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YAGIS-AKIS ILIsKIsINDEN FAYDALANARAK

YERALTISUYU BILANÇOSUNUN HESAPLANMASI

Yazan: Nnrettin KAYA*

ÖZET

Bir akiferin beslenimi klimatik, topografik, hidrografik, hidrojeolojik ve diger fak-
törlere baglidir. Bu faktörler sebebiyle. hidrojeolojik etütlerde akiferin besleniminin
hesaplanmasi en zor bir problemdir. Akiferi kat eden bir akarsudaki akimlarin en
temel kaynagi yagislardir. Bu iki parametre arasindaki iliskinin arastirilmasi sonu-
cunda akiferin gerçek bilanço degerlerinin hesaplanmasinda büyük kolayliklar
saglanacaktir. Bu metod; bugüne kadar bir çok çalismanin yapildigi Küçük Menderes
havzasinin yeraltisuyu bilanço degerlerinin hesaplanmasinda örnek olarak
kullanilmistir.

1. GiRis

Bilindigigibi yagisin bir kismi akarsu
yatagina düser (kanal yagisi) ve bir kismida
yeryüzü çukurluklarinda toplanir. Bitkilerve
binalar tarafindan tutulanlar ile çukurlarda
toplanan suyun bir kismi buharlasarak
atmosfere döner. Çukurlarda toplanan suyun
bir kismi ile yeryüzene düsen yagisin bir
kismi süzülür. Geriye kalan ise akisa
geçerek (yüzeysel akim) akarsuyu bosalir.
Bu akis ya belirlibiryataga bagli olarak veya
zemini adeta bir örtü gibi kaplamak suretiyle
meydana gelir..Süzülmüs olan su önce üst
zon tarafindan tutulur. Bu zonun nem ihtiyaci
karsilandiktan sonra yeraltisuyunun beslen-
me imkani ortaya çikar. Ancak süzülmüs
olan suyun tamami yeraltisuyuna intikal
etmez. Bir kismi yeraltinda su tablasinin
üstündeki geçerimsiz seviyeler nedeniyle
yeraltisuyuna intikal etmeden akarsuya
bosalir (yeralti akisi) süzülmüs olan suyun
arta kalan kismi su tablasina erisir.

(*) Dsi Jeotek. Hiz.ve YASDai. Bskanligi

Üst seviyelerden süzülürek yeraltisuyu
rezervuarina erisen sularin akarsuya
bosalmina yeraltisuyu bosalimi veya baz
akimi aldi verilir.

Bu kisa açiklamalardan da
anlasildigina göre bir akarsuya 4 ayri yoldan
su gelmektedir.

a)Kanal yagisi
b)Yüzeysel akis
c)Yeraltl akisi
d)Baz akimi

Yüzeysel ve yeralti akislari ile akarsu
yatagina düsen yagisin toplamina direkt akis
adi verilir.

Yagis sonunda direkt akis tesiri ile
akarsuda su seviyesinin yükselmesi halinde
akarsuyun iki kenari boyunca suyun depo
edilmesine kenar depolamasi denir.

Akisa tesir eden faktörlerde su sekilde
siralanabilir:
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a) Yagis cinsi (yagmur, kar, kiragi vs.),
zamana dagilimi, olus sikligi, önceki
yagislar, topragin nemi.

b) Havzanin büyüklügü, sekli, egimi,
istikameti, yüksekligi, geçirgenligi,
yeraltisuyu seviyesi, göl, bataklik, suni
drenaj tesisleri.

c) Arazide engelleme (bitki çesiti, yasi,
arazideki dagilimlari ve senenin hangi
mevsimde oldugu)

d) Buharlasma ve terleme.

e) Akarsu yataginin en kesiti sekli ile
büyüklügü, egimi, pürüzlülügü, boyu ve kol-
lari. (1)

Bütün bu özellikleri kapsayan bilgiler
akarsu üzerinde kurulan akim gözlem istas-
yonlari (AGi) sayesinde ögrenilir. Ayrica
akim ölçümleri ile, bir akarsu yatagindan
geçen toplam su miktari ve bunun zaman
boyunca degisimi hakkinda bilgi elde edilme-
si . gayesi güdülür. Bu sebeple, akarsu
üzerinde kritik olan yerlerde akim ölçüm-
lerinin yapilmasinda fayda vardir. Rasat
süresi ne kadar uzun olursa güvenirlik dere-
ceside o kadar yüksektir. Bu maksatla Küçük
Menderes havzasir'!' bosaltan noktada EIE-
601 numarali AGl'na ait ortalama aylik
akimlar (m3/sn) ile yillik toplam akimlar
(hm3) 1953-1994 yillari için Tablo: 1'de ver-
ilmistir.

Bu en temel özellikleri belirledikten
sonra, baz akiminin yapilisi hakkindaki
ayrintilara girmeden, hidrolojik devrenin en
önemli parametresi olan süzülmenin hesa-
planmasi gerekmektedir. Bunun için akim
degerlerinden baska havzaya düsen yagis
degerlerine de ihtiyaç vardir. Küçük
Menderes havzasina düsen yagislar Tablo:
2'de verilmistir.

2-ETÜT SAHASiNiN TANITILMASi

~tüt sahasi Bati Anadolu bölgesinde
olup izmir ili sinirlari içindedir. Drenaj alani
3470 km2 olup bu alan içinde 1135 km2 'lik
kisim ova alanidir. Süzülme miktarinin hesa-
planacagi ovalarin drenaj alani 2769 km2
olup bunun 813 km2'lik kismida akifer
alanidir. Süzülme miktarinin arastirilacagi
ovalar, d ogudan Çal ve Karaöküz daglari;
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kuzeyden Çulha, Karakartal, Karakoyun,
Akdag, Bozdag, Canlibaba, Mahmut ve
Kesme daglari; güneyde Oyuk, Karlik,
Kavgali, Timarsiz, Malkaç, Cevizli, Kumal,
Keynaz, Ovacik ve Maden daglari; batidan
da Cuma ve Selçuk ovalari ile sinirlanmak-
tadir. Yillik ortalama yagis 1954-1994 yillari
arasinda 758.7 mm'dir.

Havza içinde Paleozoik, Mesozaik,
Tersiyer ve Kuaterner birimleri yer almakta
olup bunlar genellikle asagidakilerle temsil
olunur.

Kuaterner : Alüvyon: Kil,kum,çakil, silt
Tersiyer: Neojan: Kil, marn, kon-

glomera, kumtasi ve kireçtasi
Mesazaik : Fiis ve kireçtasi
Paleozoik: Mermer, kuarsit, sist,

gnays ve kristalize kireçtasi.

Küçük Menderes ovasi tektonik bir
çökme sonucu olusmus olup, ovanin
olusumuna sebep olan faylanmalar genel
olarak dogu-bati yönlüdür, Ayrica kuzeydogu
güneybati yönlü tali faylar da bulunmakdadir.
(sekii: 1).

Etüt sahasinda. baslica akarsu Küçük
Menderes nehridir. EIE-601 numarali AGi'na
ait degerler Tablo: 1'de verilmistir.

Etüt sahasinda çok sayida sig sondaj
kuyusu ile çakma kuyu bulunmaktadir.
Ayrica Dsi tarafindan 1958 yilindan
günümüze kadar çok sayida arastirma,
isletme ve içmesuyu amaçli sondaj kuyuiari
açilmistir. Bu sondaj kuyularinin derinlikleri
20-339 m arasinda degismektedir.

Yeraltisuyunun beslenimi; yagistan,
yüzeysel akistan, kireçtas! ve marnlardan,
ayrica komsu havzalardan içe akisla olmak-
tadir, Bosalim ise kuyularla su çekilmesi,
buharlasma, terleme ile, kaynaklarla, akar-
suya ve diger havzalara içe akisla olmak-
tadir. (2)

3:KÜÇÜK ME~DERES. ~AVZASININ
SU BILANÇO DEGERLERININ HESAP-
LANMASI

Havzayi bosaltan EiE-601 numarali
AGi'na ait degerler Tablo: 1'de verilmistir. Bu
degerlere ait akim grafigi sekil: 2'de çizil-
mistir.
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Tablo: 1-EiE-601-Selçuk AGi'na ait aylik ortalama debiler ve yillik toplam akimlar

5

A K i M L A R (m3/sn) Toplam
YIL A Y L A R Akim

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (hm3lyiQ

1953 5.35 2526 1713 59,47 4861 3001 14.43 9,43 1003 218 063 1.57 5832
1954 228 265 299 1501 31.28 2868 1807 1393 546 169 063 16 322,3
1955 2.34 53 2435 3245 32.14 1783 19.51 8.76 329 1 02 051 1.72 3888
1956 2.45 4065 22,93 2126 76.88 4655 20,21 823 2,97 1.3 0,69 1.72 639,1
1957 227 248 381 1667 7 805 423 779 366 19 0,38 127 156,5
1958 1.72 369 432 142 14.76 3957 1853 5.69 143 048 1 11 0.4 275,0
1959 - - - - - - - - - - - - -
1960 - - - - - - - - - - - - -
1961 1,21 254 425 576 638 17.2 11 7 84 583 1,55 024 116 551.5
1962 196 245 601 8.52 6354 5922 2511 78 4,21 114 076 105 466.4
1963 242 383 5414 7255 104,3 5003 29.13 2091 11,37 211 013 149 912,3
1964 3.71 3,88 10,12 615 1045 1577 572 304 246 042 0,11 1,6 164,2
1965 0,97 1 45 2578 1727 7031 996 75.73 5641 11 13 398 092 194 819,7
1966 2.96 44 31,7"1 1081 4885 5349 341 1413 693 204 013 224 812,0
1967 276 376 328 47.81 2049 14.3 13.91 1272 568 1,09 002 086 411.0
1968 1,68 231 713 7069 42,1 551 15,63 6,41 4,51 02 018 2,28 548,3
1969 285 456 1334 40,1 3513 23,01 17,68 891 3,45 033 001 016 389,2
1970 0.74 17 2409 33,02 5648 614 2446 855 492 1,17 0,01 055 564,0
1971 201 283 575 10.69 3306 4931 231 7.08 5.32 154 058 055 3686
1972 1 3 266 1572 543 202 1003 706 466 232 038 O O 182,3
1973 166 1 37 137 253 1382 1303 588 2.45 0.95 003 O O 111 1
1974 O O 3 096 3049 4266 1056 835 236 0,07 O 061 248,2
1975 016 359 1363 25.61 2453 1734 11,15 1018 5,21 1 06 O 011 2935
1976 05 5,54 19,07 763 1144 67 2004 7.55 2,99 0,26 O 0,05 214,6
1977 5,42 222 11 25 16.97 2232 1313 694 321 138 006 O O 215,3
1978 523 132 322 33,77 9988 4328 38,75 12.12 6.01 1 16 0,01 091 6280
1979 267 2.31 735 53.79 31 1469 85 709 46 077 O O 3463
1980 029 2,61 893 38,03 131 23,02 15.3 8,76 4.15 1 1 0,12 O 3045
1981 0.27 3.39 2893 1441 4883 4376 2021 1399 5,9 172 008 028 8189
1982 1,3 362 1125 2715 2054 4324 2255 2228 872 3,42 0,55 068 7056
1983 2.65 2.87 638 12,15 30.48 1923 1531 597 401 0,76 O O 2575
1984 051 698 1917 563 81,56 5633 3617 16,82 6,21 0,07 003 0,45 736,7
1985 1.38 2;31 303 1487 1048 9,78 782 405 21 03 O O 1459
1986 O 1.58 2,15 1916 3526 17,74 536 3,84 2.45 03 O O 2254
1987 O 003 437 1877 9,86 1017 1238 327 127 01 O O 1575
1988 O 0,09 223 1,61 2.59 2309 7,49 284 1.28 0,08 O O 1094
1989 O 026 424 154 154 251 103 089 046 0,06 O O 351
1990 O 0.78 214 137 259 4.77 22 0.6 01 O O O 380
1991 O O 156 188 218 1 41 1 11 103 055 003 O O 631
1992 O O 021 O O O 0,44 O O O O O 1,7
1993 O 0568 103 0466 474 14 492 1,83 0,226 O O O 730
1994 O O 0.494 0499 223 3.15 182 1,56 0035 O O O 257
rtalan 1,6 3,9 15,4 27,9 31,2 25,3 15,9 8,8 3,9 0,9 0,2 0,6 357,7
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Tablo: 2-Küçük Menderes havzasindaki istasyonlara ait yillik yagis ve ortalamalari

6

-

YIL Torbali Bogaziçi Tire Bayindir Ödemif D.oere D.Kizifca Beydag Kiraz Osmaniye Adagide Selçuk Ortalama
.. .. _.. _._-

1954 732.1 829.8 830.2 719.8 770.6 1232.8 1156.6 972.8 670.9 1189.6 741.7 726 881.08

1955 795.3 893 88(-1.6 78U 743.1 1189.7 1113.5 946.9 653.3 1150.2 718.3 773,4 887.03

19S6 899.8 997.5 960.8 861.7 795.7 1272.2 1196 996.4 6B7 1225.5 53U 851.7 939.62-- ---
19S7 S56.6 654.3 673.6 509.6 382.6 '623.5 547.3 608 422.8 634.6 405.3 594.3 551.04

19S8 S51.2 648.9 763.1 656.8 737.3 1182.1 1105.9 942,4 650.2 1143.4 738.B 590.3 809.2

1959 530 627.7 464.9 430.3 632.6 1016.2 940 B43 582.6 992.2 556.B 574.4 682.56

1960 7S5.5 853.2 826.6 780.7 786.3 1257.5 11B1.3 987.5 608.9 1212 640.1 743.5 886.09

1961 796.6 894.3 82S.S 827.9 701.5 1124 1047.8 907.6 626.6 1090.5 705 774.3 860.13

1962 6S8.4 756.1 901.7 749 715.9 1147.3 1071.1 921.5 636 1044.9 71B.9 ' 670.7 832.63

1963 1019.2 1116.9 II 74 1029.8 1020.6 165.3 1549.1 1U7.5 769.3 1432.S 1005.1 941.3 1150.1

1964 587.3 685 583.2 547.3 450.4 730.1 653.9 550.6 S70.3 800.1 469.1 617,4 603.73

1965 908.1 1OO5.B 10S8.7 8S2.S 859.7 1446.2 1296.5 1243.2 924.8 1358.4 765.6 980.2 1058.3

1966 834.8 932.5 1027.9 780.7 721.S 1123.9 1079.6 1201.7 846.1 1312.8 779.6 804.4 953.79- " ...- - ..
739.991967 783.9 B81.6 81S.1 49S.9 S73.6 975 B47,4 692.S - S21.8 1012.4 499.9 780.8

