orta ve dip 
seviyelerinden alınan numunelerden NH 3-N, 
NOı-N, NOrN ve Org. N değerleri tespit 
edilmiştir. Çamlıdere baraj gölünde toplam azot 
konsantrasyon değeri 0.00-2.50 mg/1; Kurtbağazı 
baraj gölünde 0.00-2.58 mg/1 Kurtbağazı baraj 
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gölünde 0.00-2.58 mg/1; Eğrekkaya baraj gölünde 
ise 0.22-5.15 ıng/I arasında değişmektedir. 

3.2. Fosfor Bileşikleri 

Fosfor canlı organizına için gerekli 
besleyicilerden biridir. Suda çözünmüş ve 
partikül olarak bulunmaktadır. Genellikle 

alglerin büyümesinde sınırlayıcı besin olup sudaki 
birincil üretimi kontrol eder. İnsan faaliyetleri 
sonucu fosfor kosantrasyonun aşırı artması su 
kütlesinde ötrofikasyona neden olur. Doğal ve 
atık sularda fosfor, ortofosfat, polifosfat ve 
organik fosfat biçiminde bulunur. Bu biçimler 
arasındaki değişim bozunına, organik olarak 
bağlı formların sentezi ve inorganik formların 

oksitlenmesi nedeniyle oluşur. Fosfat 
konsantrasyonun yerine fosfor konsantrasyonun 
kullanılması önerilir (yani P04-3 yerine P04-3-P). 

Fosforun doğal kaynakları rüzgarın 

etkisiyle kayalardan taşınan fosfor ve organik 
maddelerdir. Yüzey sularından fosfor seviyesini, 
deterjan içeren evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve 
tarımda kullanılan gübrelerin yüzeysel akışla 

suya taşınması arttırır. 

Tatlı suda yüksek konsantrasyonlll fosfor 
nadiren bulunur. Çünkü fosfor bitkiler tarafından 
em ilir. Yüzeysel su kaynaklarında fosfor 
konsantrasyonu mevsimsel olarak değişir. 

Pekçok doğal su kaynağında fosfor 
konsantrasyonu 0.005-0.020 ıng/1 olurken kapalı 
tuzlu sularda bu deger 200 ıng/I'ye çıkmaktadır. 
Yeraltısularında oı1alama olarak 0.02 mg/1 P04-P 

düzeyindedir. 

Fosfor suda biyolojik çevrimin önemli bir 
bileşeni olup temel su kalitesi etüdlerine yön 
verir. Fosfor konsantrasyonunun yüksek olması 
kirlenmenin varlığını ve suda ötrofikasyon 
koşulunun varlığını gösterir. Özellikle içmesuyu 
sağlanan göl ve rezervuarların yönetiminde 
alglerin büyümesine kontrol edilmesi amacıyla 
fosfat konsantrasyon seviyesinin bilinmesi 
gereklidir. 

Çalışma kapsamında Ankara baraj gölle
rinde yüzey, orta ve dipten alınan numunelerde 
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orta fosfat ve toplam fosfor değerleri 

belirlenmiştir. Çarnitdere baraj gölünde toplam 
fosfor konsantrasyonu 0.04-0.35 mg/1; 
Kurtbağazı baraj gölünde 0.06-1.50 mg/1; 
Eğrekkaya baraj gölünde ise O. I 1-0.54 mg/I 
arasında değişmektedir. 

3.3. Klorofil a 

Birincil üreticilerin (fotosentez yapanlar) 
veya bunların aktivitelerinin biokütleleri bir su 
kütlesinde birincil üretimin göstergesi olarak 
sayılabilir. Su kütlesinde yaşayan planktonların 
türleri ve sayıları birincil üreticilerin kesin 
göstergesidir. Fakat tür teşhislerini yapabilecek 
iyi eğitimli uzmanların eksikliği nedeniyle biotik 
indeksler veya tür dağılımı indeksi çoğunlukta 
trofık durumun tespiti için kullanılan araçlar 
değildir. 

Klorofil a (ch! a) bütün fıtoplanktonlarda 
mevcut olan fotosentetik bir pigmenttir. Öbür 
taraftan, ölü fitoplanktonlar, hayvansal 
fıtoplanktonlar veya cansız sestonik materyallerde 
de çok az ch! a bulunmaktadır. Bu sebeple chl a 
konsantrasyonu fıtoplankton biokütlesinin en 
yaygın indikatörüdür. Dikkat edilmelidir ki; ch! a 
konsantrasyonu fıtoplanktonun türüne ve çevresel 
koşullara göre değişiklik göstermektedir. 

Klorofil a alg biokütlesinin belirlenmesi 
amacıyla ölçülmektedir. Alglerin fotosentez 
yoluyla üretilebilmeleri için su yanında azot, 
fosfor ve karbon gereklidir. Alglerde aşağıdaki 
kimyasal denkleme göre azot/fosfor oranı 

ı 6/1 'dir. 

1~01 + <xlHıO t 16NOj + POi t I şık= Cı 06 Hı go 045 Nı 6P + 154.5 0ı 
alg 

Klorofil a Kurtboğazı baraj gölünde 3.11-
14.02.02 J.!gll; çamlıdere baraj gölünde 3.33-
13. 19 J.!g/1; Eğrekkaya baraj gölünde ise 4.23-
84.61 f.!g /l'dir. Erekkaya baraj gölünde su 
tutulma tarihinden itibaren 1.5 yıl geçmesine 
rağmen krolofıl a değerinin dolayısıyla plankton 
üretiminin bu kadar yüksek olması 

düşündürücüdür. Eğrekkaya baraj gölünden su 
tutulmadan önce baraj alanının bitki ve 
ağaçlardan tamamen temizlenmeden su 
tutulması ve ayrıca yağışlarla orman alanların-
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dan çeşitli yaprakların göle taşınması sonucu göl 
suyunda klorofil a yüksek seviyededir. 

3.4 Silis 

Silis doğal sularda, çok ince ve kolloidal 
askıda madde olarak 40 mg/1 'ye varan 
derişimlerde bulunabilir. 

İçmesularında . 50 mg/I 'den büyük 
derişimler bulanıklığa yol açar ve herhangi bir 
fizyolojik etkisi yoktur. Sulama suyu açısından 
silisin önemi azdır, ABD Tarım bakanlığı 

tarafından belirlenen sınırlar I 0-50 ıngltd ir. 

Sularda silisin diğer besleyicilerle birlikte 
bulunması diatomların üremelerini arttırır. 

Diatom patlamaları, silisin organizmalara sentezi 
nedeniyle suda silis derişimini azaltır. Diatomlar 
için silis derişiminin 0.5 ıng/I'den fazla olması 
gereklidir, daha az derişimlerde organizmalar 
tarafından kullanılmaz. 

Çamlıdere baraj gölü silis konsantrasyonu 
12.0-18.0 ıng/1 arasında değişmektedir. 

Dİatomlar sayısının yok denecek kadar az olması 
nediniyle silis konsantrasyonunda zamana bağlı 
olarak önemli bir değişiklik olmamaktadır. 

Kurtbağazı baraj gölünde silis konsantrasyonu 
2.2-13 .0 mg/1 arasında değişmektedir. Özellikle 
Ekim ayında diatomlardan olan 
Bacillariophyceae üretiminde artış olması 

nediniyle silis konsantrasyonu Kurtbağazı baraj 
gölünde 2.2 ıng/I'ye kadar düşmektedir. 

Eğrekkaya baraj gölünde silis konsantrasyonu 
11 .0-24.0 mg/I arasında değişmektedir. Haziran 
ayında hiç diatom üretimi olmaması nediniyle 
s ilis konsantrasyonu 24.0 mg/I 'ye kadar 
artmaktadır. Ağustos ayında Bicillariophyceae 
üretiminin olması silis konsantrasyonunu 11.0 
ıng/I'ye kadar düşürmektedir. 

3.5. Sınırlayıcı Besin Maddesi 

Ötrofikasyonun kontrol edilmesinde 
sınırlayıcı besin maddesi belirlenmesi önemli bir 
yer tutar. Ayrıca trofık seviyenin azota göre mi 
yoksa fosfora göre mi saptanacağını sınırlayıcı 

besin maddesi belirler. Sınırlayıcı besin 
maddesinin belirlenmesinde OECD'ce verilen 
azot/fosfor oranlarının yaklaşık sınır değerleri 

kullanılmıştır(Tablo 1 ). Sınırlayıcı besin maddesi 

.. 



toplam azot (Top.N) 1 toplam fosfo r (Top.P) 
oran ı ile yada toplam inorganik azot (TlN)/ 
toplam fosfat fosfo ru (P04-P) ora nı il e 
sa ptanmı ştır. Çamlıdere baraj gölünde 
Top. N/Top. P oranı I .9; Kurtbağazı baraj 
gö lünde 2.5; Eğrekkaya baraj gölünde ise 6.6 
olup, bu oranl arın IO'dan küçük ol ması nediniy le 
s ınırl ay ıc ı bes in azot o larak be l i rl en m işt i r. 

TIN/P04- P oranı Çamlıdere baraj gölünde ı .8; 
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Kurtbağaz ı baraj gölünde 4.75; Eğrekkaya baraj 
gölünde ise 9.6'dır. Bu sonuçlara göre Çam lıdere 

ve Kurtbağaz ı baraj gö lle rinde TIN/P04-P 
oranları 5 ' ten küçük olduğundan s ınırl ay ı c ı besin 
azottu r ve bu sonuç Top.N/Top.P oran ı ile 
paralell ik göstermektedir. Eğrekkaya'da ise bu 
oran 9.6 olup 5- ı 2 ara lığ ınd a o l mas ı nedeniyle 
s ınırlay ıc ı bes in azot ve/veya fosfo rdur. 

Tablo 1 - Azot/Fosfor Oranla rının Yaklaşık Sınır Değerleri 

Top.N 1 Top.P TlN 1 P04-P SINIR LA YICI BESİN 

< 10 

ıo - 17 

> 17 

3.5.1. Neden Sınırlayıcı Besin Azot? 

Sın ı rl ayc ı bes inin azot old uğu baraj 
gö lle rine ender rast l anmaktadı r. Ç ün ki su 
kaynak l arında azot konsantrasyonun u artt ıran 

azot kaynak ları çok faz l adı r. Havanı n %79' u 
azottan o lu şmaktadır . Ay nı zamanda evsel, 
tarımsa l ve endüstriyel atı k l a rdan su kaynak l arın a 

azot bi l eşik l eri ge lmekte ve böylece azot konsat-

<5 

5- 12 

> 12 

AZOT 

AZOT VE/VEYA FOSFOR 

FOSFOR 

rasyonu artmaktadı r. Dünyadaki göllerin ya kl aşık 

%8- I O'unda s ın ı rlay ıc ı bes in azottur. 

Sı nı rl ay ı cı besinin neden azot o ld u ğu 

üzerinde duru larak baraja giren ve çıkan toplam 
inorgani k azot ve inorganik fosfa t değerlerinden 

T IN/P04- P oranları be lirlenmi ş ve bu oranlar 
karş ıl aşt ı rı l m ı şt ı r. Elde ed ilen sonuçlar Tablo 2 ve 
3'de verilmektedi r. 

Tablo 2 - Çamhdere Baraj Gölünde TIN/P04-P Oranı (1995) 

BESİN BARAJ GiRİŞİ BARAJ BARAJ 
MADDESİ ACUN GÜRLÜK ÇAY EŞİK ÇIKIŞI GÖLÜ 

TlN, ın g/1 1.774 1. 153 0.993 0.924 0.73 0 .57 

P04- P, mg/I 0. 146 0. 170 0 . 120 0. 121 0.03 0.03 1 

T IN/P04-P 12. 1 6.78 8.3 7.6 24.5 1.8 

Tablo 3 - Kurtboğazı Baraj Gölünde TIN/P04-P Oranı (1995) 

BESİN BARAJ GIRIŞI BARAJ BARAJ 
MADDESİ INCEGEZ+ PAZAR OVAÇAYI ÇIKIŞI GÖLÜ 

MERAÇAYI DERESİ 
TIN , ıng/ I 0.068 0. 197 0 .206 0 .247 0 . 17 1 

P04-P, mg/1 0.09 0 .04 0.03 0 .05 0.036 

TIN/P04-P 0.75 4.92 6.87 4.94 4 .75 
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Smırlayıcı besinin azot old uğu Kurtbağazı 
baraj gölü çıkış suyunda TIN/P04-P oranı 4.94 
iken barajı besley~nve en büyük su kaynağı 
konumunda o lan lncegez tünel çıkışı+Mera 
çayında bu oran 0.75; Pazar çayında 4.92; 
Ovaçayında ise 6.87'dir (yüzeysel su 
kaynaklarından Kuıtboğazı baraj gölüne gelen 
suyun ~3'ü Pazar çay ı , %32 ' si Ovaçayı ve 
%64'ü Inceğez Tünel ç ı k ı ş ı +Mera çayından 
gelmektedir) . Çarnitdere baraj çıkışında 
TIN/P04-P oran ı 24.5 iken barajı besleyen Acun 
deresinde bu oran 12.1; Gürlük deresinde 6.78; 
Çay deresinde 8.3 ve Eşik deresinde ise 7.6'dır. 
Bu sonuçlar, Kurtbağazı ve Çarnitdere baraj 
göllerinde, gölden ç ık an azot konsantrasyonunun 
gi ren azot konsantrasyonundan daha fazla; 
dolayısıyla azotun ku llanımının fosfora göre daha 
az olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 
sınır l ayıc ı besinin azot olduğu düşünü l mektedir. 

Eğrekkaya baraj gölünde sınırlayıcı besinin 
azot olmasının nedeni ise baraj gölünde çok sayıda 
oluşan Cyanophyceae fami lyasmdan bir tür olan 
An aba en 'dır. Anabaen lar çok hareketli bir tür olup 
aşağı indiklerinde dipteki azotu, yukarı 
çıktıklarında ise havadaki azotu kullanarak göldeki 
azot konsantrasyonunun azalmasına neden olurlar. 

3.6. Baraj Göllerinde Trofik 
Sınıflamanın Belirlenmesi 

Trafik sınıfların belirlenmesinde toplam 
fosfor, toplam azot ve klorofil-a değerlerinden 
yararlan ılmı ştır. An ıl an bu parametreler 
bak.ırrundan trofik seviyenin belirlenmesi amacıyla 
OECD'nin kabul ettiği Tablo 4 ve Tablo S'de 
veri len standard değerlerden faydalanılmıştır. Bu 
parametrelere ait sayısa l değerler Tablo 6' da trafik 
sınıflar ise Tablo 7'de veri lmektedir 

Tablo 4- Değiş ik Ötrofikasyon Sınıfları İçin Sınır Değerler 

PARAMETRE OLİGOTROFİK MEZOTROFİK ÖTROFİK HİPERTROFİK 

TOP. FOSFOR 

mgfm3 
< 10 10-35 35- 100 > 100 

KOLOROFİL A 
()..t g/1) < 2.5 2.5-8.0 8-25 > 25 

Tablo 5- Açık Sınır Değerleri Sisteminde Parametreler İçin Tariflenen Sınır Değerleri 

PARAMETRE 

"IOP.AZOT mgfm3 
X 

X ±SO 

"IOP.FOSFOR mgfm3 

X 

X± SO 

X : Geometrik ortalama 

SD : Standart sapma 

OLİGOTROFİK 

66 1 
371-1180 

8.0 
4.85-13.3 

Toplam fosfora göre trafik seviye bütün 
baraj göllerinde hipertrofiktir. Toplam azota göre 
ise sonuçlar oldukça farklı olmaktadır. Böyle 
durumlarda trafik seviye sın ırl ayıc ı besine göre 
yapılmal ıdır. Bütün baraj göllerinde s ınırl ay ı c ı 
besin azottur. 

Toplam azota göre Çanılıdere ile Kurtbağazı 
baraj gölü oligotrofik, Eğrekkaya baraj gölü ise 
ötrofik yapıdadır. 
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MEZOTROFİK ÖTROFİK 

753 1875 
485-1 170 861-4081 

26.7 84.4 
14.5-49 48- 189 

Klorofıla'ya göre değerlendirildiğinde ise 

Çanılıdere ile Kurtbağazı baraj gölü mezotrofık, 
Eğrekkaya baraj göiU ötrofik yapıd ad ır. Bu 

sonuçlara göre Çanılıdere ile Kurtbağazı baraj 

gölü oligo-mezotrofık, Eğrekkaya baraj gölü ise 
ötrofık seviyededir. 
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Tablo 6- Ba raj Göllerinde Top.P, Top.N ve Klorofii A 

BARAJ ADI Top.P, mg/m3 T op.N, mg/m3 (*) Klorofil a , ı-tg/1 

ÇAMLIDERE ı 14 163 6.25 

KURTBOGAZl 210 448 6.9 

EGREK KAYA 186 767 22. 12 

* Geometr ik Ortalama 

Tablo 7- Baraj Göllerinde T rofi k Seviyeler 

BAR AJ ADI Top.P, 
mg/m3 

ÇAMLIDERE H İPERTROFİ K 

KURTBOGAZl H İ PERTROFİ K 

EGREKKAYA HİPERTROFİK 

3.7. Kritik Fosfor ve Azot Yükleri 

Baraj göllerinde su kalites ini belirli bir 
sevi yede tutmak ve ötrofikasyonu engellemek 
amac ıy l a kritik azot (LcN) ve kritik fosfor yük 
(LCP) değe rl eri hesap l anır. Kritik azot ve fosfor 
yük değerlerini aşan baraj larda bes leyicil erin 
deri ş imin in artmas ı nedeniyle barajlarda 
ötrofikasyon görü lmektedir. Kritik azot ve 
fosfo r yük leri aşağ ıda verilen denk lemler 
ku ll anı l arak hesapla ııı r. 

TopN, Kloı·o fil a 
mgfm3 ).lg/I 

OLİGOTROFİK MEZOTROFİK 

OLİGOTROFİK MEZOTROFİK 

ÖTROFİK ÖTROFİK 

Le= Kritik yük, nıg/m2.y ıl 
q5= Hidrolik yük , m/y ıl 

Z= Ortalama derin l ik , ın 
Tw= Hidrolik bekleme süres i, y ıl 

ZlT w = q5= Q/A = y ıll ı k ortalama giren 
akını/oıtalanıa yüzey a l a nı 

Tw= V /Q= O ıta l a ın a h acim/y ı ll ık ortalama 
ç ıkan akını 

V= Ortala hacim, ın 3 
Q= Yıllık ortalama ç ıkı ş debisi, m3yıl 

Tablo 8- Ba raj Göllerine Ait Bazı Pa rametrelerin Değerleri (1995) 

ORT.HACİM 
YILLIK YILLIK O RT. 

BAR AJ ADI ORT.KOT ORT .ALAN ORT.GİREN Ç lKAN AKIM, 
m km2 hm3 

AKIM,hm3 /y ıl hm3 /y ıl 

ÇAMLIDERE 950,54 12,60 23 ,10 187,476 ı 16,979 

KURTBOGAZI 95 1,90 3,65 55 ,02 173,735 ı 35,998 

EGREKKAYA 101 2,76 4 ,30 55,01 89,027 67,384 
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Kurtboğazı baraj gölünde kritik azot ve 
fosfor yükleri değerierinin hesaplanması : 

Lcp = 1 ÜCJs (1 + -&cıs) 

q5=Q/A= 173,735106/3.65 I06=47,6m/yıl 
Tw= Y/Q= 55,02 106/ 135,998 J06= 0,404 yıl 

Kurtboğazı baraj gölündeki kritik azot yükü 
ise krit ik fosfor değerlerinden yararlanarak 
aşağıdaki denklem vasıtasıyla hesaplanmıştır. 

LCN= LCP * 7,2 = 778,7 * 7,2 = 5607,0 
mgfm2.y ıl 

4:p = IO.q; (lt YTw) = 10' 47,6 (lt Y0,404) = 778,7 nıg/m2yıl 

3.8 Göle Gelen Fosfor ve Azot Yükleri 

Göle giren toplam fosforun hesapl anması 

için Tablo 9'daki değerler kullanılmıştır. 

Göle giren toplam fosfor miktarı= Gölü 

besleyen akarsu debisi * bu akarsudaki toplam 

fosfor derişimi 

Tablo 9- Kurtboğazı Baraj Gölüne Ait Yıllık Akım ve Top. inorganik Azot ve Fosfor Değerleri 
(1994-1995) 

YILLIK GiREN INORGANIK 

SU KAYNAGI AKIM TOP. İNORGANİK FOSFOR 
hm3fyıl 

OYAÇAYI 42,738 (ı 990) 
DERiYASYON KAN. 

KURTÇAYI 85.304 ( 1994-1995) 

PAZARÇAYI 3.595 (1994) 

Göle Giren Toplam Fosfor: 

co.o3 * 42,738 * 106 + o.ı25 * 85.304 * ıo6 + 
0,04 * 3.595 * 106) 1000 t/m3 1/3,65 * J06 
= 3 429 ıng/ın2.yıl 

AZOT, mg/yıl mg/yıl 

0,206 0,03 

0.677 0,125 

0,197 0,04 

Göle Giren toplam azot: 

(0,206 * 42,738 * ı 06 + 0,677 * 85 .304 * ı 06 + 
O, 197 * 3.595 * I 06) I 000 t fm3 l/3,65 * I 06 
=18 428 mg/m2.y ıl 

Ankara baraj göll erine ait kritik azot ve 
fosfor yükleri ile baraj gölüne gelen azot ve 
fosfor yükleri Tablo IO'da verilmektedir. 

Tablo 10 - Baraj Göllerine Ait Kritik Azot ve Fosfor Değerleri 

KRİTİK KRİTİK GÖLEGELEN GÖLEGELEN 

SU KAYNAGI FOSFOR AZOT FOSFOR YÜKÜ AZOTYÜKÜ 
mg/m2.y ıl mg/m2.yı l mg!m2.yıl mg/m2.y ıl 

ÇAMLIDERE 214,7 1545.8 - -

KURTBOGAZI 778,7 5607.0 3429.0 18 428.0 

EGREKKAYA 394,0 2837.0 1387.0 734.0 
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Tablo I O incelendiğinde Kurtbağazı baraj 
gölüne gelen azot ve fosfor yüklerinin kritik azot 
ve fosfor yüklerinden fazla olduğu 

görülmektedir. Eğrekkaya baraj gölünde ise göle 
giren fosfor yükünün kritik fosfor yükünden 
fazla olduğu görülmektedir. Kurtbağazı baraj 
gölünde, göle gelen fosfor 1 kritik fosfor yükü 
oranı 4.40, Eğrekkaya baraj gölünde ise 3.52'dir. 
Eğrekkaya baraj gölü için baraj gölüne gelen azot 
ve fosfor yükünden çok daha fazlası baraj 
gölünün tabanında oluşmaktadır. Çünkü barajda 
su tutulmadan önce baraj alanının bitki ve 
ağaçlardan tamen temizlenmemesi nedeniyle 
anılan bitki ve ağaçların çürümesi sonucu su 
ortamında beklenenden daha fazla azot ve fosfor 
derişimleri belirlenmiştir. Eğrekkaya baraj 
gölüne gelen azot yükü 734 mgfm2.yıl olup bu 
değer kritik azot değerinden oldukça azdır. 

Çanılıdere baraj gölünde kritik fosfor ve 
azot değerleri sırasıyla 2 I 4.7 ve I 545.8mgfm2.yıi 
olarak bulunmuştur. Ancak gölü besleyen 
derelerin debi değerlerinin olmaması nediniyle 
göle gelen fosfor ve azot değerleri 

bulunamamıştır. Kritik azot ve fosfor değerleri 
diğer iki baraj gölüne göre küçük değerlerde olup 
Çanılıdere baraj gölünün diğer iki baraja göre 
kirlilik yükünü taşıma kapasitesi daha azdır. 

4. SONUÇLAR 

Baraj göllerinde kirlenme düzeylerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma sonuç
larının değerlendirilmesi 

Baraj göllerinde sıcaklık ve çozunmüş 
oksijenin derinliğe bağlı grafkleri hazırlanarak 

göllerde tabakalaşma ve alt-üst olma olayları 

incelenmiştir. Çamlıdere 3 ve Kurtbağazı 2 no' lu 
gözlem noktalarında Haziran ve Ağustos 

aylarında tabakalaşma, Ekim ayında ise karışıın 
gözlenmektedir. Diğer derin olan bütün gözlem 
noktalarında Haziran ayında başlayan 

tabakalaşma Ekim ayında da devam etmektedir. 

Baraj göllerinde Haziran ayında oksijen 
seviyesinin yüksek olduğu ( 13.5 mg/ I) daha 
sonraki aylarda ise azaldığı belirlenmiştir. 