1968 688.7 786.4 894.9 667.7 691.4 888.S 1032.3 984.4 7723 977.6 70S.1 812.6 825.16

1969 628.2 725.9 702.1 63S.2 601.8 897.1 69B.6 797.2 S79.S 672.3 626.2 6S1.2 684.61

1970 809.2 942.3 838.6 673.8 S9S.1 11 70.3 869.8 841.1 6S1.2 1177.8 673.4 763.7 833.86

1971 68LS 774.1 760.3 646.2 666.3 1076 803.7 873.6 64S.6 994.1 6n.7 800.7 782.9

1972 580.2 691.8 688.9 543.3 491.4 709.3 811.8 S90.2 471.1 734 S40.3 792 637.03

1973 484.6 627 663 44M 403.2 786.2 898.1 626.7 4!11.7 740 488 S25.1 595.04

1974 621.9 736.1 718.6 S22.6 S77.6 731.1 915.9 787.7 590.5 897.9 646 617 697.41

1975 780 872 837.9 706.8 632.5 U 85.5 1216.3 698 44LS 1240.8 6S9.4 930.4 855.09

1976 816.3 708.6 799.7 597.3 615.4 756.9 772.8 666.9 283.5 723.6 552 521.8 651. 73

1977 754.8 652.3 718.6 606.4 573.3 967.3 914.5 584.2 293.9 823.4 579.4 612.9 673.42

1978 1129.1 l1S7 952.1 1028.S 841.5 1339.7 1326.4 907.3 8S4.6 1374.4 866.8 1092.1 1072.5

1979 596.4 725.7 672.S 630.5 586.3 822.6 909.1 807.5 620 817.2 662.4 532.2 698.53

1980 772.2 853.7 866.9 689.6 635.6 996.5 936.9 666.2 540.1 999.4 674.7 774.3 783.84

1981 9O8.S 1099 1164.2 7726 773.6 1020.7 1103.8 1039.S 490.7 1001.7 886.1 832.3 924.39

1982 97S.2 1214.8 1083.8 920.4 751.7 1393.9 1160.3 934.S 503.1 1353.7 696.1 967.8 996.28

1983 720.6 883.2 780.7 948.1 499.9 892.2 714.5 837.9 579.2 770.1 5S5 S63 728.7

1984 818.8 11OS.S 897.6 960.7 767.5 1494.7 1206.1 969.9 668.9 1211 774.4 961.3 991.37

1985 497.5 574.6 540 492.2 419.8 784 628.2 642.4 446.2 641.7 251.4 S4S.5 538.63

1986 724.2 821.9 664 712.1 S3S.4 1096.1 768 740.8 513.1 911.2 556.6 S8S.1 719.04

1987 491.4 589.1 610.5 486.3 499.3 778.4 738.4 886.8 612.4 817.8 618.7 501.2 635.86

1988 515.3 613 614.2 509.2 481.8 874.8 74S 847.2 585.5 606.6 SOS.1 573.1 622.82

1989 449.1 546.B 561.7 445.3 386.4 567.7 480.8 S84.4 367.7 711.2 365.2 461.9 494.02

1990 449.5 546.2 613 444.7 S24.5 505 550.2 760.7 S38.2 7S2 480.6 453 551.38

1991 660 757.7 659.2 649.9 487.4 936.8 789.7 665.2 432.4 928.7 428.1 543.8 661.58

1992 328 425.7 378.4 327.B 329.5 534.7 397.9 530.2 300.5 505.3 315.3 338.6 392.66

1993 644.7 742.4 592.4 635 531 710.6 644 901.1 435.8 741.4 544.9 583.8 642.26

1994 456.2 553.9 545.9 483.6 471.3 769.4 537.5 804.3 475.5 874.3 487.3 S19 581.52

OrtIm. 692.6 792.8 77L.0L 663.6 6L6.L4 99L 9Lz.6 827 568.7 967.3 6U.94 689.9 758.72
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Bu grafikten faydalanarak baz akimi
degerleri hassas bir sekilde hesaplanmis ve
sonuçlar Tablo:3'te verilmistir. Yüzeysel akis
ve baz akimi iliskiside sekil: 3'te çizilmistir.

Ayrica havza içeresinde bulunan yagis
istasyonlarina ait degerler 1954-1994 yillari
için su yilana göre hesaplanarak Tablo: 2'de
verilmistir. Yagis istasyonlarina ait ölçümler
düzenli ve sürekli olmadigindan eksik olan
yagislar bire bir regresyon analizi sonucu
elde edilen denklemler yardimiyle tamam-
lanmistir.

Bilindigi gibi yüzeysel akis ile
yeraltisuyunun olusumu yagislara baglidir.
Yagis ile akim degerleri ve yeraltisuyu
seviye degerleri arasindaki iliskiler ayri ayri
arastirilarak bir akiferin bilanço degerleri
hesaplanabilir. Burada elde mevcut olan
uzun yillara ait akim degerleri ile yagislar
arasindaki iliski arastirilmistir.

Yagislar ile yüzeysel akis degerleri
karsilastirildiginda aralarindaki paralellik
hemen göze çarpmaktadir (sekil: 4) Yagis
arttikça akim artmakta, yagis azaldikcada
akim, azalmaktadir. Akiferin bosalim kat-
sayisinin yüksek olmasi, akifere kolayca
intikal eden yagisin ayni siddete yakin
olarakbosalmasina sebep olmaktadir.

Tablo: 1'deki akim degerleri
incelendiginde 1971 yilina kadar akarsu
yataginda her ayakim oldugu görülmektedir.
1972 yilindan itibaren ise akarsu yataginda
sik sik kuralT!.alarin olmaga basladigi
görülmektedir. Oyleki 1957 yilinda; 1971
yilina kadarki sürede en az yagis (ki 551
mm) düsmüs olmasina ragmen dere
yataginda her ayakim ölçülmüstür. Buna
karsilik 1972 yilinda 637 mm'lik bir yagisa
ragmen dere yataginda kurumalarin
baslamis olmasi, akifere yavas yavas müda-
halenin basladigi kanaatini vermektedir.

3.1 Yagis-BCtz Akimi iliskisinin
Belirlenmesi

Bunun için 1954-1971 yillari arasindaki
baz akimi degerleri ile ayni yillara ait havza
ortalama yagislari bir eksen sisteminde nok-
talanarak korelasyon katsayisi ve regresyon
denklemi Sekil: 5'de gösterilmistir. Burada
da görüldügü gibi yagis ile baz akim
arasinda %93'e varan yükseklikte bir iliskinin
oldugu saptanmistir.

8

Ayrica
Q= O.473P-140.48 regresyon denklemi

elde edilmistir. Burada;
Q: Baz akimi (hm3/y11),
P: Yagis (mm)'dir.

Elde edilen bu regresyon denkle-
minden faydalanarak 1972 yilindan sonra
olmasi gereken baz akimlari hesaplanmis ve
sonuçlar Tablo: 3 'te verilmistir. Elde edilen
bu degerler Sekil: 6'da gorüldügü gibi çizil-
mistir. Bu grafikte, akiferden olan çekimlerin
yillara göre dagilimi görülmektedir. Bu tablo
ve grafikte dikkati çeken bir husus; üst üste
bir kaç yilortalamalarin üzerinde yagisin
düsmesi ile ovadaki akimlarin orjinal durumu
yakalamis olmasidir. Bu durum 1981-1984
yillari arasinda bariz olarak görülmektedir.
Sekil: 8'deki "eklenik sapma grafigi" incelen-
diginde 1954 yilindan itibaren havzada etkin
olan yagisli devre 1984 yilinda zirveye
ulasmis olup, 4 yil üst üste gelen yüksek
yagis akiferden olan çekirnin etkisinide azal-
tarak ovaya büyük bir ferahlik saglamistir.
1984 yilindan sonra ortalamalarin altinda
düsmeye baslayan yagislar, beraberinde
akifere yüklenilmesine sebep olmus ve
seviyeler ile akimlarda hizli düsümler
yasanmagi baslamistir. Bundan böyle bir
kaç yilortalamalarin üstünde yagis
düsmezse bu seviye ve akimlarin düsmesi
de devam edecektir.

3.2-Akiferin Beslenme Katsayisinin
Belirlenmesi

Hesaplanan bu baz akimi degerleri ile
havza yagislari sekil: 7'de görüldügü gibi bir
eksen sisteminde noktalanarak % 96'ya
varan bir korelasyon katsayisi elde edilmistir.
Ayrica,

Q = 0.5042 P-156.85 regresyon denkle-
mi elde edilmistir. '

Burada hiç akim olmamasi (Q=O)
halinde; havzaya düsen yagisin alacagi
deger yagis esigi (Pe) olarak degerlendirilir.
Bu yagis esigi (pe) havzadaki çesitli neden-
lerle meydana gelen yagis kayiplari olarak
telakki edilir. Bu da;

Pe=156.85/0.5042 = 311 mm'dir.

Buradan Küçük Menderes havzasina
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Tablo:3-K. Menderes havzasina ait yagis ve akim degerleri

10

Yil Havza Yagisi Yüzeysel Akim Gerçeklesen Baz Olmasi Gereken
(mm) (hm3/vli) Akiml(hm3/yll) Baz Akiml(hm3/vll)

1954 881.1 322.3 . 241.1 241.1
1955 887.0 388.8 285.1 285.1
1956 936.6 639.1 320.7 320.7
1957 551.0 156.3 133.9 133.9
1958 809.2 275.0 202.2 202.2
1961 860.1 551.5 274.8 274.8
1962 832.6 466.4 206.4 206.4
1963 1150.1 912.3 405.3 405.3
1964 603.7 164.2 128.7 128.7
1965 1058.3 819.7 357.4 357.4
1966 953.8 812.0 347.7 347.7
1967 740.0 411.0 234.2 234.2
1968 825.0 548.3 238.5 238.5
1969 684.6 389.2 219.6 219.6
1970 833.9 564.0 297.3 297.3
1971 782.9 368.6 197.0 197.0
1972 637.0 182.3 128.7 160.9
1973 595.0 111.1 102.8 141.0
1974 694.7 248.2 164.0 189.5
1975 855.1 293.5 191.8 264.1
1976 651.7 214.6 134.8 167.9
1977 673.4 215.3 150.3 178.1
1978 1072.5 628.0 352.5 366.9
1979 698.5 346.3 150.3 190.0
1980 783.8 304.5 191.8 230.3
1981 924.5 818.9 362.9 362.9
1982 996.3 705.6 378.4 378.4
1983 728.7 257.5 181.4 204.3
1984 991.4 736.7 388.8 388.8
1985 538.6 145.9 140.0 114.4
1986 719.0 225.4 142.6 199.7
1987 635.9 157.5 129.6 160.4
1988 622.8 109.4 51.8 154.2
1989 494.0 35.1 20.7 93.3
1990 551.4 38.0 20.7 120.4
1991 661.6 63.1 25.9 172.5
1992 392.7 1.7 O 45.3
1993 642.3 73.0 40.2 163.5
1994 581.5 25.7 13.1 134.7

Ortalama 757.4 351.9 193.7 222.3
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düsen yagisin 311 mm'sinin buharlastigi veya
akifere hiç intikal etmedigi sonucuna varilir.
1954-1994 yillari arasinda havzaya düsen
ortalama yilrik yagis 757.4 mm'dir. (Tablo:3)
Bunun 311 mm'si buharlasma ve terleme ile
kaybolmakta geriye kalan 446.4 mm'si
akifere intikal etmektedir.. Buradan, Küçük
Menderes havzasinin EIE-601 numarali
AGi'nun yagis alaninda kalan akiferiere
yagisin (446.4/757.4) % 59'unun süzüldügü
hesaplanir.

Bu sonucun çok normaloldugu yüzeysel
akis katsayisinin hesaplanmasi ile de teyit
edilebilir. Söyleki;

A= 3255 km2 (EiE-601 numarali istasy-
onun yagis alani)

P=757.4mm/yll=0.7574 m/yil (1954-
1994 yillari havza ortalama yagisi)

V=3255.106m2xO.7574 mlyil = 2465.3
hm3lyil (Havzaya düsen toplam yagis)

R=351.9 hm3lyil (1954-1994 arasi havza
ortalama akimi)

Rc=R/V=351.9/2465.3=% 15 . (yüzeysel
akis katsayisi) (3)

Yüzeysel akis katsayisinin bu kadar
düsük çikmasi akifer alanindaki litolojik
yapinin yagisi iyi süzdürdügüne yorumla-
nabilir.

3.3- Akiterin Bilanço Degerlerinin
Belirlenmesi

Normal sartlarda akiferin su bilançolari
uzun yillar ortalamalarina göre belirlenir. Bu
bosalim katsayisi (a)çok düsük (1.lip) akifer-
ler için daha emniyetli sonuçlar verir. Bosalim
katsayisi (a) yüksek olan (2.lip) akiferierde
"ortalama yillik yagistan eklenik sapma"
grafigine göre hesap ve tahmin yapmak çok
daha emniyetli olmaktadir.Asagida tüm yillar,
kurak ve yagisli devreler için ayri ayri bilanço
tablolari yapilacak ve aralarindakifarklar bariz
olarak görülecektir.

3.3.1. Uzun Yillar Ortalamalarina Göre
BilançoDegerlerininHesaplanmasi

KüçükMenderes havzasinin 1954-1994
yillari arasindaki beslenimi (Qb) su sekilde
hesaplanabilir.

EIE-601 numarali AGi'nin yagis
alaninda kalan akiferlerin alani 813 km2
olarak hesaplanmistir. (4) Ortalama yillik
yagis, 1954-1994 yillari arasinda 758.7 mm

.(veya 0.7587)m (Tablo:2), beslenmekat-
sayisi da % 59 olduguna göre;

12

Qb=813 km2xO.7587/yll x 0.59=363.9
hm3/yll bulunur

Bu sonuç ayni zamanda kuyu rasat-
larindan faydalanarak hesaplanan sonuçlara
çok yakindir. Uzun yillar için
"Beslenim=Bosalim" formülü kabul edilebilir.
Ortalama beslenim 363.9 hm3/yll olduguna
göre ortalama bosalim da buna denktir.

Halbuki 1954-1994 yillari arasinda
akiferin bosaiimi 193.7 hm3/yll olarak
gerçeklesmistir. (Tablo: 3) Buna göre akifer-
den.olan çekim (363.3-193.7) 170.2 hm3/yll
olarak bulunur. Buna göre EiE-601 numarali
AGi'nin beslenim alaninda kalan akiferlerin
toplam su bilançosu su sekildedir.

Akiferin bosalim katsayisina göre
emniyetli rezervi % 55 dolaylarinda alinabilir.
Yani bu akiferde yapilacak su planlamasi
beslenimin % 55'inden fazlasina göre
yapilmamalidir. Beslenimin siddetide
tamamiyle havza ortalamasinin üstündeki
yagisa baglidir. Buna göre havza içindeki
akiferler için emniyetli rezerv;

Emniyetli rezerv= 363.9xO.55=200.1
hm3/yII'dir.

Bunun halihazirda; 170.2/200.1=%85'
inden fazlasi ortalama olarak çekilmektedir.

3.3.2 Yagisli Devre Bilanço Degerleri

Yagisli devre 1954-1984 yillari arasini
kapsamaktadir (Sekil 8). Bu devrede ortala-
ma yillik yagis 815.1 mm (veya 0.8151 m)
besleme katsayisi da %59 olduguna göre

Qb=813 km2xO.8151xO.59=391hm3/y11

1954-1984 yillari arasinda akiferin
boslami Tablo: 3'ten hesaplanirsa 240.3
hm3/yll oldugu bulunur. Buna göre akiferden
olan çekim (391-240.3) 150.7 hm3/yll olarak
bulunur. Buradan akifere olan fazla beslen-
me (yagisin ortalamalarin üzerinde olmasi
hali) çekimin 20 hm3/yll daha azalmasina,

Beslenim (hm3/yll) Bosalim (hm3/yll)
Yagis, yüzeysel akis ve
havza disindan -Akarsu ile: 193.7

içe akis ile: 363.9 - Çekim ile :170.2

Toplam : 363.9 Toplam : 363.9
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ayrica yeraltisu seviyelerinde belirli bir yük-
selime sebep olmustur. Buna göre Yagisli
Devre bilançosu su sekildedir.

Akiferin bosalimi katsayisina göre (a)
emniyetli rezerv ayni sekilde % 55 dolay-
larinda alinabilir. Bu durumda havza için
emniyetli rezerv;

Emniyetli Rezerv=391xO.55 = 215.1
hm3/yll

Bunun 1954-1984 yillari arasinda orta-
lama olarak 150.7 hm3/yll'l çekilmistir. Buna
göre emniyetli rezervin 150.7/215.1=%70'i
çekilmistir.

3.3.3-Kurak Devre
Degerlerinin Belirlenmesi

Bllanço

Kurak devre 1985 yilindan itibaren
hüküm sürmektedir. Bu devrede (1985-
19~4) havzada ortalama yillik yagis
Tablo:2'deki verilerden 584 mm (veya 0.584
m) olarak hesaplanmistir. Beslenme kat-
sayisi da % 59 olduguna göre beslenim
(Qb);

Qb=813km2xO.584 mxO.59=280.1 hm3!yil
bulunur.

1965-1994 yillari arasinda akiferden
olan bosalim Tablo: 3'ten hesaplanirsa 66.4
hm3/y11oldugu bulunur. Bu durumda akifer-
den olan çekim miktari (280.1-66.4) 213.7
hm3'yll'lik bir mertebeye çikmis olmaktadir.
Bu devrede akifere olan beslenimin azal-
masinin yani sira çekim miktarida yük-
selmek durumunda kalmistir. Bu çekim
sebebiyle Küçük Menderes nehri, nehir
olmaktan çikmis adeta bir kuru dere haline
gelmistir. Buna göre Kurak Devre Bilanço
tablosu asagidaki gibidir.

Yine ayni sekilde akiferin bosalim kat-
sayisina göre emniyetli rezervi % 55 dolay-
larinda alinabilir. Buna göre havza da kurak
devre için emniyetli rezerv;

Emniyetli rezerv=280.1 xO.55 = 154
hm3/yll'dir,

Bunun halihazirda 213.7/154.1 =
%139'u çekilmektedir. Artik küçük menderes
havzasindaki akiferlerde dinamik rezerv
bitmis statik rezerv devreye girmis bulun-
maktadir. Ortalamalarin üzerinde bir yagis
düsmedigi taktirde, akiferlerdeki yeraltisu
seviyeleri telafi edilerneden yeni bir çekim
devresiyle seviyeler dahada düsecektir.

4-S0NUÇlAR

a) Küçük Menderes havzasinin 1954-
1-994 yillari arasinda ortalama beslenimi;
363.9 hm3/yll ortalama bosalimi; 193.7
hm3/yl! ve ortalama çekimi; 170.2 hm3/y11
olarak, ayrica emniyetli rezervin ortalama %
S5'inin çekildigi hesaplanmistir. Akiferin
bosalim katsayisinin (a) yüksekligi dolay-
isiyle yagisli devre (1954-1984) için ortalama
beslenim; 391 hm3/yll, ortalama bosalim;
240.3 hm3/yll ve ortalama çekim; 150.7
hm3/yll, ayrica emniyetli rezerv;n % 70'inin
çekildigi hesaplanmistir. Kurak devre (1985-
1994) için ortalama beslenim 280.1 hm3tyll,
ortalama bosalim; 66.1 hm3/yll ve ortalama
çekim 213.7 hm3/yll, ayrica emniyetli reze r-
vin % 139'nun çekildigi hesaplanmistir.
Çekirnin yagisin fazlaligina göre zaman
zaman hiç etkilemeyecek mertebetere kadar
(1981-1984 yillari arasinda oldugu gibi)
indigi gözlenmistir.

b) Küçük Menderes havzasindaki
akiferlerin bosalim katsayilari oldukça yük-
sektir. Yagisin fazlaligina göre seviyeler
hemen yükselmekte, yagisin azllgina bagil
olarakda seviyeler kisa sürede düsmektedir.

13

Beslenim (hm3/y11) Bosa11m(hm3fyll)

Yagis, yüzeysel akis ve

havza disindan -Akarsu ile : 240.3

içe akis ile: 391 - Çekim ile :150.7

Toplam :391 Toplam : 391

Besleoim (hm3/y11) Bosalim (hm3fyll)
Yagis, yüzeysel akis ve
havza disindan -Akarsu ile : 66.4
Içe akis ile:280.1 - Çekimile :213.7

Toplam :280.1 Toplam :280.1
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Sekil: 8 Küçük Menderes Havzasina ait ortalama yillik yagistan eklenik
sapma ve yagisin dagilimi grafigi

c) Havza dinamik rezerv olarak 3 alt havza-
ya ayrilr.naktadir. Yukaridan asagiya dogru;
Kiraz, Odamis-Tire ve Bayindir-Torbali alt
havzalaridir. Hemen her alt havzanin
dinamik rezervi çekimlerle birlikte havzalarin
yillik bosalimina esit hale gelmistir.

d) Havzadaki yeraltisuyu seviye
düsümlerinin ortalama % 70'1 kurak
devrenin, % 30'u da çekimlerin etkisi ile
meydana gelmektedir.

e) Ödemis-Tire alt havzasindaki seviyelerin
istikrarli bir duruma getirilebilmesi için bu

havzanin bosaiim kotunun oldugu yerde yer-
alti barajinin yapilabilme imkanlari
arastirilmalidir.

f) ileriye dönük planlama yapmak için; yagis
ve akis,ve yeralti su seviye rasatlari çok iti-
nali birsekilde takip edilmelidir. 2001 yilina
kadar olan yagis ve akislara göre planla-
malar yapilmali ve kuyu derinlikleri su
alinabilecek noktalara kadar indirilmelidir.

g) 1984-1994 yillari arasindaki kurak devre
sartlari günümüzde de devam ediyorsa yeni
isletme alanlarina saha kapatilmalidir.
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IRI MALZEMELI GENIs NEHIR YATAKLARiNDA YATAK

YÜKÜNÜN (Bed Load) SÜREKLI ÖLÇÜM YÖNTEMI

Yazanlar: H.M.Habersack (*)
H.P. Nachtnebel
I.B. Laronne

Çeviren: Dursun YILDIZ (**)

ÖZET

Bu makalede. yatak yükünün sürekliölçümü için Güney Avusturyadaki Drau
nehri yataginda uygulanan yöntem açiklanarak bu yöntemin verimliligi analiz
edilmistir. Nehirde tuzaklama havuzunun uygulandigi bölgede yillik ortalama debi 64
m31 s, nehir yatagi egimi yaklasik 0.002 ve yatak malzemesi ortalama dane çapi ise 28
mm olarak belirlenmistir. Tuzaklama havuzunun performansini tespit için hidrolik ve-
rimlilik ve numune alma verimliligi kriterleri gözönüne alinmistir. Her iki verimliligin de
oldukça yüksek oldugu görülmüstür. Bu yöntem, Alplerdeki genis ve iri malzemeli nehir
yataklarinda sürekli ve otomatik olarak yatak yükünün ölçülebilmesi olanagini
tanimaktadir.

Bu sistem yatak yükünün sürekli olarak ölçümü ile birlikte tasinim hareketinin
baslangicinin tespitine de olanak tanimaktadir. Bu nehir yatagindaki ölçümlerle hesa-
planan degerler, çesitliformüllerle hesaplanan degerlerle karsilastirilmis ve aralarinda
büyükfarklar bulundugu görülmüstür.

1. GiRis

Geçen yüzyi i boyunca Alplerde birçok

nehirdeki sediment tasinimi sediment topla-
ma barajlari yapilarak ve çesitli önlemler
alinarak konrol edilmistir. Bu çalismalar hem
teknik hem de ekolojik olarak birçok soruna
neden olmustur (Habersack and Nachtnebel
1997). Nehir yatagindaki alçalmalarin
olumsuz etkilerini azaitmak için, nehiryatagiOOI-

(*) Journal of Hydraullc Research Vol: 39, 2001 No: 2
(**) DSi Içmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Baskan

Yardimcisi

gesindeki yeralti su seviyesini düsürmek ve
yatak yükü esikleri olusturmak gibi bazi ön-
lemlerin alinmasi planlanmistir. Bu süreçte
alternatif mühendislik çözümleri konusunda
yapilan tartismalarda yatak yükü akimi ve
dane çapi dagilimi konusundaki veri eksik-
liklerinin sediment tasinimi ile ilgili modelle-
rin kalibrasyonunu sinirlandirdigi görülmüs-
~ür.Bunun yanisira yapilan hassasiyet ana-
lizleri, tahmin edilen bazi degerlerin ve kisitli
ölçümlerle tespit edilen bazi degiskenlerin
farkli model sonuçlarina ve yanlis kararlara
neden oldugunu ortaya koymustur (Haber-
sack 1997).

17
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Avusturyadaki Drau nehrinde uzun
dönemde elde edilen veriler 60 yilda en fazla
1,5 m'lik oyulma ve yigilmalara neden olan
üç boyutlu bir yatak degisimini ortaya koy-
mustur. (Habersackand Nachtnebel 1998).
Nehirdeki yatak yükü tasinimini belirlemek
için 1994 yilinda büyük Helley-Smith tipli nu-
mune alma aleti kullanilmistir (Habersack,
1997 a,b). Bu numune alma aleti yatak
yükünün belirli sürelerde hassas olarak
ölçülmesine olanak tanir. Ancak yatak
yükünün yil içerisindeki degisiminin
kaydedilmesi için sürekli ölçüm yapilmasi
gereklidir. Bu nedenle yatak yükünün sürekli
ölçüm için bir numune alma sisteminin
gelistirilmesine karar verilmistir.

Bu makalenin amaci, yarik tipi numune
alma sisteminin (slot type), iri taneli malzem-
eye sahip olan genis nehir yataklarinda kul-
lanilabilme olasiliginin incelenmesidir. Yatak
yükünün ölçülmesi konusunda bugüne degin
yapilari çalismalarda East Fork Nehri için
konveyör bantli bir yarik sistemi, (Leeopold
ve Emmet 1976) ve Vorteks tüp sistemi (MiI-
hous, 1973), gibi sistemler gelistirilmistir.
Bunlarin yani sira bir baska tip yarik sistemi
(weighing slot sampler) ise (Reid at all 1980)
ABD, ispanya, israil gibi ülkelerde
kullanilmistir. (Laronne 1992, Powell 1995,
Garcia 2000). Bu sistemler yarik tipi aletlerle
numune alma verimliliginin çok yüksek
oldugu tespiti üzerine tercih edilmektedir.

2- ÖLÇÜM SiSTEMi VE UYGULAMA
ALANI

Nehirdeki yatak yükü miktarinin
degisimleri ile birlikte sürekli olarak tespit et-
mek için gelistirilen bu sistemde Birkbeck
tipindeki numune alma aleti kullanilmistir.
(Reiddat al 1980).

Drau nehri ölçüm bölgesindeki nehir ya-
tagi 40 rn genisliginde ve boyuna egimi

, 0,0018 olup yüzeyaltinda ortalama 28 mm'-
lik dane çapina sahip malzeme yer almak-
tadir, (Sekili).
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Nehirdeki yillik ortalama akim 64 m3/s
olarak belirlenmistir. Nehir ilkbahar ve yaz
boyunca kar erimelerindende besle-
nilrnektedir. Burada kullanilan yatak yükü öl-
çüm sistemi daha öncekilerden çesitli farkli-
liklar tasimaktadir. Öncelikle bu sistem ilk
olarak çok genis ve içinde sürekli akim bulu-
nan, en düsük akim derinligi 0,6 m, en düsük
hizi 1 m/s olan bir nehir yatagina yerlestiril-
mistir. Bu kosullar, tutulacak numune miktari-
ni artirmakta ve veri toplayan bütün sistem
sürekli su altinda bulunmaktadir.