Çamlıdere 2 no'lu gözlem noktasında Ağustos 

ayında, Eğrekkaya 2 ve 3 nolu gözlem noktalarında 
Haziran ayında oksijen derişiminin belli bir 
derinliğe kadar azaldığı daha derinliğe initelikten 
sonra ise arttığı görülmektedir. Epilimnion ve 
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hipolimniondaki oksijen derişimleri üretim ve 
bozunmanın dengeele olduğunu ifade etmektedir. 
Ancak, bir kısım biyolojik atığın termaklin engelini 
geçemediği için epiümnionda kaldığı ve burada 
parçalanma sürecinde oksijen kullanıldığını 
göstermekred ir. 

Ötrofikasyonun kontrol edilmesinde 
sınırlayıcı besin maddesinin belirlenmesi önemli bir 
yer tutar. Ayrıca trafik seviyenin azota göre mi 
yoksa fosfora göre mi hesaplanacağını sınırlayıcı 

besin maddesi belirler. Sınırlayıcı besin maddesi 
her üç baraj gölünde de azottur. Sınırlayıcı besin 
maddesinin azot olduğu duruma çok az 
rastlanmaktadır. 

Çalışmanın en önemli kısmını baraj 
göllerinde trafik seviyenin belirlenmesi 
oluşturmaktadır. Sınırlayıcı besin maddesinin 
azot olması nedeniyle baraj göllerinde trafik 
seviye azot ve klorofil-a'ya göre belirlenmiştir. 
Azota göre Kuıtboğazı ve Çamlıdere baraj gölleri 
oligotrofik, klorofila 'ya göre ise mezotrofik 
seviyededir. Bu sonuçlara göre Kurtbağazı ve 
Çamlıdere baraj gölleri oligo-mezotrofik 
seviyededir. Eğrekkaya baraj gölü ise azota ve 
kloı·ofil-a'ya göre ötrofik seviyededir. 

Bunların dışında Çamlıdere, Kuıtboğazı ve 
Eğrekkaya baraj göllerinde kritik fosfor değerleri 
belirlenmiştir. Kurtbağazı baraj gölünde, göle 
gelen fosfor/kritik fosfor yükü oranı 4.40, 
Eğrekkaya baraj gölünde ise bu oran 3.52'dir. 
Eğrekkaya baraj gölü için baraj gölüne gelen azot 
ve fosfor yükünden çok daha fazlası baraj 
gölünün tabanında oluşmaktadır. Eğrekkaya 
barajında su tutulmadan önce baraj alanının bitki 
ve ağaçlardan tamamen temizlenmemesi azot ve 
fosfor miktarlarında artışa neden olmaktadır. 
Çamlıdere baraj gölünde ise gölü besleyen 
derelere ait debi değerlerinin olmaması nedeniyle 
bu oran hesaplanamamıştır. 

Eğrekkaya baraj gölü çalışmanın yapıldığı 
dönemde baraj alan ı n ın tamamen bitki ve 
ağaçlardan temizlenmemesi nedeniyle iki yıldır 
işletmede olmasına rağmen ötrofik seviyededir. 
Eğrekkaya baraj gölü halen Kurtbağazı baraj 
gölü için kirletici kaynak özelliği taşımaktadır. 

Kuıtboğazı baraj gölüne gelen toplam azotun 
%72.5'i, toplam fosforun ise %64.1 'i Eğrekkaya 
baraj gölünden gelmektedir. Bunun yanında 
Eğrekkaya baraj gölünelen aktarılan yıllık 
ortalama 90 hm3 su, Kurtbağazı baraj gölünde 
hidrolik yük ve kritik fosfor değerlerinin 
artmasına, suyun bekleme süresinin azalmasına 
neden olmaktadır. 
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Kurtbağazı baraj gölüne gelen toplam 
inorganik azotun %85.8'i, fosforun ise %88.2 ' i 
Mera çayından kaynaklanmaktadır. Pazar 
çayından gelen besleyici oranları sırasıyla %I. I 
ve % 1 .2; Ovaçayından gelen besleyici oranları ise 
%13.1 ve 10.6'dır. 

Çaınlıdere baraj gölü için Çaınlıdere 

ilçesinin evsel atıksuları kirletici kaynak 
özelliğindedir. Eğrekkaya baraj gölü için ise 
baraj tabanında mevcut bitki ve ağaçlardan 

kaynaklanan kirletici kaynağın dışında ciddi bir 
kirletici mevcut değildir. 

Öneriler 

Çaınlıdere barajına ait kritik azot ve fosfor 
değerlerinin küçük olması bu baraj gölünün 
kirlilik yükü taşıma kapasitesinin az olacağını ve 
anılan baraj gölünde ötrofikasyon tehdidi 
olabileceğini göstermektedir. Nitekim yapılan 

çalışmada Ekim ayında bütün gözlem 
noktalarında çok sayıda ( 1.106-6.106 adetil 00 
ml) fitoplankton belirlenmiştir. Özellikle 
Çaınlıdere ilçesi başta olmak üzere, nüfusu 
büyük olan Pelitçik köyü ve Peçenek nahiyesinin 
atıksularının mutlaka antılarak deşaıj edilmesi 
sağlanmalıdır. 

Eğrekkaya baraj gölünde besleyici 
maddelerin derişimlerinin aıtmasına dolayısıyla 

baraj gölünün ötrofik bir yapıda olmasına neden 
olan baraj tabanındaki ağaçların mümkün olduğu 
kadarıyla temizlenmesi gerekmektedir. Bu hem 
barajın kendi suyunun kalitesi açısından hem de 
Kurtbağazı baraj suyunun dolayısıyla İvedik 
Arıtma Tesisi'ne ulaşan hamsuyun kalitesi 
açısından öneml i dir. 

Baraj göllerinin havzalarında şimdiye kadar 
özellikle villa tipi olmak üzere kaçak yapılaşmalar 
gözlenmiştir. Mevcut kaçak yapılann ivedilikle 
yıkılınası baraj göllerine olan kirlenıneyi azaltacağı 
gibi bundan sonra olabilecek kaçak yapılaşmanın 
da engelleneceği ve önleneceği kararlılığını 

gösterecektir. 

Mevcut kırsal yerleşimierin atıklannın baraj 
göllerine veya göllere karışan akarsulara doğrudan 
boşalımın engellenınesi sağlanmalıdır. 
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Kurtbağazı baraj gölünü besleme öncelikle 
Ovaçayı derivasyon kanalından sağlanmalıdır. 

Yeterli olmayan su ihtiyacı Eğrekkaya baraj 
gölünden temin edilmelidir. Çünkü Eğrekkaya 

baraj gölünden gelen toplam azot Ovaçayı 

derivasyon kanalından gelen toplam azot 5.53, 
toplam fosforun ise 6.05 katıdır. Bu dunıın baraj 
gölüne gelen besleyicilerin miktarını oldukça 
azairacak olup ötrofikasyon tehdidine karşı 

önleyici bir tedbir olarak görülmektedir. 

Baraj göllerinin dolması aşırı beslenme ve 
üretkenlik olara ifade edilen ötrofıkasyon ve 
sedimanrasyon nedeniyle gerçekleşmektedir. 

Yapılan bu çalışınada su kalitesi verileri kullanılarak 
baraj göllerinin ötrofikasyon durumu 
incelenmiştir. Sedimanrasyon konusunda 
herhangi bir çalışma yapılmadığından baraj 
göllerinin daimasına ilişkin bir yorum 
getirilememiştir. Her baraj havzasında 

sedimanrasyon ile ilgili çalışınaların başlatılmasında 
yarar görülmektedir. 
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ÖYBK KAYA DOLGU BARAJLARIN 

TİPSEÇİMİ 

Derleyen : Dr. M. Emin EMİROGLU 

r----------------------------- ÖZ ET------------------------------. 
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajların kullanımı günümüzde oldukça 

yaygındır. ÖYBK (ön yüzü beton kaplı) kaya dolgu barajlar özelliicle güvenli olmaları. 
büyük farklılıklar gösteren arazi koşullarına uyabilmeleri, yapımiarının pratik ve 
ekonomik olması gibi üstünlüklerinden dolayı çoğunlukla tercih edilmektedir. Bu tip, 
daha yüksek barajlarda güvenle kullanılabilmektedir. Yapılan araştırmalar net
icesinde, bu tip barajların çok yüksek inşa edilmeleri halinde peTjormanslarının sınır 
değerler içerisinde kaldığı, depreme karşı çok dayanıklı olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bu makalede, ÖYBK kaya dolgu barajların tip seçimine tesir edenfaktörler ve bunların 
tip seçimine ait uygulamalar sunulmuştur. 

ı. GİRİŞ 

Beton yüzlü kaya dolgu barajlar, toprak 
çekirdekli kaya dolgu barajiara göre önem li 
avantaj iara sahiptir. ÖYBK kaya dolgu barajlar 
bu güne kadar çok büyük yüksekliklerde başarı 
ile inşa edi lmi ştir. 300 m yüksekliğinde in şa 

ed ildi ğ inde performansının, sınır değerler 

içerisinde kalacağı belirtilmektedir (Cooke, 
1 987) . ÖYBK kaya dolgu barajların taınaın1 kuru 
olduğundan deprem sallamaları kaya dolgu 
boşluklarında boşluk suyu basıncı oluşturmaz . 

Bu özelliğinden dolayı da ÖYBK kaya dolgu 
baraj depreme karşı dayanıklıdır. Kret oturma l arı 

ise nispeten düşüktür, ilk bir kaç yıldan sonra bu 
oranda çok büyük düşme gözlenmektedir. Bu 
barajlar her boyutta ve her amaç için 
kullanılabilme imkanına sahiptirler. 

ÖYBK kaya dolgu barajlar planlama ve 
aplikasyon, maliyet, stabi lite ve güvenlik ve ba-

(*) Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. 

Böl. 

rajın düşük ve yüksek inşa edilmeleri halinde 
diğer tipiere göre bazı üstünlükleri vardır. 
Günümüzde bu baraj tipi çok tercih edilen e 
dünyada inşası gittikçe artan bir tip olmuştur. Bu 
nedenle bu baraj tipinin seçimini etkileyen ve 
üstün kılan özelliklerini bilmenin yararlı ol acağı 

açıktır. Bu makalede ÖYBK kaya dolgu baraj
l arın seçimi tecrübeler ışığında ele alınarak ince
l enm i ştir . Şekil 1 'de ÖYBK kaya dolgu baraj
ların tipik bir enkesiti verilmiştir. 

2. ÖYBK KAYA DOLGU BARAJ TİP 
SEÇİMİNE TESİR EDENFAKTÖRLER 

e Baraj Yeri Topoğrafyası 

ÖYBK kaya dolgu barajlar her türlü vadi 
şekillerinde inşa edilebilmektedir. Vadi şekil 

faktöründe bir sınırlama yapmak uygun değildir. 
Örneğin, baraj yükseki i ği 140 ın ve k ret 
uzunluğu 260 ın o lan bir baraj yerinde inşa 
edi l ebildiği gibi, baraj yüksekliği 22 ın ve kret 
uzunluğu 2800 m olan bir baraj yerinde de inşa 
ed ilebilir. 

Baraj yerinde dik vadi yamaç l arı çekirdek 
tipi i barajlarda oturma problemleri doğurmaktadır. 
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Parapet Duvan 

Yfizey plağl 

2 
3A ::\ 

/ 
/ ... 

1 
Barajın Yüksekliğine, kaya 
kalitesine ve kaya dolgu 
gradasyonuna bağlı açı 

1 

1 1 .. Buyük kaya 
3B / / ~ 

,..~--~. __ __ t. ~ . . ..... \ 

lA Geçi.rirrı.siz toprak 
IB Rasgele malzeme 
2 işlenmiş küçük kaya geçiş zonu 

3A Zoo 2 gibi ayru tabw kalınlığında 
yedeştirilen seçilmii kilçilk kaya 

3B Hemen hemen 1 m tabaka kalınlıklı 
taşocağından taşuuruş kayadolgu 

3C Hemen hemen 1.5 ile 2.0 m tabaka kalınlıklı 
taşocağından taşuuruş kayadolgu 

Şekil 1 ÖYBK kaya dolgu baı·aj enkesiti ve zonları (Cooke, 1991) 

Bu gibi durumlarda herhangi bir beton baraj inşa 
etmek daha uygun olmaktadır. Dar ve dik vadil
erde mazeme ta şıyan ve di ğer işlemlerde kul
laııılan araçlar için gerekli bölmeler yoksa ve 
taşıma yolları uygun değ ilse beton barajlar 
yanında ÖYBK kaya dolgu baraj veya asfalt kaplı 
kaya dolgu baraj da inşa etmek uygun olmak
tadır. Yamacın şevlerindeki yerel değişmeler, 

özellikle beton barajlarda farklı oturınalara ve 
çatlaklara yol açmaktadır. Bu durumda oldukça 
yoğun filtreterin teşkil edilmesi gerekmektedir. 
Bu işlem ise maliyeti artırmaktadır. Bu durumda 
ÖYBK kaya dolgu baraj tercih edilebilir. Vadi 
tabamnın 15 m'den az olması bu barajlar için bir 
engel oluşturmamaktadır. 