2.1. Numune Alma Sisteminin
Gelistirilmesi

Numune alma sistemindeki yarik uzun-
lugu ve yarik açikllginin hesaplanmasi için,
sinir kosullari olarak akim hizi, nehir yatagi
genisligi, tuzaklanacak malzemenin maksi-
mum boyutlari ve tasinan malzemenin boyut-
lari ile basamak uzunlugu ve yüksekligi
gereklidir. Nehir yatagindaki basamak yük-
seklikleri ve basamak uzunluklari, Shields,
parametresine (Fr*) baglidir. Bu da temel
olarak danelere etkiyen kuvvet ve danenin
relatif yogunlugu ile iliskilidir. (DVWK 1992). /

Bu baglantilar ve asagida verilen esitlikler
kullanilarak Sekil 1'de verilen sonuçlar elde
edilmistir.
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Fr*' =~v*2ri
p'gd

ri =
(
~ + 0.6

)

-2

Yd ida

da = 1.6r -0.28
d50 9

~

r - ds4
g--

d16

Burada

(1)

(2)

(3)

(4)

Fr* : Shield parametresi (Shiquiang
ve Ren 1987)

v* : Kayma hizi
JJ : Ripple faktörü (Bauer 1965)
ri : Hiding faktörü (Day 1980)
p : Relatif yogunluk
g : Yerçekimi ivmesi
r : Daneboyutu indisi
da : ri = 1 için dane boyutu

Iç kova

1585

1585

Basinç yastigi-:-:-:

Nehir yatagindaki sinir kosullari ile ya-
pilan teorik degerlendirmelerin sonuçlarina
göre asagida verilen ve iki bölümden olusan
sistem projelendirilmistir.

1) 2 m çapinda ve 1,5 m derinliginde bir
beton tüp, üst kotu nehir yatagi hareketiyle
yikanacak sekilde nehir yatagina yerlestiril-
mistir.

2) Sistemde, bu beton tüp içerisinde bir-
biri içerisine geçmis hareketli iki çelik kova
bulunur. Bu çelik kovalar disari alinabilir ve
tekrar beton tüp içerisine yerlestirilebilir
durumdadir. Çelik kovadaki yarik boyutlari
degiskendir (Sekil 2). iki çelik kova arasina
bir basinç yastigi, iletiei (transmitter) ve veri
toplayici (data logger) yerlestirilmistir. Bu sis-
temdeki yarik 150 mm genisliginde ve 1585
mm uzunlugunda yapilmistir. Bu sistem
Avusturya'daki Drau nehri üzerine 1999
yilinin kurak periyodunda yerlestirilmistir
(Sekil 2).

150
PLAN

Sekil 2 -Drau Nehrindekullanilan yarik tipi numune alma sistemi

19



DSi TEKNiK SÜLTENI2001 SAYi 97

2.2 Sistemin hidrolik ve numune top-
lama verimliligi

Hidrolik verimlilik

Sistemin hidrolik verimliligi için (aH) ön-
celikle numune toplama aletlerinin etkili ça-
lismasinin degerlendirilmesine ihtiyaç duyu-
lur.

Hidrolik verimlilik

V.
aH = 1- -i- olarak tanimlanir.

Vo

Burada Vi numune tuzaklama bölümü
içindeki (tutulan malzemenin üst kesiminde)
ortalama akim hizi, Ve ise nehir yatagi taba-
nindaki ortalama akim hizidir.

aH degerinin maksimum olabilmesi için
yarik tipi numune toplayicilarin üstünde ve
tuzaklanan sedimentin yakininda yersel
akim hizlarinin çok küçük degerlere sahip ol-
masi gerekir.

Bu sistemde 3 eksen yönünde de öl-
çümler yapabilen elektromanyetik akim hizi
ölçüm cihazlari kullanilmistir. Bu ölçüm ci-
haziari ile 0,3 mIs ye'ye kadar olan arasinda-
ki akim hizlari 0,005 mIs (:1::%2)hassasiyetle
ölçülebilmekte.dir. Uygulamadaki ölçümler
akim derinligininyaklasik 1 m, en yüksek akim

hizinin 2,6 mIs ve debinin 60 m3/soldugu ka-
rarli akim kosullarinda gerçeklestirilmistir.

Ölçümler nehir yatagi kiyilarina tespit
edilen bir lastik bot yardimiyla yapilmistir.
Tek bir ölçüm 2 Hz frekansta 1 dakika sür-
müstür. Kullanilan (ACM 300) ölçüm aleti ile
yarikli numune alma sisteminin hem içerisin-
de hem de çevresinde hiz ölçümleri yapil-
mistir. Bu ölçümler, sistemin O, %20, %40,
%60, %80 ve %100 doluluk oranlarinda 6
asamada gerçeklestiriimistir.

Bu doluluk oranlarini saglamak için sis-
temin tuzaklama açikligi uzun konik bir boru
kullanilarak sediment ile doldurulmustur. Öl-
çümler sistemin yaklasik 1 m membainda,
memba yüzünde, eksenindemansap yüzün-
de olmak üzere 4 düsayde gerçeklestiri!mis-
tir. Düseydeki hiz ölçüm noktalari ise su yü-
zeyinin 10 cm alti, akim derinliginin yarisi ve
sistemin ahsap kaplama bölgesinin hemen
üstü olarak tespit edilmistir. Bunlara ek ola-
rak sistemin üst kotunun 5 cm altinda, sistem
içinde kalan akim derinliginin ortasinda ve
toplanan sedimentin yaklasik 3 cm üzerinde
de ölçümler yapilmistir. Akim hizi ölçümleri-
ne ve (5) nolu esitlige göre yapilan hidrolik
verimlilik hesaplarinin sonuçlari Sekil 3'te ve-
rilmistir. Burada %60 dolulukta bile verimlili-
gin°/,,90', astigi görülmektedir.%80doluluk
oraninda verimlilik %66 olarak bulunmustur.

Hidrolik verimlilik

i. 20j
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Sekil 3-Çesitli dolma oranlarinda sistemin hidrolik verimliligi
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Bu verimlilik oranlarinda memba merkez ve
mansap bölgeleri arasindaki farkin dolma
oranina göre arttigi görülmektedir. Bu farklar
esas olarak %60 dolulukta suyun karsi koy-
ma etkisi ve %80 doluluk oraninda ise tuzak-
lama bölümü içerisinde olusan yüksek hizlar-
dan dolayi ortaya çikmaktadir. (Habersack at
alL.1998). Merkezdeki dolma (upwelling) egi-
limi ise bos tuzaklama yarigindaki ikincilakim
çevirim bölgeleri ile açiklanabilir ( Sekil 4 ).

--. -. .-. ~

---.- ----. + +
Akim

Iç ko va

70:0~~
,,~~,

-i

Sekil 4 -Sistemin bos tuzaklama açikligin-
daki ikincil akimlar

sistemin geometrisi küçük akim hizlari «0,1
m/s) ve yüksek verimlilikten dolayi yarik içe-
risindeki sediment hareketi üzerinde ihmal
edilebilir bir etkiye sahiptir.

Numune alma verimliligi:

Numune almaverimiiligi a.s= mt olarakmn

tanimlanmaktadir. Burada mt tutulan yatak
yükü, mn ise nehirdeki yatak yüküdür.

Bu sistemin numune alma verimliligini
belirlemek için tUtulan yatak yükü ile hesa-
planan tasinim miktari, büyük Helley Smith
tipindeki numune alma aleti ile elde edilen
degerlerle kiyaslanmistir. Helley-Smith nu-
mune alma aleti ile yapilan ölçümler, yatak
yükü har~ketinin basladigi en küçük debinin
57 m3/s oldugunu göstermistir. (Habersack
1997 a). Yarik tipi ölçüm sistemi ile yapilan
ölçümlerde ise bu deger 47 m3/s olarak tes-

pit edilmistir. Bunun nedenini belirlemek için,
yarik tipi sisteme biriken malzemenin dane
çapi dagilimi analiz edilmistir. 27 adet numu-
nenin analiz sonuçlari Sekil 5'te verilmistir.
Genelolarak ve dogalolarak biriken malze-
menin dane çapinin alttan üste dogru arttigi
(dm III= 5-7 mm'den dm 1=20-25 mm ye) gö-
rülmüstür.

Bunun yanisira çelik kova genisligi bo-
yunca olusan dagiiima bakildiginda da bü-
yük dane çapli malzemenin merkezde top-
landigi ortaya çikmaktadir. Bu durum daha
çok numune alma kovasinin üst kesiminde
daha açik olarak görülmektedir. (Örnek AI,
BI, CI). Numune alma kovasinin dibinde ise
daha ince mazemenin (iri kum) yer aldigi
gözlenmis ve sistemin öncelikle hareketinin
baslangicinda ince malzemeyi tuzakladigi
tespit edilmistir. Bu tespitler göz önüne alin-
diginda sistemin numune alma verimliliginin
oldukça yüksek oldugu ve bunun da sistemin
hidrolik olarak uygunlugundan kaynaklandigi
ortaya çikmaktadir.

Numune alma sisteminin yaninda Hel-
ley-Smith aleti ile sik sik yapilan ölçümlerin
karsilastirilmasindan da ayni sonuçlar elde
edilmistir. Sonuçlari kiyaslayabilmek için
0,25 mm Iik elekaçikligina sahip Helley-
Smith aleti ile ölçüm yapilmistir. Bu aletle el-
de edilen özgül yatak yükü 0,023 kg/ms ol-
mustur. Bu da bu aletle numune alma verim-
liliginin, yarik tipi ölçüm sisteminin %79'u ol-
dugunu ortaya koymaktadir.

Debisi Nisan ayinda kar erimelerinden
dolayi önemli miktarda artan Drau nehrinde
ilk otomatik yatak yükü ölçümleri 1995 yili
içinde yapilmistir. 25-Nisan, 2-Mayis 1995
tarihleri arasindaki 7 günde sistem tümüyle
dolana kadar tuzaklanan yatak yükü 1360 kg
olmustur. Bu ölçümlerin sonuçlari Sekil 6'da
verilmistir. Yarik tipi numune alma sistemi
yatak yükü hareketinin 25 Nisan 1995
tarhinde hangi hidrolik kosullarda
basladiginin tespitine de olanak tanimak-
tadir. Sekil 6 bu ölçüm kesitinin 40 km mem-
bainda yer alan bir Hidroelektrik Santral'in
kabarma egrisindeki seviye degisimleri etkisi
ile yatak yükü hareketinin basladigi araligi
göstermektedir. Yatak yükü hareketinin
baslangici ayni zamanda asagida verilen
çesitli formüllerle de hesaplanarak ölçüm
degerleri ile karsilastirilmistir.
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GlMeyer-Peter, Müller (1949):

'ter =0.047 (Ps- Pw)gdm= g~ (~:trz her S (7)

. Shields (1936) :

Fr*'= Fre* J,.Lhers
p'dch (8)

Frc" = (Zanke, 1990, harekete geçme

olasiligini yaklasik %10 olarak vermektedir.)

. Hjulström (1935) :

(

V

)

3/2
hcr = -fL-

kstS1/2

Kritik akim hizi Hjulström diyagramin-
dan elde edilir.

(9)

. Zanke (1982) :

Ver =2.8 (p'gdch)1I2 + 14.7-L
dch

(10)

her =
(

~
)

3/2

kstS 112
(11)

Burada

Pw : Suyun yogunlugu
Ps : Sediment yogunlugu
'tcr : Kritik kayma gerilmesi
dch,dm : Karakteristik dane boyutlari
Q : Su debisi
Qs : Sediment debisi
hcr : Kritik akim derinligi
S : Yatakegimi
ksi' kr : Strickler ve dane pürüzlülügü
F"rc : Kritik Froude sayisi
Vcr : Kritik akim hizi
J.l : Ripple faktörü
p' = (Ps-Pw) Pw.1
V : Kinematik viskozite

Sediment hareketinin baslangici için
kritik akim derinligi ve kritik debi Tablo 1'de
verilen esitlikler yardimi ile hesaplanir. Sedi-
ment hareketinin baslangici için 7-11 esitlik-
lerinden elde edilen degerler birbiri arasinda
tamamen tutarli degildir. Ancak sürüntü mal-
zemesi hareketinin baslamasinda birçok pa-
rametrenin etkili oldugu ve bu parametrelerin
çok genis bir araliga yayildigi bilinmektedir.
Örnegin son arastirmalarda Orijinal Shields
ölçümlerinin sediment hareketinin baslangici
konusunda önemli derecede belirsizlikler ta-
sidigi ileri sürülmektedir. (Buffington 1999,
Buffinton and Montgomery 1997). Yüzeyalti
sedimentin dane boyutlarini, kabul görmüs
bazi esitliklerde kullanarak yapilan hesaplar,
hareketin baslangici için ölçüm degerinden
yaklasik %58 oraninda yüksek bir su seviye-
sinin gerekliligini ortaya çikarmistir. Hesap-
larda tasinan malzemenin dane boyutunun
kullanilmasi ölçüm ve hesap sonuçlarinin
birbirine daha çok yaklasmasi sonucunu do-
gurmaktadir.

Drau nehri için Sekil 7'de verilen egri,
Yarik tipi sistemle yapilan yatak yükü ölçüm-
lerinde yatak yükünün 137 gün/yil süresinde
47 m3/s lik debide harekete basladigini gös-
termektedir. En düsük teorik kritik debi kul-
lanilarak (75 m3/s)yapilan hesaplar bir yilda
107 gün boyunca yatak yükü tasiniminin
olustugunu ortaya koymustur.

Tablo 1- Yatak yükü hareketinin baslangici
Için çesitli formüllerden ve Yarik
tipi ile Helley-Smith tipi ölçüm sis-
temlerinden elde edilen sonuçlar.
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hcr ÖlçümIstasyonunda a
referans seviyesi

HESAP üzerindeki derinlik

(m) (m) (m3/s)

Meyer-PeterIMüller(1949) 2,06 1,53 197
Shields, R= 10% (1936) 2,41 1,90 252
Shields, R= 0.2% (1936) 1,63 1,08 134
Hjulström (1935) 1,93 1,40 177
Zanke (1982) 1,99 1,46 186

ÖLÇÜM

Helley-Simith 1,13 0,48 57
Yarik tipi sistem 0,95 0,40 47
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Sekil 7- Drau Nehrindeyatak yükü hareketinin baslangicini
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Sekil 8- 1995 ilkbaharinda Drau Nehrinde 7 gün boyunca ölçülen
yatak yükü degerlerindeki degisimler
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c.....Ölçümler 1994/95
Q.....Debi
D.... Süre

MIN/MAXi Or talama deger

Yüzeyalti malumesinde hareketin
baslangici
Q (165/308; 240) D(0.4/173)

i

Ta,inan malzemenin hareketinin f
1/ ba,langicl ii

i Q(75/154;1I7,5) D(21/107' 50)

i?içüien hareket ba,lançiicl
po Q(47/57;52) D(l31 /164: 148)

r'I: ii!i. /
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Yatak yükü akiminda geçici degis-
kenlikler.

Yatak yükü tasiniminda 1 saatlik dilim-

Ierde olusan degisimler Sekil8'de verilmistir.
Bu sekil incelendiginde yatak yükündeki sali-
nim pikinin 0,064 kg/ms ye ulastigi görül-
mektedir. Drau nehrinde günlük 0,15 m liksu

seviyesi degisimleri olusmaktadir. Yilin bü-

yük bir bölümünde nehirde kayma gerilmesi-
ninkritikkayma gerilmesine çok yakin olmasi
nedeniyle debide ve su seviyesindeki küçük
bir degisim ince daneli yatak yükünün hare-
kete geçmesi için yeterli olmaktadir (Seki18).
8 saatlik zaman araliklarinda artiyor olsa bile
yatak yükü tasinimi ve su seviyesi arasinda
özellikle ilk 5 günde yeterli bir kore-

lasyonun olmadigi tespit edilmistir (Sekil 9).

Bu durum yerel hidrolik kosullarin ölçüm böl-

gesindeki yatak yükü tasinimini kontrol eden

tek kosulolmadigini göstermektedir. Drau
nehrinde taskin dönemi disinda nehir yatagi
üzerinde sadece membadan gelen ince ya-
tak yükü tasiniminin olustugu belirlenmistir.

Sediment, membada yukari havza ke-
simlerindeki alüvyal bölgelerden toplanmak-
ta ve ölçüm bölgesine ancak belirli bir zaman
sonra ulasabilmektedir. Buna ek olarak akim
derinligi yatak yükü tahmini için yeterli tek
parametre degildir. Stokastik yaklasimlara
dayanan daha uygun tahminler için daha ileri
arastirmalar yapilmalidir.

Referans seviyesinin üzerindeki su .&eviyesi (m)

Sekil 9-Drauölçüm istasyonunda 8 saatlik periyotlarda ölçülen su seviyeleri
ve yatak yükü tasinimi arasindaki korelasyon

25
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SONUÇLAR:

Alplerde iri daneli yatak yüküne sahip
Drau nehrinde yarik tipi (slot type) numune
alma sistemi ile ölçümler yapilmistir. Bu sis-
temin Helley-Smith vb. yatak yükü ölçüm dü-
zeneklerine kiyasla asagida verilen avantaj-
lara sahip oldugu tespit edilmistir.

Bu sistemle;
a) Çok uzun süreler için otomatik ve sü-

rekli olarak yatak yükü tasinimi ölçümleri ya-
pilabilmektedir.

b) Yatak yükü hareketinin baslangici
daha kesin olarak belirlenebilmektedir.

d

dch'm.50
Fr*'

Frc*
g
hcr
kst
kr
mt
mn
Q
Qs
S
V*

Vi
VO
Ver
~
11
V

PW
PS
p'
'tcr

Notasyonlar

c) Yatak yükü tasinimindaki geçici
degisimler tespit edilebilmektedir.

Bu ölçümlerden elde edilen deneyim ve
sonuçlar yarik tipi ölçüm sisteminin Alplerde-
ki diger nehirler için de kullanilabilecegini or-
taya koymustur. Bu ölçümlerin yanisira,
ölçüm kesitinin membainda; yukari havzada
yapilacak incelemeler, ölçülen yatak
yükünün kaynagi ve yatak yükü miktari ile il-
gili daha detayli degerlendirmelere olanak
taniyacaktir.

: Dane boyutu, dari=1 için dane boyutu
: Karakteristik dane çaplari
: Shield parametresi (Shiquiang and Renn, 1987) ,
: Kritik Froude sayisi
: Yerçekimi ivmesi
: Kritik akim derinligi
: Pürüzlülük katsayisi (strickler)
: Dane pürüzlülügü
: Tuzaklanan yatak yükü
:.Nehrin tasidigi yatak yükü
: Debi'
: Sediment debisi
: Egim
: Kayma hizi
: Tuzaklama kovasinin içinde biriken malzemenin üst bölgesindeki ortalama akim hizi
: Nehir yatagi üzerindeki ortalama akim hizi
: Kritik akim hizi
: Ripple faktörü (Bauer, 1965)
: Hiding faktörü (Day 1980)
: Kinematik viskozite
: Akim yogunlugu
: Sediment yogunlugu
: Relatif yogunluk
: Kritik kayma gerilmesi
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MHLATHUZANE BARAJINDAKI BASAMAKLI

DOLUSAVAK DIZAYNI

Yazanlar: 1Uwe DREWES
2 Tobias GEHRKE

Çeviren: 3 Ö. Kayal ALP

ÖZET

Mhlathuazane Baraji Swaziland Bovane Rezervuarinda 50.00 m. yüksekliginde
Silindirle Sikistirilmis Baraj (SSB) olarak insa edilmektedir. Azami dolusavak genisligi
nehir yataginin durumu ve mansab sartlarindan dolayi 42.00 m olarak
sinirlandirilmistir. Q dtza n =QlOooo=5050.00 m3/sn'dir. Acil durum için 260.00 m
genisliginde dolusavak d'tzayn edilmistir. Hd = 2.15 m., baraj mansab egimi 1 yatay
0.75 düsey ( a = 53°?'48.33")ve basamak yüksekligi h=0.60 m dir.

GiRis

Mhlathuzane.. Barajinin mastir plani
Braunschweig Universitesi tarafindan
gereçelestirilmistir. Baraj, Asagi Usuthu
Sulama Projesi dahilinde Avrupa Toplulugu
tarafindan finanse edilmistir.

.1.1 ASAGI USUTHUSULAMA PRO-
JESI

Bu proje, Güney Afrika kitasinin
Swaziland devletinde Asagi Usuthu Nehri
Havzasinda 11 500 hektarTik alanin sulan-
masi ile bölgede kötü olan yasam sartlarinin
daha üst seviyeye çikarmak için
hazirlanmistir.

Baraj kredisi Avrupa Toplulugu
bütçesinden alinmis olup, baraj
Mhlathuzane vadisinde Usutha nehri
üzerinde 155x106m3'lük rezarvuar hacmi
olusturulmaktadir.

1 Leichtweiss-Institut für Wasserbau Techinical
University of Braunscwelg, Germany

2 CES, Concultlng Engineers Salzgitter, Germany
The International Workshop On Hydraulics of

SiBPP6CISpiilways!ZüriclVSwltzer 22-24,2000
3 In,. Müh.Devlet Su Isleri Genel MÜdürlügü

Barajlar ve HES Dairesi

Bunlara ilave olarak acil durum
dolusavak dizayninda ise muhtemel azami
taskin degeri alinmistir.

1.2 REZERVUARLA iLGiLI ÇALIS-
MALAR

Rezervuar hacminin azalmasini
emniyet altina almak için, 2'sl kaya dolgu 1'i
toprak dolgu olmak üzere 3 barajin insaasi
gerekmektedir. Mhlatuzane nehri yataginda
ana baraj (SSB) ise; Silindirle Sikistirilmis
Baraj olmak üzere dizayn edilmistir.

Baraj insaat teknolojisindeki son
gelismelere bagli olarak (SSB) Silindirle
Sikistirilmis Baraj tipinde insa edilen baraj-
larin dolusavaklari basarnakil olarak
düsünülmüstür. Bu insaat methodu hem
barajin maliyetini azaltmis hem de hidrolik
performansini arttirmistir.

2. DiZAYN DEGERLERiNiN HAZiR-
LANMASi

2.1 YÖNTEM

Yazar, bu makalesinde bürokratik olay-
lara ve parasal sorunlara deginmemistir.
Ayrica bu barajlarda hiç bir model çalismasi
y'apilmamis olmasina karsin, dünyada ve
ülkemizdeRigenel görüs proje dizayn edildik

29
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ten sonra basamakli dolusavak model
çalismalarin yapilmasi yönündedir.
Modelden gelen sonuçlara göre de
dolusavak dizayninda son degisikliklerin
yapilmasi daha uygun kabul edilmektedir.

Bu dizayn çalismalarinin tamamlan-
masinda uluslar arasi literatür ve konu ile
iliskili konularda yazilmis makalelerden fay-
dalanilmistir. Çesitli çalismalarin anlatimi
yerine bu literatürler okuyucuya birakilmis ve
makalenin sonuna ilave edilmistir.

2.2 ÖNCEKi ÇALISMALAR

Basamakli dolusavak dizayninda
gerekli olan baslangiç bilgileri detayli
hidrolojik ve jeolojik çalismalar CES uzman-
lari tarafindan yapilmistir. Bu çalismalar re-
zervuar alani topografyasi, su ihtiyacinin
belirlenmesi, drenaj alaninin farkli hidrolojik
sartlardaki durumu ve gelen akimda olusan
sediment miktarinin tahmin edilmesidir.

Bu yogun bilginin toplanmasindan
sonra Mhlathuzane rezervuari en optimum
saha olarak bulunmustur. Bu çalismalar
sonucu bir adet 50.00 m. yüksekliginde SSB
baraj 2 adet dolgu baraj ve 1 adette sedimet
toplayan barajin yapilmasina karar
verilmistir.

2.3 AKIM BiLGilERi

Bu bölgede uzun süreli metorolojik
çalismalar bulunmamaktadir. Bununla
beraber akim bilgileri 2 yolla hesaplanmistir.
Ilki SANGOLD, Kavaks (1998)'1n"Bölgesel
Azami Akim Methodu"dur. Ikincisi ise
Mhlatuzane nehri üzeriMe baraj aksinin 2
km mansabinda bulunan hidrolojik istasyon-
dan alinmistir.

Tablo 1
Farki! yaklasimlara göre dizayn

degerlerinin karsilastirilmasi

Q= cxb~xHd3/2 formülü (Polen!'nin
Desarj Formülü) ile dolusavak esigindi:m
geçen debi miktari hesaplanmaktadir. Bu
formülde yaklasim kanalindaki akimin hizi
ihmal edilmektedir.

30

Hd=He=Ho= Savak Üzerindeki Su
Yükü (m)

c=2.24 (Sabit katsayisi, metrik sistem)
bw=Savak genisligi (m)

Yaklasim kanalindaki (V=O) hiz ihmal
edilmistir. Asagidaki Tablo 2'de debi ve su
yüksekligi degerleri verilmektedir.

Tablo: 2 Dolusavak Esigindeki Su
Derinligine Bagli OlarakBulunan Desarj
Degerleri

Q [m3J.3n] 100 250 450 rOJ 1<XX)1500 1706 1931 5050

HJm] 1.07 1.98 2.93 3.55 4.99 6.54 7.14 7.74 14.7

,
Tablo 2'deki 200 yillik akim degeri Q

200 = 1931 m3/sn ve Hd=7.74 m. (Tablo 1)
basamakli dolusavak esik kotundaki su
derinligine denk gelmektedir. Acil Durum
~olusavagi için Q 10000degeri kullanilmistir.
Oteleme hesabi sonrasi barajda kullanilan
degerler asagida verilmistir.

SSB Barajin [X)!usavak EsiK Genisligi:: 42.00 in.

SSB Barajin [X)!usavak Esi"\< kOb.J =224.00 m.
pd D...rum D:iJsavGgnin Esi< <3E3rS9 =200.00 m
Q1ooGöreAkimin SukOb.J =225.07m.
Q 10WJ GöreAkiminSUKotu =226.15 in.
Acildurumdolusavaküstkotu = 225.80 m.
AzamiSu Seviyesi =228.00 m.
Azam Akim Desaji (AzaTi akimin % 72) 3661 ffi3/sn
Azami Esik Desarji = 694 ffi3/ sn
Azami Metretüldeki Desarj =16ED~n'm
klHriPd D..nrnJ::)C.t&MgD3saji = '85l ffi3/sn
Azami Acil Durum Dolusavagi
Birim Metre Desa~i =11i!t) rri31si

3. BASAMAKU DOLUSAVAK

3.1 EsiK

Önceki kisimda anlatilan akim karak-
teristikleri alinarak proje dizayni yapilmistir.
Sekil 1'de de görüldügü üzere dolusavak
esik yapisi WES Grager formülü kullanilarak
dolusvak geometrisi dizay edilmistir.

R1= O.20xhd = 0.43 m. ;X1= 0.282 xh~0.61 IT'

Rz:O.50xhd=1.07 m. ;x2::; 0.175 xh(j=O.38 m. hcF 2.15 m .