Planda, nehrin eğriliği ve vadi enkesitin
deki değişmeler olduğunda toprak dolgu 
malzeme miktarını azaltmak iç in merkezi 
çekirdek yerine membaya doğru eğik çekirdekli 
kaya dolgu baraj veya ÖYBK kaya dolgu baraj 
seçmek uygun olmaktadır. Vadinin s imetrisizlik 
durumu ÖYBK kaya dolgu barajlarda sorun 
olmamaktadır. 

e Baraj yerinin Jeolojik Yapısı 

Kaya dolgu barajlar için , baraj yerının 

jeolojik durumu ve temeli, tip seçiminde önemli 
bir faktördür. Çoğu mağmatik ve metamorfik 
kayaçlar, örneğin granodiyorit, diyorit, bazalt , 
riyolit , andezit, mermer, şistli gres (grovak), 
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kuvars taze olduklarında ÖYBK kaya dolgu baraj 
yapımına uygun olmaktadır (Fell, ı 992). 

ÖYBK kaya dolgu barajlar yükü geniş bir 
alana yaydıklarından, beton barajlar gibi 
kusursuz temele gereksinimleri yoktur. Yamaçta 
oluşan çatlaklar, bozulmu ş, ayrışmış veya 
yapraklanmış kayaçiarın varlığı veya üçgensel 
kama bloklannın bulunması bu tipin seçimine bir 
engel teşkil etmemektedir. Çoğu baraj yerinde bu 
nedenlerden dolayı kemer barajlar tercih 
edilmektedirler. 

Erimeli kireçtaşı temeller üzerindeki baraj
lar özel tasarım gerektirmektedir. Burada aşırı 

enjeksiyon ve diğer işlemler ile sızınayı kabul 
edilebilir düzeyde tutmaya çalışılmaktadır. Bu 
durumda öyle bir tip seçilmesi gerekir ki enjek
siyonun; inşa süresince veya inşa tamamlandıktan 
sonra da yapılabilsin. Bu durumda öncelikle 
ÖYBK kaya dolgu baraj veya ikinci alternatif 
olarak, eğik çekirdekli kaya dolgu baraj yapımı 
düşünülebilir. 

Bazı seelimanter kayaçtı temeller özellikle 
aratabakalı kiltaşı ve çamurtaşından ibaret ve 
sağlam kumtaşı bir temel faylanmaya veya 
kıvrımlanmaya maruz kalmaktadır. Ve ayrıca 

tabakaianma di.izlem kesmeleri oluşmakta ve 
düşük içsel sürtünme açısı meydana getirmektedir 
(Hutchinson, 1988). Bu durumlarda dolgu için 
daha yatık şevler gerekmektedir. Kaya dolgu 
zonları rasgele zonlar olarak teşk il edilip, kil çe-



kirdekli kaya dolgu baraj oldukça yatık şevler 

kullanılarak inşa edilmelidir. Veya toprak dol
guda yatay ve düşey drenlerin kullanıını avantajlı 
olmaktadır. Bu durumda belirtilen iki tipe göre, 
ÖYBK kaya dolgu baraj pek uygun olmamak
tadır. 

ÖYBK kaya dolgu barajlar için temeller, 
oturma ve eleformasyon etki lerine karşı 

dayanacak formasyonda olması gerekmektedir. 
Düşük yükseklikli kaya dolgu barajların, kum ve 
çak ıl temeller üzerine, temel kayanın katoff ile 
kaplanınası halinde inşa edilebi lmeleri gerekli 
peıformansı göstereceği incelenerek belirlenme
sine rağmen uygulaması çok nadirdir. Kil 
temeller ÖYBK kaya dolgu barajlar için uygun 
değildir. 

Derin ve geçirimli olan temeller oldukça 
fazla enjeksiyon ve diğer temel iyileştirme 
işlemleri neticesinde kaya dolgu barajlar için 
uyg un olabi lmekte fakat, çoğunlukla başka bir 
tip önerilmektedir. Örneğin, ya tık şev li kil 
çekirdekli kum çakıl dolgu baraj veya yatık düşey 
drenli toprak dolgu baraj seçilebilir. 

e Malzemenin Temin Edilebilirliği 

Kaya dolgu barajlarda kullanılan 

malzemelerin seç iminde dikkatli olunmalıdır. 
Çoğu durumlarda dolusavak, çıkış yapıları, baraj 
temeli ve il ave işlemlere ait kazılardan kaya 
dolgu malzemesinin belirli bir kısmı temin 
edi lebilmektedir. Bu işlem ile ek taşıma maliyet
leri ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, 
kazılardan elde edilen kaya malzeme ideal 
olmayabilir. Bu uygunsuzluk kayanın tipinden 
veya kazı metodundan kaynaklanabilir. Bu 
durumda zongu dolgu baraj düşünülebilir. Zonlu 
dolgu baraj enkesiti bu malzeınele göre tasar
l a nır . Yüzeyin hemen a ltındaki kaya aş ırı ufak 
daneler içerebildiğinden, tip seçimine karar ver
ıneden önce taş ocağının detaylı incelenmesi 
gerekmektedir. Eğer geçirimsizliği temin edecek 
toprak malzeme yoksa, o zaman diyafraınlı kaya 
dolgu baraj planlanması düşünülmektedir. 

Dolgularda kullanılan kaya dolgu malzemenin 
kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek için, 
kaya üzerinde gerekli fiziksel deneyierin yapılmas ı 

yanında, gerektiğinde test dolguları hazırlanarak 

gerekli incelemeler yapılmalıdır. Kayma mukaveıneti 
testi, malzemenin kullanımında önemli bir fak
tördür. Örneğin, Mackenzie & Mc Donald, ( 1 985) 
ve ANCOLD, (1985) tarafından Manrove Creek 
ÖYBK kaya dolgu barajında kullanılan sık ı ştırılmış 
silttaş ı ve kumtaşları kayaçiarı incelenmiş 
ku llan ımına öyle izin veri lmiştir. 
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Bazı motoformik kayaçlar; örneğin fillit, 
şist, gnays ve sleyt yüksek modüliLi yoğunluğa 
sahip olmasına rağmen zayıf serbest drenajlı 
olarak inşa edildiğinde, kaya dolguda yük altında 
deforme olabilir (Fell, 1 992) . Çoğu oldukça 
bozulmuş ve bir kısmı orta derecede bozulmuş 
mağınatik ve ınetanıorfik kayaçlar tamamen 
serbest drenajlı kaya dolgu özelliği 
göstermediğİnden ÖYBK kaya dolgu baraj 
inşaatında kullanıını uygun olmamaktadır. 

Çoğu sedimanter kayaç lar; örnegın 
kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı taze olmaları duru
munda bile kanıpaksiyon altında kısıınlara ayrılır 
ve zayıf drenajlı kaya dolgu özel l iği oluştururlar. 
Bu durumlarda serbest drenajı temin edecek bir 
yeterliliğe sahip bir drenajın kaya dolgu 
içerisinde serbest drenajlı bir zon ile sağlanması 
gerekmektedir. Rasgele kaya dolgunun kullanımı 
da serbest drenaj sağlamamaktadır (Fell , 1 992). 
Bu özellikler OYBK kaya dolgu barajlarda 
malzeme temininde dikkate alınmalıd ır. 

Filtre agregatarının kaynağı, baraj yerinden 
uzak olduğu yerlerde veya diğer nedenlerden 
ötürü filtre teşkili pahalı olursa, filtre zonlarının 
genişliği yayıcı kutular kullanılarak düşürülmeli 
veya bu durumlarda ÖYBK kaya dolgu baraj 
seçimine gidilmelidir. 

Toprak malzemenin kısıtlı olduğu veya tem
ini çevreci gruplar tarafından enge ll endiği zaman 
ÖYBK kaya dolgu barajların seçimi uygun ola
bilmektedir. 

e Dolusavak ve Çıkış Yapıları 

Dolusavak ve çıkış yapılarının tiplerinin 
seçimi , diğer tiplerde olduğu gibi kaya dolgu 
barajlarda da tip seçiminde önemli bir faktördür. 
Hem toprak dolgu barajlar ve hem de kaya dolgu 
barajlarda dolusavak baraj gövde yapısına ilave 
büyük bir maliyet artışına neden olmaktadır. 

Kaya dolgu barajlarda dolusavak ayrı inşa 
edileliğinden yamaçlarda yer almaktadır. 

1970'lerden beri proje mühendisleri özel
likle Cook e ( 1991 ), ÖYBK kaya dolgu baraj 
üzerine dolusavak yapmay ı araşt ırmı şlardır. 
1996'da Avustralya 'da "Tasnıanya Hidroelektrik 
Kurumu" tarafından Crotty Barajı ÖYBK kaya 
dolgu baraj tipte inşa edilmiştir. Günümüze 
kadar ilk kez bu tip barajlarda (Crotty Barajında) 
dolusavak gövde üzerine yerl eştirilmiştir. Bu 
kullanını henüz yaygınlaşnıamıştır. 
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e İklim ve İnşaat Mevsimi Süresi 

Kaya dolgu barajlar inşa esnasında, soğuk 
ve ıslak hava şartlarından çok az etkilenmektedir. 
Soğuk, yağışlı hava şartlarında toprak dolgu 
inşasının durdurulması gereken hava şartlarında 
kaya dolgu barajların yerleştirilmesi sürekli ola
bilmektedir. Islak hava koşullarına maruz bölge
lerde çoğunlukla ÖYBK kaya dolgu barajlar 
veya eğik çekirdekli kaya dolgu baraların benim
senmesi avantajlı olmaktadır. Islak havalarda 
kaya dolgunun sürekli yerleştirilmesi için 
havanın uygun olduğu zamanlarda çekirdek 
inşası yapılmaktadır. Yıllık ortalama yağışı 5000 
mm olan bir bölgede ÖYBK kaya dolgu tipte 
inşa edilen Alto Anchicaya barajını örnek olarak 
vermek mümkündür. 

Diyaframlı kaya dolgu barajlar, inşa 

esnasında iken üzerinden su aşması halinde zarar 
görmenıektedir. Kuru iklimlerde, su eksikliği 

olan baraj yerinde toprak çekirdek malzemesinin 
kullanımı engellenebilir. Bu nedenle, bu baraj 
yerinde diyaframlı bir kaya dolgu barajiara ve kil 
çekirdekli kaya dolgu barajiara tercih edilmektedir. 

e Rezervuar İşletimi 

İnşa edilecek barajda ani olarak değişen 
rezervuar işletimi söz konusu olduğunda, eğer 
baraj tipi kil çekirdekli kaya dolgu ise bazı özel 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çekirdekli 
kaya dolgu baraj tipleri boşluk suyu basıncıııdan 
etkilenmektedir. Bu durumda, eğik çekirdekli 
kaya dolgu barajlar kullanılmamaktadır, ÖYBK 
kaya dolgu baraj kullanımı uygundur. Eğer re
zervuardaki su, yapı inşa hal inde iken 
kullanılacaksa ÖYBK kaya dolgu baraj seçimi 
diğer dolgu barajiara göre uygun olmaktadır. 

e Aşamalı İnşa Durumu 

Bir barajın iki veya daha çok aşamalarda 
yapılması : 1) Proje hatası, 2) İnşaattaki hatalar 
nedeniyle rehabilitasyon, 3) Verilerin tekrar 
değerlendirilmesi, 4) Siltlenme nedeniyle, 5) 
İhtiyacııı artması ve 6) Kademelİ inşaat durumu 
nedenlerinden dolayı, gerekli olmaktadır. Eğer 

inşa edilecek dolgu aşamalı olarak planlanırsa, bu 
ÖYBK kaya dolgu baraj, eğik çekirdekli kaya 
dolgu baraj veya ön yüzü asfalt kaplı kaya dolgu 
baraj yapılması olağandır. 
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e İnşa Süresi 

İklim ve diğer kısıtlamalar (örneğin, turistik 
bölge olması nedeniyle torak malzeme kullanımı 
yasağı) bir barajın inşa süresini artırmaktadır. 