Tekrarlama Araligi Q Q IstatikselYaklasim

(m3tsn) (m3ISO)

Oxi 594 692

01(>" 1708 1046

Q200 1931 1197

010000 5050 2(127
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Sekil 1 Dolusavak Esik Profili

3.2 BASAMAK GEçiSi

Dolusavak esik yapisinin
baslangicindaki uygun dizayn basarnakil
dolusavak performansini etkilemektedir.
Basamak baslangici için yapilar farkli oran-
lara göre ispanyol CEDEX modeli (Elvir O
GARCiA 1995) seçilmistir. Bu modelde
basamak boyutlari hem en hem de boy
olarak açik bir sekilde gösterilmistir.
Baslangiç basamaklarinin boyutlari uygun
bulunmasina ragmen bu modale ait
baslangiç noktasindan sonraki basamak
boyutlaritam olarak uygun bulunmamis
hatta degerler biraz küçük oldugu
düsünülmektedir. CEDEX modelinde kretten
itibaran (x=Yatay Mesafe m.) x=hd/3 ilk
basamak boyu L1=Hd/8 m.'dir. Basamak
yüksekligi Sekil 2'de gözükmektedir. Diger
devam eden basamak boylari ise L2=Hd17,
L3=Hd/6.5,L4=Hd/6,L5=Hd/5seklindedir. Bu
durum dolusavak desarj kanali egimine
kadar devam etmektedir.

3.3 BASAMAKLI DOLUSAVAK

SSB barajin mansab yüzündeki egim 1
düsey 0.75 yatay (1.0/0.75) olacak sekilde
olusturulmustur. Basamakll dolusavagin
egimide SSB barajin mansab yüzü ife ayni
egimde olmalidir. Baraj gövdesinin
insaatinda SSB methodu takip edilmektedir.
Bu sistemde her bir tabaka kalinligi 20 cm.
olmak üzere basamak yüksekligi 60 cm 01-

dugu için her basamakta 3 tabaka serilmesi.
gerekmektedir. Bu boyutlar bulunurken
yapilmis olan diger barajlarin basamak
boyutlarinda gözden geçirilmistir.

% 226.15

224

Sekil 2: Basamak Geçis kesiti

3.4 ENERJi KIRici

Basamakll dolusavaklarin yapilmasin-
daki asil amaç hava girisini baslamasi ve
akimin sürtünmesi ife enerjinin kirilmasidir.
Eger basamaksiz dolusavak desarj kanallari
ile mukayese edersek basarnakil dolusavak-
ta akim karakteristiklerine bagli olarak hizi
azalir ve akima hava girisi miktari artar.
Kavitasyon tehlikesinin ve dolusavak mans-
abindaki enerji kirici boyutunun azalmasi
SSB baraj üzerinde küçük bir etki yapmak-
tadir. Bazi arastirmacilar basarnakil
dolusavak mansabinda kalan enerji
miktarinin hesaplanmasi için matematiksel
formüller gelistirmislerdir. Bu problem
oldukça karisik ve akim esnasinda su ve
hava karisimi olustugu için simdiye kadar
tam olarak tarif edilememistir. Literatür
olarak bu çalismalar sonucunda enerji
kirilma orani % 10 dan % 90 kadar degis-
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mektedir. En önemli ve yeterli yaklasim
Chanson (1994) tarafindan ortaya
konmustur. (Bakiniz Kaynak a) Basamakll
dolusavagin mansabinda kirilmis enerji
llH'dir.

f 113
ilH =1-[(-1L-) xcosa x

Hmax 8xsi n

ixEex( fe r2l3]x~=
2 8 x sin a Hdam

llH :::: Dolusavagin mansabinda kirilmis

enerji miktar (m).
Hmax = Azami su kotu (m).
a = Mansap açisi (Bosaitim Kanali

Egimi)
*fe = Akim içerisindeki hava -su

karisiminin olusturdugu sürtünme katsayisi.
havalanmis akim (Birimsiz)

de=K~itikderinlik (m)
Hrest=BosaltimKanali Boyunca Akimin

Enerjisi Kirildiktan Sonra Mensabta Kalan
Enerji Yüksekligi (m)

Hdam=BarajKreti ile Enerji Kirici Havuz
Arasindaki Kot Farki

**Ee=Kinetik Enerji Düzaltme sabiti
.1

L\H = 1-[(~~)3 x 00553°x
Hmax 8xsin 53°

1
2x1.11x( 0.316 r~x1.43=

8xsin53° 46
[3]

0.S6m.
llH= 0.86x48.15=41.65 m.

Hresi= ( fe )k Xcosa +
de 8xsin a

1/2 XEcx(~r~=Hrest =4.34m.~Hrest=6.22 m.
8xsmix de

* Ec'nln bulunu,u için Ek1'I bakiniz.

* fe'!n bulunusu Için Ek 2'ye bakini~
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SSB barajin mansap yüzünün egimini
degistirerek Chanson (1994)'e göre kalan
enerji miktarinda düzeltme yapmak
mümkündür bahsedilen düzeltme miktari
gerçekte hesap degerinde bir azaltmaya git-
mektedir. Fakat bu deger ihmal edilecek
kadar küçüktür. Enerji kirici navuz boyut-
Iandirmasi ve tipinin seçimi USBR standart-
larinda yapilmaktadir.

4. SONUÇ

[2] Basamakli dolusavak olarak pruoje-
'endirllmis olan Mhlathuzane Baraji ileri liter-
atür taramasi ve teorik bilgiler isiginda
dizayn edilmistir. Bu barajda model
çalismasi yapilmamistir. Basamaklarin
hidrolik dizayni sirasinda özellikle dolusavak
esik yapisindan basarnakli kisma geçis böl-
gesinin boyutladirilabilmesi için genis çapta
arastirmaya ihtiyaç vardir. Akimin enerjisinin
kirilmasindaki hidrolik etkinin anlasilabilmesi
için halen çalismalara devam edilmesi
gerekmektedir. Proje dizayni yapanlar
açisindan bakildiginda amaç insaat maliyet-
lerini azaltmaktir. Proje maliyetlerinde bir
azalma saglanabilirse basamakli dolusavak-
lara olan ilgi daha da arttirilabilinir. Hidrolik
çalismalar gerek Avrupada gerekse diger
ülkelerde devam etmektedir. Bu çalismalara
yeni yüzyilda da ihtiyaç olacaktir.

Ek 1)
N=K*Y8/f

K= 0.4 (Von Karmen Sabiti).
N= Hiz sabiti.
f=Havalandirilmamis akimin sürtünme

degeri (0.09 ila 0.18 arasinda alinir, (N) Hiz
sabitinin buiunusunda 0.10 alinmistir)

Ec = (N+1 )3/N2*(N+3).

Ek 2)

f= Havalanmamis akimin sürtünme kat-
sayisi. .

Egim
( derece)

45
53
60

fM

0.360
0.316
0.277
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Bu basarnakil dolusavakta kayan akim
sartindan dolayi (SK3) fe'nin bulunusunda

f=1.00 alinmistir. Daha fazla bilgi için KAY-
NAKLAR bölümündeki "a)" ilk kaynaktan
yararlinabilinir.
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a) Chanson H. 1994 Hydrauliedesing
of stepped easeades, ehannels, weirs, and
spillways.Oxtord.EIsevierseienee Ltd.

b) Diez -Caseon J.et.aI.1991 Studies
on the hydraulie behaviour of stepped sepill-
ways. Water power & Dam eonstraetion
September 1991.

c) Elviro Gareia, V.&Mateos Iguaeel C.
1995 A!iviaderos esealon ados. Diseno de la

transieion entre elumbaral y la rapida
esealonada Ingerenia CivilNo:99

d) Gehrke T. 1998 Planung einer
Walzbeton-Talsperre im Rahmen des Lower
usthu irragation projektes in Swaziland.
Baunsehweig: Leiehtweiss Intitutf für
Wasserbau Technieal university of
Baraunsehweig.

e) Kovaes, Z.P 1998 Regional flood
peaks in southem AfrieaTr 137. Deparment
of waters AffairsR.SouthAfrica.
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MODSIM : BIR AKARSU HAVZASI SU YÖNETIM

MODELI YAKLASiMi

A.GiRis

Akarsu havzasi su yönetimi modeli
konusunda ABD'de gelistirifen ve dünyanin
bir çok ülkesinde uygulanmis MODSiM adli
bilgisayar programinin konuya yaklasim sek-
li tanitilarak, bu konuda okuyucularin bil-
gilendirilmesine çalisilmistir. Günümüzde
akarsu havzalarinda giderek artan sayida
çok amaçli tesislerin hizmete girmesi ile
havza su yönetimi tesislerden optimum fay-
danin saglanmasi açisindan önem tasimak-
tadir. Model hem havza bazinda isletmeden
sorumlu yöneticiler için, hem de su kay-
naklarinin planlamasindan sorumlu
mühendisler için çok amaçli su yönetimi poli-
tikalarinin etkilerinin bilgisayar ile hizli bir
sekifde tespit edilmesini saglayan faydali bir
araçtir.

Programa data girisi soru, cevap sek-
lindeolduguiçin hizli ve güveniiirbir sekifde
data bilgisayara girilebilmektedir. Program ile
rezervuarlarda su depolamasi, buharlasma,
rezervuardan kontrollü su birakilmasi,
hidroelektrik enerji üretimi ve su savaklamasi
yapilabilmektedir. Program ile nehirler,
kanallar, boru hatlari ve çevirme yapilari, su
tüketimleri, su kayiplari ve sulamadan dönen
sular simüle edilebilmektedir. Havzada su
kullanim haklari gibi zorunlu su tahsisleri de
tanimlanabilmektedir. Yeralti ve yüzeysel su-
larin ortak kullanimi da simüle edilebilmekte-

dir. Ayrica, modelde rezervuarlar için isletme
egrileri (rule curve) tanimlanabilmektedir.

. KenedyCaddesi No : 43
Kavaklidere-ANKARA

* Serinet ADIGÜZEL

Modeldeki isletme dönem birimi aylik
olup, istenirse haftalik ve saatlik isletmede
yapilabilmektedir. Program aylik giris
akimlari, su talepleri, isletme egrileri ve
kisitlari dikkate alarak, o ay için havzanin
tümünde mevcut suyun optimum tahsisini bir
lineer programa teknigi olan "Out-of-Kilter"
metodu ile yapmaktadir. Rezervuar dönem
sonu depolama hacimleri hesaplanarak, bir
sonraki ayin hesaplarina geçilmektedir.

B. MODEL ALGORiTMASI FOR-
MÜLASYONU

Model dügüm noktalari ve bunlari bir-
birine baglayan linklerden meydana gelen bir
sebeke gibi düsünülmektedir. Model opti-
mizasyon teknigi ile çözüldügü için modelin
bir amaç fonksiyonu ve kisitlarin tanimlan-
masi gerekir. Modelin amaç fonksiyonu
sebekedeki akimlarin toplam maliyetlerinin
mimimize edilmesidir. Bu maliyetler pompaj
maliyeti gibi gerçek maliyetler olabilecegi
gibi, havza yönetiminde öncelikleri belir-
lemek için kullanici tarafindan programa giri-
len agirlik faktörleridir. Modelin genel amaç
fonksiyonu:

N N

Minumum L L Wij qij
i = 1j = 1 (1)

Kisitlari :

N N
1 q ij - L q ij = O

1=1 J= 1

hj <=qij <= Uij

j ::: 1, ,N (2)

i,j = 1, ,N (3)

i,j = 1, ,N (4)hj>=O

Burada
q ij = i dügüm noktasi ile j dügüm nok-

tasi arasindaki akis
w r ::: i dügüm noktasi ile j dügüm nok-

tasi araiindaki birim akisin agirlik faktörü
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i ij = i dügüm noktasi ile j dügüm nok-
tasi arasindaki linkteki akisin alt siniri

u ij = i dügüm noktasi ile j dügüm nok-
tasi arasindaki linkteki akisin üst siniri

N = Havzayi tanimlayan sebekedeki
toplam dügüm sayisi

Yukaridaki (2) nolu denklem dügüm
noktalarinda su dengesine karsilik gelmekte-
dir. Bunun anlami, bir dügüm noktasina giren
akimlarin toplami, çikan akimlarin toplamina
esit olacaktir. Bu durumda sebekedeki
akislar sürekli çevrim halinde olmaktadir.

(3) nolu denkleme göre sebekedeki
bütün linklerdeki akislarin alt ve üst
sinirlarinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu
sinirlar linklerdeki minimum akim sarti ile
maksimum tasima kapasitelerine karsi
gelmektedir.

(4) nolu denklem ile bütün linklerdeki
akisin tek yönlü olmasi saglanmaktadir. Link-
lerde ters yönde akisa izin verilmemektedir.

Modeldebütüngiris akimlari, su talep-
leri ve kayiplar dügüm noktalarinda
tanimlanmaktadir.

Yukaridaki problemin çözümü özel bir li-
neer programa teknigi olan "Out-of-Kilter"
metodu iie yapilmaktadir. Bu metod sebeke
türü problemlerin analizleri için gelistirilmis
hizli bir primal-dualsimpleksalgoritmasidir.
Algoritmanin detaylari için 1 nolu referansa
basvurulabilir.

BIRC. AKARSU HAVZASiNiN
SEBEKE OLARAK TANiMLANMASi

Bir sebeke olarak olusturulan modelde
dügüm noktalari depolama rezervuarlarini,
talep noktalarin, akarsu kollarinin birlesme
ve ayrilma noktalari ile kanal ayrim nokta-
lanni temsil etmektedir. Dügüm noktalari
arasindaki linkler ise akarsu güzergahlari,
kanallari, boru isale hatlarini temsil etmekte-
dir. Bahsi geçen dügüm noktalari ve linkler
fiziksel sistemi tanimlayan gerçek dügüm
noktalari ve linklerdir. Su taleplerinin,
akimlarin ve rezervuar isletme egrilerinin
modeledahii ediimesi için yapay dügüm nok-
talari ve linklerin sebekeye dahil edilmesi
gerekmektedir. Bu ilave dügüm noktalari ve
linkler sebekede su çevriminin saglanmasini
temin ederler. Modelin olusturulmasi için
gerekligenelsebekeyapisi Sekil 1'de gös-
terilmistir.
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FIziKSEL siS ~
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_~ve linkler) ..

a a:~~:~~~;~
Depolam Hacmi

, Hacmi

SU
TOI "PLERI

, 'DÖNEM
DEPOLAMA

HACMI

" DONEM BASi
DEPOLAMA SAVAKLANAN
HACMI VE SULAR , ,--

"'""~.~~;;~/
DENGEs!