ÖYBK kaya dolgu barajlar ıslak hava 
koşullarında da yapılabildiğinden oldukça kısa 
sürede inşa edilebilmektedir. 

e Ekonomi 

İç servis (ulaşım) yollannın daha kolay kul
lanımı ile kaya dolgunun değişik bölümlerinin 
yapımında izin verilen kolaylık ve büyük serbest
lik nedeniyle, 

ÖYBK kaya dolgu barajlarda fıltre inşasına 
ihtiyaç olmaması nedeniyle, (Çünkü kil çekirdekli 
kaya dolgu barajlarda inşa edilen kil çekirdek ile 
filtreterin toplam maliyeti, daima ÖYBK kaya 
dolgu barajların geçirimsizliğinin sağlandığı beton 
kaplama maliyetinden fazla olmaktadır). 

Temelin ve ana kayanın üzerinde yapılması 
gerekli olan temizlik ve hazırlama işlemlerine ait 
maliyet ile blanket ve perde enjeksiyonlarının 
maiyeti her zaman ÖYBK kaya dolgu barajlarda, 
zonlu dolgulara nispeten daha düşük olması sebe
biyle, 

ÖYBK kaya dolgu barajlar ideal olarak kaya 
temeller ve yamaçlar üzerine inşa edilmektedirler. 
Şevler, diğer tip barajiara nispeten daha dik 
(yatay: 1 .3, düşey: 1) inşa edildiklerinden, daha 
küçük taban genişliği, çoğunlukla daha kısa 
tüneller ve dolusavaklar temin edilebilmektedir. 
Bu yaptınlar maliyete ekonomiklik sağlandığından 
dolayı, 

Küçük fakat uzun ÖYBK kaya dolgu baraj
lar, kil çekirdekli barajiara nispeten daha 
ekonomik olduğundan, 

ÖYBK kaya dolgu barajlarda beton 
kaplama, barajı dalgalara karşı koruduğu için 
genelde daha pahalı olan riprap veya farklı şev 
koruma yöntemlerine gerek olmamasından dolayı, 

İnşaatın beklenmeyen gecikme ve 
ertelemesinden ötürü oluşacak maliyet artış riski 
diğer tip barajiara nispeten ÖYBK kaya dolgu 
barajlarda daha az olması nedeni ile maliyet 
açısından avantajiara sahiptir. 

e Çevresel Etkiler 

Son zamanlarda çevresel etkiler baraj 
tasarımında büyük önem kazanmıştır. Çevre 
kanunları ile çevrenin korunması, baraj tipi 
üzerinde etkili olmaktadır. Bu etkileri, barajın 

tipi, boyutları, dolusavağın yeri ve barajın ilave 
bölümleri olarak saymak mümkündür. Çevresel 
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etki ler, barajın toplam maliyetini etkilemektedir. 
ÖYBK kaya dolgu barajlarda malzeme temi
ninde kısıtlamalara neden olabildiğinden bu tipin 
değiştirilmesine neden olabi lmektedir. 

ABD'de büyük hacimli bir baraj il könce 
merkezi kil çekirdekli kaya dolgu baraj olarak 
planlanmış, fakat malzeme araşt ırmalarında kil 
malzemen in ince tabakalar halinde bulunduğu 
anlaşılmıştır. Yeterince geçirimsiz materyal 
temin etmek için verimli arazilerden çok büyük 
alanlarda s ı yı rma yapmak gerekmiştir. Bu 
durunıda çiftçilerin ve çevreci lerin büyük tepki
leri olmuştur . Temel şartl arı zor olmasına rağmen 
ince kemer baraj seçmek zorunda kalınmış tır. 

Kemer baraj için oldukça paha lı temel 
iyileştirmesi gerekmiştir (Thomas, 1976). 

e Barajın İnşa Esnasında Taşkın Durumu 

Bu tip barajların inşa halinde iken 
üzerinden su aşmas ı durumunda fazla zarar 
görınenıektedir. Bu tür risk olan baraj yerlerinde, 
kil çekirdek li barajiara tercih edilınektedirler. 

e Ülkenin Ekonomik Durumu ve 
Müteahhit Firmalar 

Bu tip barajların inşası ıçın iyi bir 
mühendislik tecrübesine ve bu işi yapabilecek 
müteahhitlik firmasına gereksinim vardır. 

e Bölgenin Depremselliği 

ÖYBK kaya dolgu barajlar deprenıe karşı 
oldukça dayanıklıdır. Çok sismik bölgelerde inşa 
edilmiş ve iyi performans göstermiş ÖYBK kaya 
dolgu baraj örnekleri vardır. 

e Baraj Yüksekliği 

Bu tip barajların 300 m yüksekliğinde in şa 
edilmeleri halinde barajın geri lnıe deforınasyon 

değerlerinin sınır değerler içerisinde kalacağı 

belirtilmekted ir. Bu tip barajların 20 metre ve 
3000 ın gibi uzun kret uzunluğuna sahip baraj 
yerlerinde özellikle kil çekirdekli kaya dolgu 
barajiara göre oldukça ekonomik o l duğu 

araştırınacılar tarafından belirtilmiştir. Kil çekir
dekli kaya dolgu barajlarda yükseklik düşük 

olduğunda filtre teşkili zerlaştığından kullanımı 

yaygın değildir. Bu durunıda diğer paranıetrelere 
göre ÖYBK kaya dolgu baraj veya yatay düşey 
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drenli toprak dolgu baraj seçimi tercih edilmekte
dir. 

e Nehir Derivasyonu 

ÖYBK kaya dolgu barajların şev eğimleri 
diğer kaya dolgu barajiara göre daha dik 
olduğundan, daha kısa derivasyon tüneli boyu 
sağladığından avantaj lıdır. 

3. ÖYBK KAYA DOLGU BARAJ TİP 
SEÇİMİNE AİT ÖRNEKLER 

3.1. Deer Creek Barajı (Hollingsworth 
vd., 1985) 

ÖYBK kaya dolgu baraj tipinde 85 ın yük
sekliğinde memba ve ınansap eğimleri 11 1.3, re
zervuar hacmi 8x 107 m3 ve dolusavak sol 
yanıaca yerleştirilmiştir. 

Vadi V şeki lli olup taban genişliği hemen 
hemen 15 nı'dir. ÖYBK kaya dolgu baraj, RCC, 
toprak çekirdek! i kaya dolgu baraj, toprak baraj, 
beton ağırlık baraj, ince kemer baraj tipleri 
arasında en uygun baraj tipi araştırı lmı şt ı r. 

Beton ağırlık baraj maliyeti RCC barajiara 
göre faz la olduğundan ve toprak malzeme 
ekonomik mesafede olmadığı için ilkönce 
elenıniştir. İnce kemer baraj için temel kayacının 
eksiklerinden dolayı e l enmiştir. Diğer üç baraj 
için maliyet araştırmaları yapılmıştır. 

ÖYBK kaya dolgu baraj 
Toprak çekirdekli kaya dolgu 
RCC 

$21 230 000 
$20 180 000 
$21 380 000 

Bu maliyet hesaplarına göre toprak çekirdekli 
kaya dolgu baraj yap ınıını gerektirmektedir. Eğer 
vadi taban geniş li ği 15 metreden dar ise ki l 
çekirdek li baraj seçi lmemektedir. Taban 
genişliğ i dar olduğundan, temel gereksinimlerinin 
daha fazla olması, in şaatta kalite kontrolünün 
daha kolay olması, mühendislerin ÖYBK kaya 
dolgu baraj inşaatında tecrübeli olmaları, benzer 
baraj yerlerinde başarıyla uygulanması nedeniyle 
ÖYBK kaya dolgu baraj seçi lmi ştir. 

3.2. I ta Barajı (Sobriııho and Cunha, 1985) 

Şidd et li yağ ı ş şart l arı, büyük nehir 
derivasyon akıml arı ve kazılardan çıkarılan 

malzemenin baliuğu söz konusu olmuştur. Üç 
baraj tipi karşılaştırılmıştır; 
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- Merkezi kil çekirdekli kaya dolgu baraj 
- Eğik kil çekirdekli kaya dolgu baraj 
- Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj 

Hava şartlarında n dolayı toprak dolgunun 
yerl eşti rilmes inde zaman %50 kısalacağından 

dolayı ÖYBK kaya dolgu baraj seç ilmi ştir. 

Gerek li kazılardan yeter miktarda kaya 
malzeme temin ed il eb ileceğinden kaya dolgu 
baraj düşünülmüştür. Merkezi ki l çeki rdek li kaya 
dolgu baraj ilk etapta aşağıdaki nedenlerden 
dolayı elenmiştir; 

- Maliyetinin daha fazla olması, 

- Baraj inşaatında temel işlemleri daha fazla 

ve hava şart l arı ndan dol ay ı çeki rdek inşasının 

zaman alması, 

- Daha büyük dolgu hacmi gerektirmes i, 

- Fi ltre ve geç i ş zonlarının yapımının daha 

zor ve pahalı olması, 

- Enjeksiyon i ş lem l erinin temelden bağımsız 

olmaması, gibi neden lerden dolayı ÖYBK kaya 

dolgu baraj seçi lmi ştir. 

Çizelge 3. ÖYBK kaya dolgu baraj ile eğik kil çekirdekli (EKÇ) kaya dolgu 
barajların maliyetlerinin karşılaştırılması 

OYBK Kaya Dolgu EKÇ Kaya Dolgu 

Tanımlama Birim Birim fiyat Hacim Top. Maliyet Hacim Top. Maliyet 

Batarda m3 - ı 322 000 2 058 000 ı 724 000 2 685 000 

Baraj 

Genel kazı m3 3.50 ı 875 000 6 563 000 ı 493 000 s 226 000 

Kaya kazımı m3 10. 14 137 000 ı 389 000 75 000 760 000 

Temel işlemi - - ı 557 000 - 2 735 000 

Kaya dolgu m3 1.50 7 320 000 lO 980 000 5 957 000 8 936 000 

Taşıma m3 4.30 S41 000 2 326 000 - -

Filtreler m3 13.57 - - S56 000 7 S45 000 

Beton plağı ve 
m3 202.7 1 S7 000 ı ı 55S 000 - -

plint 

Derzler - - - 3 10 000 - -

Sıkıştırılmış 

toprak dolgu 

Kazılardan m3 1.46 439 000 64ı 000 ı 300 000 ı 898 000 

Depodan m3 3.76 - 8SO 000 3 196 000 

Ödünçten m3 4.58 - - 2 082 000 9 536 000 

Kontrol aletleri - 374 000 42S 000 

Beklenmeyen % IS s 663 000 6 441 000 

Toplam 43 4 16 000 49 383 000 
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Çizelge 3'te görüldüğü gibi ÖYBK kaya 
dolgu baraj maliyet açısından %8 ile % 14 daha 
avantaj! ıdır. 

3.3 Khao La em Baraj ı (Rogers, I 985) 

Batı Thailand'da karstik kireçtaşı üzerine 
130 m yüksekliğinde 1 km kret uzunluğunda 300 
MW santral güçlü bir ÖYBK baraj tipte inşa 
edilmiştir. Aralık 1 984'te 440 milyon $'a mal 
olmuştur. 

Baraj temelinden dolayı ilave işlemler 

gerektirmiştir. Barajın memba topuğunda 55 
m'lik derinliğe kadar bir beton diyafram duvar 
teşkil edilmiştir. Barajın sağ yamaç kısmında 
yapılan uzun enjeksiyon galerileri maliyeti 
aıtırmıştır. 

Y ~pılan maliyet hesaplarında beton ağırlık 
barajın OYBK baraja göre %77 daha pahalı, ince 
kil çekirdekli kaya dolgu barajın ÖYBK baraja 
göre o/o 12 daha pahalı olduğu anlaşılmıştır. 

Bölgenin yağışlı olması, aşırı enjeksiyon 
gereksinimi, memba topuğunun alt kısmında 
temel işlemlerinin kaya dolgu ile aynı zamanda 
yerleştirilebilme gereksinimi, kaya malzemenin 
uygun mesafede ve kalitede var olması, 

ı~_ıaliyetinin düşük olması.gibi nedenlerden dolayı 
OYBK baraj seçilmiştir. OYBK kaya dolgu baraj 
seçilmesiyle baraj, en az bir yıl erken bitirilmiştir. 