. ÇokluLink --.. Tekli Link

o Gerçek Dügüm Noktalari YapayDügümNoktalari

Sekil 1 -Modelin genellink yapisi sematik
diyagrami

Modelde kullanici sadece gerçek fizik-
sel sistemin dügüm noktalari ve linklerini
tanimlar. Digeryapay dügüm noktalarive link-
ler bilgisayar programi tarafindan olusturulur.
Programda linklerdeki bütün akislar hacim
cinsinden ifade edilmektedir.

Sebekenin dügüm noktalarinda su de-
polanmasina izin verilmediginden (dügüme
giren suyun, çikan suya esit olmasi prensibi)
modelotomatik olarak, hesaplanan dönem-
den bir sonraki döneme aktarilacak toplam
depolanan suyu tanimlayan yapay linkler
olusturur. Bu yapay linkler bütün rezervuar
dügüm noktalarini yapay dönem sonu depo-
lama hacmi dügüm noktasina baglar. BOtün
rezervuar dügüm noktalari ile yapay dönem
sonu depolama hacmi dügüm noktasi
arasinda iki adet paralel link vardir. Linkler-
den biri baglandigi rezervuar için kullanici
tarafindan verilen hedef depolama hacmini
(isletme egrisi), digeri ise hedef üstü depola-
ma hacmini gösterir. Hedef üstü depolama
hacmi linki ilgili rezervuarin maksimum depo-
lama hacmi Ue hedef depolama hacmi
arasindaki farki belirler. Benzer sekilde re-
zervuar dügüm noktalari ile yapay savak
dügüm noktasi arasindaki yapay savak linki
ile rezervuardan savak!anan suyun yapay
savak dügüm noktasina akisi saglanir.
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Modelde gerçek talep (içmesuyu, sula-
ma. enerji) dügüm noktalarindan yapay talep
dügüm noktasina akisi saglayan yapay talep
linkleri de olusturulur. Bu linklerdeki akis ilgili
aydaki gerçek su tüketiminlerini gösterir.

Modelde kullanilan bütün isletme
dönem araliklarinda (aylik, haftalik, saatlik)
hesaplara fiziksel sebekedeki gerçek dügüm
noktalarina yapay dügüm noktalarina yapay
dönem basi depolama hacmi ve giris akimi
dügüm noktasindan linkler kurularak
baslanir. Bu linkler ile sebekeye regüle
edilmemis giris akimlari ve havzadaki rezer-
vuarlarda mevcut dönem basi depo hacimleri
dahil edilir.

dan baglanir. Su dengesi dügüm nokta-
sindan akis dönem basi depolama hacmi ve
giris akimi dügüm noktasina baglanan link ile
saglanir. Modeldeki bütün gerçek dügüm
noktalari yapay dönem basi depolama hacmi
+ giris akimi dügüm noktasina yapay linkle
baglanir. Bu linkin alt ve üst siniri birbirine
esit olup, degeri ilgili gerçek dügüm
noktasina hacimsel giris akimini gösterir.

Algoritmanin yapisi kullanicinin 3 tip
parametreyi ayarlamasini gerektirmektedir:
linklerdeki akislara ait agirlik faktörleri (birim
fiyatlar), linklerdeki akisa ait alt ve üst limit-
lerdir. Ancak bunlar ayni zamanda fiziksel
sistemi tanimlayan parametrelerdir. Tablo
1'de sebeke linklerindeki akislara ait alt ve
üst limitler ile, agirlik faktörlerinin nasil belir-
lendigi gösterilmistir. Tabloda hangi paramet-
relerin kullanici tarafindan belirlenecegi,
hangilerinin ise program tarafindan belirlen-
digi gösterilmistir.

Sebekede su akisi sirkülasyonu sebe-
keye bir yapay su dengesi dügüm noktasinin
dahil edilmesi ile saglanir. Su dengesi dügüm
noktasina üç yapay link su talebi dügüm nok-
tasi, dönem sonu depolama hacmi dügüm
noktasi ve savaklanan sular dügüm noktasin-

Tablo 1 -LiNK TiPLERi VE BUNLARA AiT ALT, ÜST siNiRLAR VE BiRiM FiYATLAR

LlNK TÜRÜ i ALT SINIR

A) FIzIKSEL SISTEM (GERÇEK) LiNKLERi

Akarsu yataklari

Kanallar

Sifir veya minimum akim"

Sifir veya minimum akim"

Enerji üretim tünel i veya kanali i Sifir veya minimum akim"

B) YAPAY LINKLER

ÜST SINIR AGiRLIK KATSAYiSi (Birim Fiyat)

Nehir yatagi kapasitesi'

Kanal kapasitesi"

Sifir veya Ceza"

Sifir veya Ceza"

Türbin kapasitesi" , Türbinden geçirilmeden birakilacak
suyun bedelinden daha düsük fiyat"

Ba~langiç Depolama Hacmi ve
I

Bir önceki ay dönem hacmi-o
Gins Akimi aya ait giris akimi + o aya ait i Alt sinir ile ayni

dönüs suyu

Hedef Depolama Hacmi

Hedef Üstü Depolama Hacmi

Minimum depolama hacmi"

Sifir

Talep Sifir

Savak Sifir

C) SU DENGESI DÜGÜM NOKTASI YAPAY LiNKLERi

Sifir

Dönem hedef depo hacimleri" -(1000 - OPRPI x 10)""

Aylik müsaadeedilenmaksimum
depo hacmi-o ayki hedef Sifir
depolama hacmi"

Dügüm noktasi talebi-dügüm
noktasina bagli linklerdeki
kanal kayiplari' 1-(1000-DEMRix10)"""

Bütün rezervuarlarin depo
kapasiteleri toplami x 10 Rezervuar savak önceligi puani x 10000"

Toplam Dönem Basi
Depo Hacmi+Giris Akimi

ToplamDönem Sonu
Depolama Hacmi

Minimum hacimlerin toplami

Baslan\Jiç hacmi ve giris akim IBaslan\Jiç hacmi ve giris akim
linklerinin alt sinirlarinin toplami linklerimn üst sinirlarinin toplamil Sifir

Toplam talep Sifir

Toplam Savaklanan Su Sifir

Maksimum müsaade edilen
hacimlerin toplami

Taleplerin ve kanal
kayiplarinin toplami

Sifir

Sifir

Savak limitlerinin toplami Sifir

: Kullanici tarafindan belirlenir.
: OPRPi. kullanici tarafindan belirlenen i dügüm noktasinda depolama için öncelik puani (O ile 100 arasi bir deger)
: DEMRI kullanici tarafindan belirlenen i dügüm noktasinda talep için öncelit puani (O ile 100 arasi bir deger)
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D- NEHiR HAVZA MODEliNE
SEBEKE YAKLASiMlNIN AVANTAJLARi

Akarsu havza modeline sebeke yak-
lasiminin avantajlari sunlardir:

1- Havza modelinin sebeke seklinde
formülasyonu sistemin morfolojisinin fiziksel
resmini ortaya koyarak, sistemin
anlasilmasini kolaylastirir.

2- Çözüm için kullanilan optimizasyon
teknigi "Out-of-Kilter" metodu çok hizli ve
etkili bir metoddur. Modelin bilgisayarda run
süreleri çok kisadir.

3- Çok büyük ve karmasik akLsu
havzasi modelleri bu program ile, eldeki
çalisilacak havzaya ait özel bir program yaz-
madan olusturulabilmektedir.

4- Revizyon ve alternatifler nedeni ile bir
akarsu havzasi modelinde yapilacak degisik-
likler, daha önceden olusturulan model kul-
lanilarak, eski modele kolaylikla adapte
edilebilmektedir.

5- Programda savaklanma birim fiyati
en pahali olarak tanimlandigi için, model
rezervuarlardan savaklamayi en aza indir-
meye çalisir.

6- Bir akarsu havzasi sinirlarina baska
bir akarsu havzasindan tanimlanacak ithal
dügüm noktasi ile su transfer edilebilir.

7- istenirse kullanici tarafindan rez-
ervuar isletme politikalari tanimlanabilmekte-
dir. Bunun için kullanici tarafindan 12 aylik ay
sonu "Hedef Depolama Hacimleri'" programa
verilmektedir.

E- PROGRAMDA
ÖZELliKLER

KULLANILAN

1- Modelde bütün fiziksel linkler içinbir
alt ve üst sinir tanimlanmaktadir. Kullanici
her bir fiziksellink için aylik bazda degisen 12
adet üst sinir maksimum tasima kapasitesi
tanimlayabilir. Alt sinir ise linklerdeki mini-
mum akim sartina karsi gelmektedir.

2- Modeldeki her bir rezervuar için 18
noktaya kadar kot-hacim-alan baglantisi giri-
lebilmektedir. Rezervuardan buharlasmalar
için 12 aylik buharlasma katsayilari girilmek-
tedir.
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3- Modelde talepler iki sekilde
tanimlanmistir: gerçek ve sanal talep.
Gerçek talep halinde talep edilen su tüketile-
rek sebekeden kaybolmaktadir. Sanal
talepte ise talep edilen su sebekeden çekilir,
fakat membada tekrar kullanilmak üzere
sebekeye dahil edilir. Bu durum sulama
dönüs suyunun modele dahil edilmesi için
kullanilmaktadir.

4- Modede pompajli su transferi varsa,
pompaj enerji maliyetleri agirlik faktörü
olarak verilerek, gerçek su transfer maliyet-
lerikullanilabilir. .

5- Kullanici program çiktilari için su
seçeneklere sahiptir: a) bütün inputlarin
çiktisinin alinmasi; b) aylik bazda bütün
sebeke modelinin isletme çalismasi özetleri;
c) dügüm noktasi bazinda detayli isletme
çalismasi çiktilarini alabilmektedir.

6- Modelde kanallar için kayip katsayisi
tanimlanarak kanaldan geçen akisin belli bir
yüzdesinin kaybi sizma kaybi olarak dikkate
alinmaktadir.

7- Model havzanin hidrolojik durumunu
dönem bazinda rezervuarlardaki depolama
hacimleri ve rezervuarlara giris akimlarini
dikkate alarak belirlemektedir. Havzanin
hidrolojik durumu 3 halde bulunabilir. Ortala-
ma, islak, kurak. Programda havzanin
hidrolojik durumunu belirlemek için asagidaki
analiz yapilmaktadir:

N N

R= ~ Sit- ~ li.t+1

N

W = ~. Simaks

(5)

(6)

Burada

N = Sistemdeki rezervuar sayisi
t = isletme çalismasinin yapildigi döne-

min indisi
,Sit= i indislirezervuarda,t indislidönem

sonundaki depolama hacmi
Simaks= i indisli rezervuarda maksimum

depolama hacmi

Kullanici ortalama hidroloji durumunu
belirleyen alt ve üstsinirlari havzadaki rezer-
vuarlarin toplam depolama kapasitesinin (W)
bir yüzdesi olarak tanimlamaktadir.
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AS = X1 *W
US = X2*W
Burada
AS = Ortalama hidrolojik durumun alt

siniri
Os = Ortalama hidrolojik durumun üst

siniri
X1 = Ortalama hidrolojik durumun alt

sinirini belirleyen yüzde
X2 = Ortalama hidrolojik durumun üst

sinirini belirleyen yüzde
Buna göre havzanin hidrolojik durumu

su sekilde belirlenmektedir:

Kurak Durum R < AS
Ortalama Durum AS < = R < = US
IslakDurum R> US

(9)
(10)
(11)

Yukaridaki anlatilan hedef i'sletme se-
viyeleri hesaplama yöntemi ile rezervuarlarin
isletme egrisi (rule curve) için 3 nokta belir-
lenebilirken, kullanici isterse aylik bazda 12
adet hedef isletme seviyesini input olarak
verebilir.

F- ÖRNEK BiR UYGULAMA

Yukarida izah edilen modelin uygula-
masi asagadaki basit bir örnek üzerinde gös-
terilmistir. Sekil 2'deki örnekte 1 ve 2 nolu
dügüm noktalari gerçek dügüm noktalarin
göstermekte, diger bütün yapay dügüm nok-
talari program tarafindan olusturulmaktadir.
Sebekedeki toplam dügüm noktasi sayisi 7
dir. Ayni sekilde fizikselolarak sebekede re-
zervuar ile talep noktasi arasinda 1 link
vardir, ancak sebekede su çevriminin
tamamlanmasi için program tarafindan
olusturulan linklerle birlikte toplam link sayisi
12 adettir.

[4000,4000,0] [O,:ipOO,O]

[0,4000,0]

[0,2000,-900)

[0,30000,0] JO,~OOO,o]

.~/---\./

:"'--~~)

Sekil 2 - Basit bir model ve sebeke örnegi

GiRIs AKIMI +BASLANGIÇ DEPO HACMi
NIHAIDEPOHACMI

RESERVUAI

Q12

QIT'

/--.

SAVAK ( SV )
'-../.

---"
'Qsvs.

'---"""---'\k//--

'\'" S~)"--
su DENGESI

( T:: TALEP
/"'--/

/

./QTS.

QDS.QS..

Sekil 3- Linklerln alt, üst sinirlari ve birim
maliyetleri

ARA HAVZA
AKIMI

SULAMA
KANALI .

Sekildeki yapay linklerden (1-D)
arasindaki linkler Hedef Depolama Hacmi ve
Bitis Depolama Hacmine, (2-T) arasindaki
link martsap sulamasi, (1-T) arasindaki link
memba sulamasina tekabül etmektedir. Tam
çizgili daire ile gösterilen dügüm noktalari
sistemde gerçek dügüm noktalarini, kesit
çizgi ile gösterilenler ise yapay dügüm nokta-
larin göstermektedir. Sekil3'de modeldeki alt
ve üst sinirlari ile akis agirlik faktörleri (birim
fiyatlar) gösterilmistir. Bu degerlerin belirlen-
mesindeki kriterler Tablo 1'de gösterilmistir.

-'.

..