Temel işlevleri baraj boyunca üç sıra enjek
siyon perdesi ve karstik alanda pozitif bir cut-off 
sağlamak için beton diyafraın duvara gerek 
duyulmuştur. 

Memba plağı için t = 0.3 + 0.003.H eşitliği 
kullanılmıştır. Şevler 1/1.4 olarak alınmıştır. 

Kretin üzerinde 5 nı yüksekliğinde dalga duvarı 
membran ile kaplanarak inşa edilmiştir. 

3.4 Kangaroo Creek Barajı (Good vd., 1985) 

Güney Avustralya'da 58 metre yüksekliğinde 
inşa edilmiştir. Baraj yeri temeli sağlanı kayadır. 

Temel kayacı granitik ve siliceous gnays'tan ibaret
tir. 

Mühendislik ve jeolojik araştırmalar ve fi 
zibilite çalışmaları sonucunda bu baraj yeri için en 
uygun tipin çift eğrilik li kemer baraj olduğuna karar 
verilmiş ve temelde mühendislik çalışmalarında 
ilerlemeler sağlanmıştır. Araştınnacılar tarafından 
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jeolojik incelemelere devam edilmiştir. Bu 
inceleınelerde, sol yamaçta nehre doğru dikine 
eğim istikametinde büyük üçgensel kama blok
larının bulunmasından kaynaklanan stabilitesizlik 
olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenlerden ötürü kemer 
baraj yapıınıııdan vazgeçilmiştir. Bu yer için en 
ekonomik tip olacağı düşünülen ÖYBK kaya 
dolgu baraj seçilmiştir. Yine baraj yerine yakııı, 
uygun ve ekonomik mesafede çekirdek malzemesi 
olmadığından çekirdekli baraj yapıınına gidilme
miştir. Bu baraj yapımından önce çoğunlukla 

sağlanı kaya gövdede kullanılmıştır. Bu barajda 
ise zayıf kaya kullanılmıştır. 

3.5 Little Para Barajı (Good vd., 1985) 

Topoğrafik olarak bu baraj yeri beton 
ağırlık veya kaya dolgu baraj için uygun olduğu 
ilkönce düşünülmüştür. Neticede jeolojik olarak 
bu baraj yerinin stabilite açısıııdan bir ağırlık 

baraj için uygun olmadığı anlaşılmıştır. Kil 
çekirdek için uygun taşıma mesafesi olmadığın
dan bu tip elenmiştir. Bu nedenle bu yer için en 
uygun baraj tipinin ÖYBK kaya dolgu baraj 
olduğu anlaşılmıştır. Bu baraj gövdesinde zayıf 
kaya kullanımı denenmiş ve başarılmıştır. 

Dolguda değişik aşınma dereceli doloınatik şeyi 
ve slatey dolomit kullanılmıştır. 

3.6 Alto Anchicaya Barajı (Materon, 1985) 

Güney Amerika'da Kolombiya'da 140 m 
yüksekliğinde inşa edilmiş bir ÖYBK kaya 
dolgu barajdır. Kret uzunluğu 260 ın, şev 

eğimleri 11 1.4'tür. Yer i vmesi O. 15 g'dir. 
Fizibilite çalışmaları dört ayrı baraj alternatifini 
ortaya çıkarmıştır. 

e Merkezi çekirdekli kaya dolgu baraj 
e ÖYBK kaya dolgu baraj 
e Beton ağırlık baraj 
e Beton kemer baraj 

Araştırmacılar sol yamaç sırtında 

kayaçiarda problem olduğu kanısıııa varmışlardır. 
Bu sol yamaç esaslı bir derin iyileştirmeye gerek 
duyduğundan, çok masraflı olacağı tespit 
edilmiştir. Bu durum bir kemer baraj alternatifini 
ortadan kaldırınıştır. Baraj bölgesi 5000 mm 
yağış yüksekliğine haiz olması bu baraj tip seçi
minde oldukça etkili olmuştur. İklim şartlan 
merkezi kil çekirdek için uygun olmamıştır. 
Neticede ÖYBK kaya dolgu baraj yapmaya karar 
verilmiştir. 
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3.7 Foz do Areia Barajı (Pinto vd., 1985) 

Baraj yüksekliği I 60 m, kret uzunluğu 828 m, 
yüzey plağı ka!Jnlığı tepede 0.30 m max. kalıntık ise 
0.80'dir. Bu baraj Brezilya 'da inşa edilmiştir. 

Yüzey plağı kalınlığı; e= 0.30+0.00357xH (m) 
olarak alınmıştır. Baraj temeli %70' i masif bazalt, 
%25'i bazaltik breş'tir. Toplam kaya dolgu hacmi 
14x 1Q6m3'tür. 

Kaya malzeme 1.50 kın'den temin 
edilmiştir. Baraj temeli farklı iki kayaç 
dayanımına sahip olduğundan dolayı kemer baraj 
alternatifi ortadan kalkmıştır. Kaya malzeme 
baraj yerine oldukça yakın olduğundan (üniform 
olmayan temel) dolayı ÖYBK kaya dolgu baraj 
yapımına karar verilmiştir. 

3.8 Furtuna Barajı (Perdomo vd., I 985) 

Birinci etapta 60 m ikinci etapta 100 m 
olarak inşa edilmiş ve I 986 yılında tamam
lanmıştır. Chiriqui - Province'de David şehrinin 
35 km kuzeydoğusundadır. Baraj temeli sağlam 
andezittir. Dört farklı tip incelenmiştir. Bunlar; 
ÖYBK kaya dolgu baraj, kil çekirdekli kaya 
dolgu baraj, payandalı baraj ve ağırlık barajdır. 

Hava şartları çoğu zaman yağışlı olması, kaya 
dolgunun kısa mesafede temin edilmesi, sağ 

yaınaçtaki kayaçlar derin bir şekilde zarar 
görmüş olması, uygun mesafede agrega temi
ninin güç olması, çimento eksikliği, bölgenin sis
mik olması, barajın aşamalı inşa edilmesi gibi 
nedenlerden dolayı ve ekonomiklik nedeniyle 
ÖYBK kaya dolgu baraj seçilmiştir. 

3.9 Boondooma Barajı (Rogers, 1985) 

Avustralya'da Güney Queensland'da inşa 

edilmiştir. Baraj yüksekliği 64 m'dir. 42.5 
milyon $'a mal olmuştur. İlkönce beton ağırlık 
baraj düşünülmüş ve daha sonra beton kemer, 
toprak ve kaya dolgu ve ÖYBK kaya dolgu baraj 
tipleri karşılaştırılmıştır. 

Baraj temel kayasında kemer baraj için 
sakıncalı olabilecek litolojik yapıya sahip olması, 
toprak malzeme ve filtre malzemesi baraj yerine 
çok uzak olması, toprak malzeme taşınması için 
uygun topoğrafyanın bulunmaması, yeni yolların 
inşasının çok pahalı olması, temel için aşırı enjek
siyon gereksinimi, ÖYBK için daha uygun bir 
inşaat programı olması, barajın daha sonradan 
yükseltilmesi düşüncesi, bölgenin yağışlı olması 
gibi nedenlerden dolayı ÖYBK baraj seçilmiştir. 
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3.10 Cogoti Barajı (Arrau vd., 1985) 

Baraj yüksekliği 85 ın ve baraj gövdesi 700 
000 ın3 kaya içermektedir. Barajın kret uzunluğu 
160 ın, kret genişliği 8m, memba şevi 1/1.4 ve 
mansap şevi 1/1.5 olarak alınmıştır. Beton kapla
masının yüzey alanı 16 000 m2 'dir. Bu baraj 
Santiago'nun 275 km kuzeyinde Chile'nin 
kuzeyinde inşa edilmiştir. 

Çok miktarda uygun kaya dolgu malzeme
sinin ve çimentonun bulunması ve yüksek 
deprem ivmesinden dolayı ÖYBK kaya dolgu 
baraj seçilmiştir. Chile dört büyük deprem 
geçirıniştir. Richter ölçeği ne göre 7.1 ile 7.9 
değerlerinde olmuştur. Baraj yerinde 0.19 g'lik 
bir yer İvınesi oluşmuştur. Ortalama yıllık yağış 
254 ının, drenaj alanı 1450 kın2 rezervuar kapa
sitesi 1 50x 1 06ın3, geçirimsizliği temin etmek 
için bölgede toprak mevcut değil ve çimento 
nakli mesafesi fazladır. Sonuçta ÖYBK kaya 
dolgu baraj yapımına karar verilmiştir. 

3.11 Terror Lake Barajı (Morris, 1985) 

Alaska Ancharege'nin yaklaşık 480 km 
güney batısında inşa edilmiştir. Baraj yüksekliği 
59 m dir. Memba plağı için t=0.3+0.003.H 
eşitliği kullanılmıştır. Şevler I 1 I .5 olarak 
alınmıştır. Kretin üzerinde 5 ın yüksekliğinde 
dalga duvarı membran ile kaplanarak inşa 
edilmiştir. 

Baraj yerindeki malzeme barajı kaya dolgu 
baraj yapıınına zorlaınıştır. Bu nedenle ÖYBK ile 
ÖY AK kaya dolgu barajlar dikkate alınmıştır. 
Kum çakıl malzeme kısıtlı olması, baraj yeri yük
sek sismik bölgede olması, kil malzemenin 
bulunmaması, ÖYBK'nın daha ekonomik olması 
gibi nedenlerden dolayı ÖYBK kaya dolgu baraj 
yapımına karar verilmiştir. ÖYBK kaya dolgu 
baraj için 27-42.5 milyon$ arasında müteahhitler 
tarafından teklif verilmiştir. ÖY AK kaya dolgu 
baraj için ise 33-52.8 milyon $ arasında teklif 
verilmiştir. 

3.12 Kotmale Barajı (Gosschalk and 
Kulasignhe, 1985) 

90 ın yüksekliğindeki bu baraj Sri Lanka'da 
Kotınela'da ÖYBK kaya dolgu baraj tipte inşa 
edilmiştir. Memba plağı için t=0.3+0.002.H 
eşitsizliği kullanılmıştır. Memba şevi 111.4, 
mansap şev i ll 1.45 alınmıştır. Max kaya dolgu 
malzeme boyutu 700 mm, I 00 cm tabakalar 
halinde yerleştirilmiş ve 15 ton smooth durum 
titreşiınli silindirler ile sıkıştırılmıştır. 
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Baraj yerinde Nisan ile Haziran aras ı ve 
Eylül ile Aralık arası çok şiddetli yağış olmak
tadır. Barajın erken biririlmesi gerekmektedir. 
Baraj ın mansap tarafında zay ıf kayma dayanırnma 
sahiptir. Baraj temeli fo lyasyon ludur. Bölge 0.08 
g yatay, 0.053 g düşey yer ivmelerine sah iptir. 
Baraj sonradan 30 m yükseltilecektir. Yukarıda 
veri len nedenlerden dolayı ÖYBK kaya do lgu 
baraj seçilmiştir. 

3.13 Miel I Barajı (Pineros and Juan, 1985) 

Kolombiya'da 7x IQ6 m3 kaya dolgu hacmi 
kullanılarak, I 85 ın yüksekliğinde 360 m kret 
uzunluğunda inşa ed ilmi ş bir OYBK kaya dolgu 
barajdır. Vadi dar ve temeli kayadır. 

Üç baraj tipi üzerinde ekonomik ve teknik 
değerlendirme yapılmıştır ; ince kemer, geçirimsiz 
çekirdekl i kaya dolgu ve ÖYBK kaya dolgu 
baraj. 

Yamaçlarda kırılmış parçaların bulunması, 

yamaçlarda derzler arasına si lt dolmuş olmas ı , 

geniş açık derzlerin bulunması, bölgenin aşırı 
derecede sismik olması kemer baraj alternatifini 
ortadan kaldırmıştır. Uygun ve ekonomik 
mesafede kil çekirdek çekme mesafesi için 
malzeme eksikliği ki l çekirdekli kaya dolgu. baraj 
alternatifini de elemiştir. Bu nedenlerden dolayı 
ÖYBK kaya dolgu baraj seçi lmi ştir. 

3.14 Machadinho Barajı (Correa and 
Thielen, 1985) 

Brezilya'da inşa edi lm iş 127 m 
yüksekli ği nde 935 m kret uzunluğunda ve lO 400 
000 ın3 kaxa dolgu hacmi kullanılarak inşa 
edilmi ş bir OYBK kaya dolgu barajdır. Memba 
ve mansap şev leri l /1.3 'tür. 

ÖYBK kaya dolgu baraj seçilerek nehir 
derivasyonu basitleştirilmiş ve ma li yeti 
düşürülmüştür. Baraj üzerinden su aşmas ı ve 
barajın sonradan yükse ltilmesi söz konusu 
olmuştur. Bölge aş ırı yağışlı ve temelde aşırı 
enjeksiyon gerekmiştir. Bu nedenlerden dolayı 

ÖYBK kaya dolgu baraj seçilmiştir. 

3.15 Fades Barajı (Millet vd., 1985) 

İlk ÖYBK kaya dolgu barajlardandır. Max. 
yüksek li ğ i 68 m, kret uzunluğu 235 ın, kret 
geniş li ği 8 m, memba ve mansap şev i ll 1.3, 
toplam dolgu hacmi 730.000 ın3, beton yüzey 
a lan ı 16 500 m2'dir. 
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Baraj yeri sağlanı kaya olup granit ihtiva 
etmektedir. Yüzeysel jeolojinin uygun olduğu 

kanısıyla ilkönce burası için bir kemer baraj 
yapımı düşünülmüştür. Fakat, yamaçlardaki 
kayaçiarı n; hava etkisiyle aşınmış, derin açıklık l ar 

oluşmuş, ve bunlar arası artık killer ile dolmuş ve 
birbirine yapışını ş köşe! i kaya zon larından 
oluşmuş bir yapıya haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu 
nedenle kemer baraj yapım ı uygun olmamıştır. 

Yine diğer beton baraj yapım i a rı için de temel 
kayaçta bazı noksanlıklar olduğundan ve oldukça 
fazla beton gereks iniminden dolayı beton baraj 
da seçilmenıiştir. Beton baraj in şası durumunda 
maliyet artışı olduğu kanaatine varılmıştır. Bir 
toprak baraj veya çekirdek li kaya dolgu baraj 
yapımı da mümkün o lmam ı ştır. Bölgede uygun 
herhangi bir toprak malzeme olmadığından bu 
alternatif de elenmiştir. Sonuçta tek alternatif 
kalmış ve o da diyaframlı kaya dolgu barajdır. 

ÖYBK kaya dolgu baraj ya da ön yüzü asfa lt 
kaplı kaya dolgu baraj alternat ifleri düşünülmüş, 
maliyet ve yapımının pratik olmas ı açısından 

ÖYBK kaya dolgu baraj seç ilmi ştir. 

3.16 Macaguna Barajı (Prusza vd., 1985) 

Baraj yüksekliği 22 m kret uzunluğu 2800 
m olan ÖYBK kaya dolgu tipteki baraj, 
Venezuela'da Caroni Nehri üzerinde inşa 

edilmiştir. 

Santral binası ve onun kuyruksuyu kanalı 

ı çın yapılan kazılardan büyük oranda malzeme 
çıkarılmıştır. Bu mesafe baraja oldukça yakın 

olduğundan bu malzemenin değerlendirilmesi 

söz konusu olmuştur. i ik etapta proje için iki 
alternatif düşünülmüştür. Bunlar, geç ının siz 

toprak çekirdekl i kaya dolgu baraj ve ÖYBK 
kaya dolgu barajdır. 

I. Toprak çekirdek ve filtre altında gerekli 
temel işlemleri ÖYBK kaya dolgu barajın plint 
altındaki işlemlerden oldukça fazla olması 

nedeniyle, 
2. Düşük yükseklikli toprak çekirdekli 

barajın filtresinin nispi maliyeti yüksek barajlar
dan önemli miktarda fazla olmaktadır. Bu 
durunıda ÖYBK kaya dolgu baraj uygun olması 
nedeniyle, 

3. ÖYBK kaya dolgu barajın şev l erinin 
daha dik inşa edi ld iğinden diğer kaya dolgu baraj 
tiplerinden daha az malzeme kullanılır, bu neden
lerden ötürü ÖYBK kaya dolgu baraj seçilmişt ir. 
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SONUÇLAR 

ÖYBK kaya dolgu barajların tercihi ile 
ilgili sonuçlar maddeler halinde aşağıda 

özetlenmiştir. 

I. Günümüzde ÖYBK kaya dolgu baraj, 
dünyanın birçok yerinde her amaç ve boyutlarda, 
seçimi sıklıkla tercih edilen bir baraj tipidir. 

2. ÖYBK kaya dolgu baraj , maliyet ve iş 
programı açısından toprak çekirdekli kaya dolgu 
barajlar üzerinde avantajiara sahiptir. Hatta 
geçirimsizlik is;in toprak malzemesinin varlığına 
rağmen yine OYBK kaya dolgu barajlar daha 
ekonomik olabilmektedir. Bu avantajlar bütün 
yükseklikler, uzunluklar için geçerli olabilmekte
dir. 

3. ÖYBK kaya dolgu barajlar, toprak 
çekirdekli kaya dolgu barajiara nispeten, 
yardımcı yapılardaki maliyet korumaları açısından 
daha küçük temel genişliğine sahiptir. 

4. Nehirlerdeki çalışmalar ve risk olayları, 
çoğu yerde ÖYBK kaya dolgu barajlarda toprak 
çekirdekli barajiara göre daha az olmaktadır. 

5. ÖYBK kaya dolgu barajlardaki sızma 
olayı, toprak çekirdekli barajlardaki sızmalara 
göre önemli farklılıklara sahiptir. Çünkü, toprak 
çekirdek erozyonu ve baraj güvenliği için bir 
problem söz konusu değildir. 

6. Sıkıştırılmış ÖYBK kaya dolgu baraj için 
kret oturması, daha eski bir yöntem olan yığılmış 
(sıkıştırılmamış) kayalı olarak yapılan barajiara 
nispeten daha azdır. 100 ııı yüksekliğindeki 
sıkıştırılmış modern bir ÖYBK kaya dolgu baraj 
için umulan 5 yıllık kret oturması hemen hemen 
10- I 5 cm olmakta, ve I O yılda I 5-25 cm olmak
tadır. Bu açıdan avantajlıdır. 

7. ÖYBK kaya dolgu barajlar gelecekteki 
çok yüksek barajlar için uygun bir tiptir. 300 m 
yüksekliğinde br ÖYBK kaya dolgu barajın, 
mevcut barajlar üzerinde ölçüıniere ve deneyim-

!ere dayanarak inşa edilebileceği ve yeterli 
düzeyde peıformans gösterebileceği gunumuz 
tekniğine göre mümkündür. Yüksek barajların 

seçimi için uygundur. 
8. ÖYBK kaya dolgu barajlar üzerine 

dolusavak inşa etmek uygundur. 
9. ÖYBK kaya dolgu barajların depreme 

karşı dayanıklı olması kendi bünyesinden 
ötürüdür. Çok güçlü sismik olan bölgelerde ve 
sismik olmayan bölgelerde aynı tasarım ilkeleri 
kullanılmaktadır. 

10. Memba topuğu (plinth) ve onun enjek
siyonu barajın dışındadır, iş programını 
kolaylaştıncı yöndedir. Aşırı enjeksiyon gerek
tiren yerler için avantajlıdır. 

1 I. Baraj ın kısa taban genişliği, yardımcı 

yapıların ekonomik olarak yapılmalarını sağlamak
tadır. 

12. Son zamanlarda, yüzey plağın kalınlığıilin 
daha ince yapılması eğimleri haklı olarak gelişmek
tedir. Bu maliyeti azaltacaktır. 

13. Hava payı için, gerekli hesaplamalar, 
3.0-5.0 m yükseklikli parapet duvarının tepesin
den dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu açıdan 

diğer dolgulara göre avantajlıdır. 
14. Beton yüzey kaplaması yerleştirilme

den önce dolgunun tam olarak bitirilmesi gerekli 
değildir. Zaman açısından avantaja sahiptir. 

15. Eğer vadi şekli kemer baraj için uygun 
ise, fakat temel yada yamaçta süreksizlikler varsa 
ÖYBK kaya dolgu baraj seçilebilir. 

I 6. Eğer vadi yamaçlarında yerel 
değişmeler varsa ve bunlar gerilme yığılmalarına 
neden alacaksa beton barajiara tercih edilebilir
ler. 

17. Bölgede uygun nitelik ve niceliktekaya 
malzeme bol olarak varsa kil malzeme kısıtlı ise 
veya kil malzeme temininde çevrecilerin etkisi 
varsa ÖYBK kaya dolgu baraj seçilebilir. 
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BETON İÇİNDEKi ÇELİKLERDE BOYA KULLANIMI 

Yazan :T.E.Backstrom(*) 

Çeviren :Güner AGACIK(**) 

~------------------------------- ÖZ ET--------------------------~ 

Beton içindeki çelikler in,özellikle donatının korozyonunu önlemele için kullanılan 
yöntemler katadik koruma, korozyon inhibitörleri, boya lcullanımıdır. Bunların birbir
lerine göre üstünlükleri olduğu gibi Icendi içlerinde de olumlu veya olumsuz yönleri 
vardır. Bu yazıda sadece boya kullanımı için bilgi verilecektir. 

Beton orta veya kuvvetli lcorozif şartlarda bulunacalcsa içine yerleştirilen çelikierin 
bayanması bazen düşünülür. Çeliğe koruyucu boya uygulamasının sayısız yararları 
olmasının yanında, birçok zararları da olabilir. Amaca ulaşmak içinfaktörler dikkatlice 
düşünülerek seçim yapıldığında yarar sağlanabilir. Düşünülecek ana konular: 

1) Umulan servis ömrü ve yapıdaki çeliğin boyasının garanti süresi 
2) Eğer boya kullanılacaksa. boya arazide mi uygulanacak veyajabri/casyon 

olarak mu uygulanacak? 
3) Taşıma ve sonradan yapılacak iş lem boyaya bir zarar verecek mi? 
4) Ortam şartları bakımından, boya seçiminin diğer konulardan daha mı önde 

geldiği? 

GİRİŞ 

Beton boru larda iç indeki çeliğe yerel etki 
eden veya çe l i ğ in etrafındaki koruyucu pass i
vasyon ortamının kaybolm as ın a neden o lan 
baş l ı ca 4 tip zararlı olay vardır. En belirgi ni 
yapısa l hasar veya zayıf fabrikasyon nedeniy le 
çevresel ortam çözeltilerinin çeliğe doğrudan 

u laşmasıdır. Sülfat etkisi ve karbonasyon çeliğ in 

üstündeki betonun hasar görmesine ve çatl a
masına neden olarak çevresel çözeltiterin çe li ğe 

ulaşmas ını sağ l a r. Pas ifl eş tiric i Ca(OH)ı 'in 

çözülmesiyle beton alkalinites inin kaybolmas ı ve 
betonun oksijenle doyması, yüksek klorürlü su , 
çeliğe koruyuculuk yaratan, onu pasifleş tire n 

ortanım ı bozan doğal mekanizmalardır. Bu tip bo-

(*) Corrosion of Mctals in Concrcte, American Concrete 
Institute (ACI) SP-49-9 
(**) DSİ TAKK Dairesi Başkan lığ ı , Kimya Y. Müh. 

zucu o lay larda, eğer çelik ö ne mli de recede 
korozyona uğra rsa donatı lı, öngerilnıe li veya son
radan ge rilme li beto n yapıya za rar verir. 
Literatürde bu şekilde hasar görnıe l e re say ı s ı z 

örnekler verilebilir. 

Eğer bozucu olaylardan ya pı korunursa 
hasarl ar önlenmi ş olur. Katodik ko ruma, 
parçalanmı ş ve kopmuş betonun tamiri , ortamla 
temasın kesilmesi özel durumlarda çözüm yo l
l arıdır. Bununla birlikte, gene lde yapının bulun
duğu ortama dayanıklı olmasının sağ l anmas ı daha 
iy idir. Boyama beton iç indeki çel i ğ in ortama 
dayanmas ına değ i şen derecelerde yardımc ı o la
bilir. Yapın ı n dı ş ına boya kullanmak bazılarına 
göre beton iç indeki çe li ğ i boyanı aktan daha iy i 
bir metottur, bu şekilde s ül fa tın e tkis i, kar
bonasyon ve betonun başka etke nl erle çözülmesi 
de önlenmi ş o lur. 

sı 
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Boya birçok halde beton içindeki çeliği dış 
ortamdan izole eder. Bu şekilde boya, beton
çelik fazları arasında çeliğin korozyonunu ve 
daha sonra yapıda hasara neden olacak çeşitli ters 
şartların oluşumunu engeller.Genelde boyalar 
çel i ği korozif çözeltilerden ve sudan korur, 
çeliğin kaçak akını korozyonuna, hidrojen 
kırılmasına ve gerilim korozyon çatlamasına karşı 
direncini artırır. Daha özel olarak donatı çeliğin 

boyanmasıyla beton içindeki çeliğin korez
yonunu kolaylaştıracak bazı faktörler giderilir. 
Bu genel faktörler: 

1) Farklı kimyasal şartlara göre korozyon 
hücrelerinin oluşması 

2) Çözünerek yıkanınayla veya karbonat
laşmayla beton alkalinitesinin azalması 

3) Klorür veya sülfür iyonun beton-donatı 
arasına sızması 

4) Kötü inşaat ve kontrol 
5) Yetersiz tasarım ve plan (yetersiz pas 

payı gibi) 
6) Setonun çabuk bozulmasına neden ola

bilecek şiddetli ortam 
7) Hidrojen kırılganlığı ve gerilim korozyon 

çatianıası (sülfür ve azot bileşikleriyle) 
8) Kaçak akım korozyonu 

Bu faktörlerin çoğu birlikte olabilir, fakat 
herbirinin donatı malzemelerinin boyanmasıyla 
kısmen veya tamamen hafifletilebileceği 
düşünülebilir. Boyanıayla birtakım yararlar 
sağlanmasına karşılık, maliyetin yüksekliği, lokal 
korozyonun hızlanma ve boyayla çevresi arasında 
ters kimyasal reaksiyonların ilerleme ihtimali 
düşünülmelidir. Her tesis kendi içinde ayrı bir 
problem olarak ele alınmalı, boyanın yararlı 
olacağını gösteren faktörlerin yanında maliyet, 
ters faktörler gözden geçirilnıelidir. Daha sonra 
düşünülmesi gerekli nokta betondaki donatı ya ye 
oldukça ağır çelik kısıınlaı·a uygulanmasıdır. On 
gerilmeli ve son gerilmeli betonlarda olduğu gibi, 
çelik yüksek gerilim altında ise boya şüpheyle 
düşünülmelidir. Boya sistemi, uygulama, betona 
yerleştirme ve germe çok dikkatli araştırılmalıdır. 
Başlıca problemler yüzey hazırlama ve boyanın 
küçük çaplı çubuğa hasar verıneden uygulanması, 
boyanın yüzeye yapışmasını bozmadan germe, 
küçük anot alanları oluşturarak korozyonun 
hızlandığı pinhele (ince gözenek) ve diğer boya 
hatalarının oluşumunu engellemektir. 

BOYA SEÇİMİNDE DiKKATE ALI
NACAK NOKTALAR 

Donatı için en uygun boya sistemi seçi
minde dikkate alınması gereken sayısız nokta 
vardır. Birinci nokta boyanın agresif ortama 
dayanıklılığıdır. Diğer önemli bir nokta boyanın 
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çeliğe ve betona yeterli derecede yapışmasını 
sağlamak için yüzey hazırlanmasıdır. Boyanın 
kırılgan olmaması ve gerilim altındaki soğuk 

akışlarda problem yaratmaması da önemlidir. 
Boya, tel fırça metoduyla yüzeyi temizlenmiş 
çeliğe uygulandığında yapışınasının iyi olması 

gereklidir. Aksi halde Sa l ( Kumla temizlenmiş 
I. Sınıf) mertebesindeki temizlik pahalı bir iş ola
caktır. Beton içindeki çeliğe boyanın 

yapışmasıyla, dış ortamdaki çeliğe boyanın 

yapışması farklı düşünülebilir. Burada önemli 
nokta boyanın çeliğin yüzey temizliğinin 
olduğunca az olduğu durumlarda iyi yapışmayı 
sağlamasıdır. Mekanik bükülme ve fabrikasyon 
işlemlerine karşı boya dayanıklı olmalıdır, 

çizilmemel i ve gerilme, genişleme yapmamal ıdır. 
Bükmeden önce kullanılacak boyalar çok çabuk 
ve tam kurumalı, kürlenmelidir. Bu şekilde 

çubukların yığın halindeyken birbirine yapışması 
önlenir. 

Bazı sistemlerde donatının etrafındaki 

ortamla boya arasında kimyasal uyumsuzluk ola
bilir. Çimentonun hidratasyonuyla kalsiyum 
oksitten oluşan yüksek alkali çözeltiler boyanın 
bağlayıcısına etki ederek olumsuzluk yaratır. 

Fenelik sistemlerde bu etki çok görülür. 
Alkali etkisi çinko ve aluminyum kaplanmış 

çelikte vardır, fakat klorür konsantrasyonu yük
sek değilse, özellikle alüminyunıda, kaplamayı 
pasifleştirecek çok az korozyon ürünü oluşur. 

Sulu ortamlarda, elektriksel yalıtırnın yüksek 
olmasını sağlama özelliği aranır. Bu özellik 
boyanın ortamla ilişkisini keserek anodik veya 
katodik alanlar oluşmasını önler. Çok katlı boya 
sistemleri, boya filmindeki pinhele (iğne deliği) 
gibi zayıf noktaların sayısını azaltır. Bu delikler 
boyanın özelliğini etkir. 

BOYASEÇİMİ 

Uygun boya seçımı için yukarda 
bahsedilenlerden başka daha birçok faktörler 
düşünülmelidir, boya maliyeti, uygulama sayısı, 
katlar arasında geçecek kürlenme ve betona 
yerleştirmeden önceki süre, araziye taşınması 

gibi. Bu problemler bu yazının kapsamı 
dışındadır, fabrikatör veya müteahhidin her iş için 
bunları ayrı ayrı göz önüne alınası gerekir. 

Tablo 1 'de metalik kaplamaları da içeren en 
çok kullanılan boyaların uygun özelliklerinin kısa 
özeti verilmiştir. Tabloda bir sınıf için verilen 
görüşler, o sınıftaki her boya için doğru olmaya-
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DONATI ÇELİKLERiNE UYGULANAN BOYA VE KAPLAMA SİSTEMLERİ 

Boya Sistemi Boya Karakteristi ği Uygunluk Uygulama 

Kömür katranı boya Kırılgan, soğuk akışlarda Uygun değil -
problem yaratır, iyi yüzey 
temizl iği gerekli, yapışkan 

Epoksi Sert, kırılgan , iyi yüzey temiz- Uygun Arazide veya fabrika 
li ği gerekli. Birçok değişik çıkışı uygulama, I kat I 
formU lde olanları eğilip, esne- gün kürlenme 
mezler. İyi yapışına sağ l arlar. 
Formülasyondaki 
değişimlerde bu özellik ler 
değişebilir. 

Asfalt Soğuk akışlarda problem Sınırda Arazide veya fabrika 
yaratır. Kat kalınlığı kalın çıkışı uygulama, ı kat, 
olmalıdır. kürlenme istemez. 

Kl orlanın ı ş Kauçuk Beton ve çeliğe iyi yapış ır. Uygun Arazi veya fabrikada 
uygulanması, tek veya 
çok kat, I günden daha 
az kürlenıne 

SUlyen (kınnızı kurşun) Yüksek pH ortamında Uygun değil -
bozunur. 

Vi nil B etona yapışmaz, ıyı yüzey Sınırda Arazi veya fabrikada 
temizliği gerektirir. Çok katlı uygu lama 2 veya I kat 3 
sistem. gün kür. 

Fenolik Yüksek pH ortanıında Uygun deği l -
bozunur. 

Çinko ve Kadm iyum Karbon anot, pH 12 Uygun Belli başlı problemler 
civarındaysa düşük korozyon, olmaz, klorür varsa 
klorürler çabuk korozyona problem, kullanı l amaz. 

neden olur. 

Ni k el Galvanik pil oluşumuna Uygun Bell i başlı problem yok. 
neden olur, pH 12 civarında ve 
kaplama bütün yüzeyde ise 
işe yarar, klorürlü ortaında 

uygun değil. 

Bakır " " Uygun " " 

Alüminyum Yüksek pH ortamında çok 
çabuk korozyona uğrar, özel- Uygun değil 
likle yüksek klorürlü 

Neopren iyi yüzey tem i zliği 

yapılmaınışlara orta derecede Uygun değil 
uygun , yapışması iyi değil. 

Üretan Sert kırı l gan, iyi yüzey temiz-
liği gerekir. Uygun değil 
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bilir. Özellikle kömür katranı epoksi boyaların 
çok farklı değişik formülleri nedeniyle özellikleri 
çok farklı olabilir. Kömür katranı epoksi boyaları 
birçok uygulamada iyi sonuç vermiştir. Çok iyi 
yüzey temizliği gerektirmeyen (tel fırça yüzey 
temizliği), dayanınılı, iyi yapışma özelliği ve l 
günlük kür süresi bu boyaların uygun olmasını 
sağlamaktadır. Boyanmı ş çelikteki boya filminin 
hasar görmemesi için dikkat etmek gerekir. 

Aifastik boyalar donatı çe li ğ ini boyarnada 
kullanılır, fakat yüzey temi z liğ inin iyi yapılınası 
gibi bazı önemli noktalara dikkat gerekir. Klor 
kauçuk boyaların çimento ve çeliğe yapışması 

iyidir. Bu boyalar kararlı, sabit olmadıkları için 
hidroklorik asit açığa çıkar. Sab itleştirici olarak 
kurşun karbonat ve bazı kurşun bileşikleri kul
lanılır. Eğer çeliğin yüzeyi iyi hazırlanırsa ve 
yeterli kalınlıkta boya uygulanırsa , farklı vinil sis
temleriyle iyi sonuçlar alınır. High-build vinil 
kullanılması veya en az 2 kat uygulama olması 
gereklidir. Donatı inşaattaki yerine kanınadan 

önce uygulanabilir. 

En sık kullanılan metalik kaplanıalar çinko 
kaplaınadır. Bazı çalışmalar betonda galvanizli 
donatınııı iyi sonuç verdiğini göstermiştir. Fakat 
diğer bir kısım çalışmalar, çe liğ in etrafında yük
sek klorürlü ortanı olduğunda, önce çinkonunu 
sonra da çeliğin korozyona uğradığını 

belirlemiştir. Klorürün etk isin in olmadığı 

hallerde galvanizleme düşünülebilir, çinko 
korozyonu azaltmada birçok yerde faydalı etkide 
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bulunabilir, fakat tam bir başarı elde edildiği 

söylenemez. Bazı çalışınalar da kadmiyum kapla
ma en iyi sonuç vermiştir. 

Bakır ve nikel kaplamalarda kaplamanııı 

geçirgenliği nedeniyle eğer ortamın pH ' ı yüksek 
değilse, çelikle kaplama arasında galvanik hücre 
oluşur. Bu şekilde, klorür penetrasyonu olduğu 
zaman, kirecin fazla çözülmesi veya beton un çok 
fazla karbonasyona uğraması nedeniyle korozyon 
çok şiddetli olur. Nikel kaplama ve altındaki 

çelik arasında galvanik pil oluşmasına rağmen, 
demir korozyonunun kinetiği yalnız çok az hızda 
çözünmenin oluşmasını sağlar. Eğer klorürler 
dikkate almacak kadar yoksa, nikel kaplanıanın 

işe yarayacağı düşünülebilir. 

KAPLAMANIN DONATIYA YAPIŞMA 
DAYANIMI 

Literatürde kaplanıanııı donatı çeliğe 

yapışma dayanıınına ait çok sıııırlı bilgi vardır, 

onların çoğu galvanizlenıniş çelikle ilgilidir. 

Epoksi boyaların, klorlu kauçukların 

yapışması ıyı bulunmuştur. Diğer kaplanıalarla 

ilgili bilgi yoktur. Somut araştırınalara gerek 
vardır. Bu araştırmalar uygun boya seçimi, 
yapışma, boyanııı donatılı beton yapıdaki olumsuz 
etkilerinin değerlendirilmesi, uzun süreli deneme 
gibi konularda olmalıdır. Taşıma ve fabrikasyan
da boyanın hasar görmemesi için boyama arazide 
yapılmalı ve çabuk boyama yolları denenmelidir. 
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