'.
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Program girdileri sulama kanalinin ka-
pasitesi 4000, rezervuar minimum hacmi O,
maksimum hacmi 3000, o ayki rezervuar
giris akimi 3000, ara havza giris akimi 1000.
bir önceki ay sonu rezervuardaki hacmi O,
memba sulama ihtiyaci 2000, mansap sula-
ma suyu ihtiyaci 3000'dir. Yani sebekede
toplam mevcut su 4000, su talebi ise
5000'dir. Bu durumda talep mevcut sudan
fazladir. Suyun tahsisi kullanici tarafindan
belirlenecek önceliklere göre yapilacaktir.

Örnekte memba sulamasi, mansap su-
lamasi ve rezervuar hedef depo hacmi için 3
adet agirlik puani verilmesi gerekmektedir.

Memba sulama agirlik puani: DEMR1=10

Mansap sulamasi agirlik puani: DEMR2=30

Rezervuar hedef depo hacmi
agirlik puani : OPRP1=20

Buna göre ilgili linklerde akis agirlik faktörleri:

Memba sulamasi: -(1000-DEMR1x1 0)=-900

Mansap sulamasi: -(1 000-DEMR2X1 0)=-700

Rezervuar hedef depo hacmi:
-(1000-OPRP1x10)=-800

Dikkat edilirse agirlik puaninin düsük
olmasi su tahsis önceliginin yüksek olmasi
anlamina gelmektedir. Bu durumda memba
sulamasi talebi öncelikle, daha sonra rezer-
vuar hedef depo hacmi ve mansap sulamasi
talepleri karsilanmaya çalisacaktir.

Diger bütün birim fiyatlar sifir oldugu
için amaç fonksiyonu:

Min Z = {-900 Q1T -800 Q1D-700 Q2T} (10)

Problemi n kisitlari gerçek dügüm nok-
talarina giren ve çikan akimlarin esitliginden
eldeedilir: .

1 nolu dügüm noktasinda:

3000 = Q 12+Q~D + Q11+Q1 SV (13)

2 nolu dügüm noktasinda

Q12 + 1000 = Q2T (14)
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Degiskenlerin alt ve üst sinir satlari :

0<=Q1 r<=2000 memba sulamasi su talebi (15)

0<=Q2r<=3000 mansap sulamasi su talebi (16)

0<=Q12<=4000 sulamakanaii kapasitesi (17)

0<=Q1D<=2000 Rezervuar hedef depolama
hacmi . (18)

Talebin mevcut sudan fazla olmasi ne-
deni ile savaklanan su ve hedef üstü depola-
ma hacmini gösteren linklerdeki akislar sifir
olacaktir.

Q~D, Q1SV = O (19)

Problemin formülasyonu sadelestirilirse
asagidaki hali almaktadir: .

Min Z={200Q12+100Q1D} (20)

(21)
Q12 + Q~D < = 3000

Q12+Q~D<= 1000

012 < = 2000

O~D< = 2000

(22)

(23)

(24)

Problemin çözümü grafik olarak Sekil
4'de gösterilmistir. Sekilde de görüldügü gibi,
kisitlarin tanimladigi fizible bölgede amaç
fonksiyonuZ'yi minimumkilannokta: _.

OH = 1000 ve 012 = O noktasidir. Buna göre
1D

problemin optimum çözüm sonuçlari :

0~D=1 000, 012=0, 011=2000, 021=1000

Kullanici tarafindan tanimlanan öncelik-

leri ifade eden agirlik faktörlerinin degisti-
rilmesi halinde yukaridaki sonuçlar
degisecektir. Bu örnekte verilen öncelik
sirasina uygun olarak önce memba sulamasi
talebi karsilanmis, daha sonra. rezervuarda
istenen hedef depolama hacmi saglanmis,
mansap sulamas.i ise su yetersizligi nedeni
ile kismen saglanmistir.
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Q"

Sekil 4 -Örnek modelin grafikselolarak
optimum çözümü

G- SONUÇ

Bu noktaya kadar isletme kriterlerin
seçiminden hiç bahsetmemistir. Ancak uygun
isletme kriterlerinin seçimi yapilacak
çalismanin basarisini etkileyen en önemli
faktördür. Gerçekte, yanlis probleme dogru
cevap, hiç cevap bulunamamasindan daha
çok zarar verebilir. Bu yüzden, isletme kriter-
lerinin belirlenmesi havza su yönetiminin
basari ile gerçeklestirilebilmesi için ön sarttir.

Modelin yapisi kullaniciya yapacagi
çalismalarda büyük esneklik saglanmaktadir.
Ornegin, mansap sartlarindan dolayi mini-
mum akim salinmasi gereken havzalarda,
kanal için tanimlanan minimum kanal kapa-
sitesi bu sarti yerine getirmektedir. Minimum

akim sartinin saglanmasinin zorlastigi kritik
kurak periyotlarda, talep ve rezervuar öncelik
puanlarinin kalibrasyonu ile bu sart sagla-
nabilir. Rezervuarda su depolamadan fera-
gat etme ile minimum akim sartini saglamak
arasindaki iliski belirlenebilir.

Program ile farkli su kullanicilari
arasindaki iliski kolaylikla incelenebilir.
Örnegin suyun kisitli olmasi halinde sulama
suyu talebi ile içme-kullanma suyu talebi
arasindaki iliski belirlenebilir. Bunun için bu
talebiere farkli agirlik puanlari verilerek,
kisintinin her iki sektör için de mimimize
edilecegi çözüm veya kisintiyi her iki kul-
lanic! grubu için esitleyen rezervuar isletme
alternatifleri bulunabilir.

Taskin kontrol amaci ile rezervuarda
belli aylarda maksimum isletme kotu altinda
bos durumda rezerv taskin depolama hacmi
saglamak için, kullanici tarafindan verilen
hedef rezervuar depoma hacimleri kullanila-
bilir. Diger taraftan daha fazla enerji üretimi
için türbinler üzerinde düsünün arttirilmasi
rezervuarin dolu tutulmaya çalisilmasi ile
saglanacaktir. Bu durumda enerji üretimi ile
taskin kontrolü arasindaki iliski hedef se-
viyeler için kullanici tarafindan verilen önce-
lik puanlari degistirilerek tespit edilebilir.
Modelin sundugu en önemli imkan genis
ölçekli akarsu havzalarinda (modelin limiti 70
dügüm noktasi, 70 link, 70 talep noktasi ve
30 rezervuardir) enerji, sulama, içmesuyu,
taskin ve rekreasyon amaçlari su
kullanimlarinin ayni anda, tek bir run ile
simüle edilebilmesidir.
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SERBEST AKIMLI SULAMA SISTEMLERINDEKI BORULU

DÜSÜLERIN ORIFIs OLARAK ÇALiSTiRiLMASi

Yrd.Doç.Dr. Ahmet BILBIL

ÖZET

Ülkemizde Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü'nce kullanilan borulu düsü yapisinin
memba ve mansap su kotufarklari 4,5 metreden dahafazla oldugundan asiri miktarda
enerji olusmakta ve 1 m.3/ sn den fazla debiler için ekonomik olmamaktadir. Düsü
yapilarini orlfis gibi çalistirarak bu yükseklik 4,5 metreden dahafazla tutulabilmistir.
Ayrica Q=3 m3 / sin den fazla su iletimi mümkün kilinmistir. Orifls gibi çalisan borulu
düsüler sulama teskilatlarinca sifon ve düsü yapilarinda kullanilan elemanlardan pro-
Jelendirilmistir. Sulama alaninin topografik yapisina göre orifls düsü yapisinin giris ve
çikis su yüzeyi kot farklarinda sinirlama yapilamamistir. Düsü yapilarinda kot farki
arttikça kinetik enerjide arttigi için aralarinda pozitif bir iliski vardir. Bu çalismada ge-
tirilen yeni bir yaklasimla düsü yapisi, orifls gibi çalistirilarak kinetik enerjinin sadece
çikis yapisinda etkili olmasi saglanmistir.

GiRis

Yeryüzünde su potansiyeli sinirli
oldugundan bitkisel üretimde su kullanimin
etkili bir biçimde planlanmasi zorunlu duru-
ma gelmistir. Bu durumda su kaynaklarindan
optimum sekilde faydalanilmasinin en etkili
yolu; topografik yapinin uygun bir biçimde
degerlendirilmesinden geçer. Bu nedenle,
sulama alanlarinda sulama sistem yöntem-
leribütün olarak degerlendirilir.

Sistem ya~lasiminda sulama projesi;
sulama alani ve su yapilari ile boyutlari, plan-
lamada tasarim parametreleri olarak
kullanilir. Daha sonra sistemin maliyeti,
bilesen boyutlarinin bir fonksiyonu olarak be-
lirlenir. Projeninverecegi hizmet alanlarindan
saglanacak fayda tespit edilerek fayda-mas-
raf fonksiyonlari beraber degerlendirilip sis-

* N. O., MÜh.-Mim.Fak.,lns.Müh.Böl. NIGDE

temin amaci belirlenir. Böylece sulama alan-
larina ve proje birim boyutlarina karsi sis-
temin gösterdigi ekonomik tepkiyi matem-
atiksel olarak ortaya koyar.

Yeryüzünün topografik yapisindan
dolayi yükseklik farkinin bulundugu yerlere
yapilan sulama yapilarina, sulama teskilat-
larinca "süt" ve "düsü" denilmektedir. Ancak
teknik literatürlerde düsü ve süt terimleri; su-
lama sistemi sanat yapisinin yerlestigi mem-
ba ile mansap su kotlari arasindaki farka
bagli olarak, ana fonksiyonlari ayni olmakla
beraber, farkli anlamlarda kullanilmaktadir.

Düsü yapisinin yerlestigi su kotlari
arasindaki yükseklik farklari; 4,5 metreden
büyük olan su yükseklikleri arasina yapilan
ve genellikle uzun mesafelerde devam eden
kanallardan olusan yapilara süt, 4.5 metre-
den küçük yükseklik farklarinda kullanilan
yapilara düsü denilmektedir (1).
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Genelde sulama t~skilatlari tarafindan yük-
seklik farkinin bulundugu yerlerde kisa
mesafeler ve 1 m3/sn den küçük debiler için
ekonomik nedenlerden dolayi borulu düsOler
tercih edilmektedir. Ülkemizde sulama teski-
Jatlannca kullanilan borulu düsOlerin su
yüzeyi kot farkJari 4,5 metre olarak
sinirlandirilmistir (2).

Bu çalismada ise borulu düsülerin
ekonomik uygulamave isletmeaçisindan da-
ha uygun hale getirilmesinin planlanmasi
amaçlanmistir.

Konunun Öneml

Türkiye'nin büyük bir bölümünde genel-
likle yari kurak iklim rejimi etkisini sürdürmek-
tedir. Yagis alan pek çok bölgemizde de
yagisin dagilimindaki dengesizlik nedeni ile
sulamaya ihtiyaç duyulmaktadir. Ülkemizin
sulamada kullanilabilecek su potansiyeli
80x109 m3 dolaylan ndadir. Bu sulann
kullanilabilmesi halinde 17,5 milyon hektar
arazinin sulanmasi mümkün olabilecektir.

Diger etkenlerle birlikte, sulama ile birim alan-
dan elde edilen ürün, kuru tarima göre 5 ila 10
katina çikarilabilir (3). Bu miktarda bizim gibi
ekonomileri büyük ölçüde tarima da~ali ülke-
lerde, milli gelirin artisina önemli katkilar
saglar.

Sulama alanlarinin ekonomik olarak su-

lanmasi uygun sulama sistemlerinin seçimiile
mümkündür. Sulamanin amaci bitkilerin su

ihtiyacini devamli olarak karsilamaktir. Bu da
sulama sistemlerinin istenilen standartlara

uygun biçimde çalismasiyla gerçeklesir.

Büyük su dagitim sistemlerinin çalismasinda-
ki problemi çogu kez düsüler olusturmaktadir.
Halen kullanilmakta olan standartlastirilmis

borulu düsülerde, tikanma ihtimalinin fazla ol-

masinin yani sira, yükseklik farkindan dol~yi
dogal dOsü ile olusanfazla enerji, düsü
yapisini kisa zamanda tahrip ederek su ileti-

mini engellememesi için devamli bakim iste-
mektedir.

44

Serbest akimli sulama sistemlerindeki
borulu düsülerde su yüzeyi kot farklari 4,5
metreden fazla tutuldugu zaman düsüden
dolayi oLusan enerjiyi dagitmak için daha
büyük enerji kinci yapilarina ihtiyaç duyul-
makta veya çözüm aranmaktadir. Buda fay-
da-masraf fonksiyonlarini olumsuz yönde
etkilemektedir.Serbest akimli sulama sistem-

lerindeki düsüleri, orifis gibi çalistirarak,
memba ile mansap su yüzeyi kot farklari 4,5
metreden daha fazla tutulabildigi taktirde,
düsOlerdeki masraf fonksiyonlarini asagi
çekerek ekonomik sistem planlamasi yapila-
bilir.

Materyal ve Metot

Bu çalismanin materyalini, ABD Sula-
ma Teskilati (Bureau of Reclamation) ile
ülkemiz sulama teskilati (DSi) tarafindan
serbest akimli sulama sistemlerinde
kullanilan borulu düsülerin kriterleri olustur-
maktadir.

Orifis olarak çalistirilmasi düsünülen
borulu düsülerin çikis agzinda olusacak fazla
enerjiyi dagitmak için çarpma tipli enerji kinci
havuzlarin kullanilmasi planlanmistir. Bu
havuzun boyutlarinda ve malzemesinde
degisiklik yapilmadan Froude sayisina göre
kullanilan doneler kabul edilmistir. Orifis
gövdesi hidroligini ve olusacak enerji kaybi
katsayisini incelemek için Moody-Colebrook
diyagrami kullanilmistir.

Orifis agzinin dizayninda, serbest akim
analizinin yapilabilmesi için Froude degerle-
rine göre çizilen tablolardan faydalanilmistir.
Orifis düsü yapisi ile açik kanal veya kanalet-
leri birbirine baglamak için kirik düzlemli
geçis agzinda kullanilan izgara ise sifon
yapisinda kullanilan izgara kabul edilmistir.

Kaynak Arastirmasi

Serbest akimli sulama sistemlerinde
U.S. Bureau of Reclamation ile DSi teskilat-
Iannca dört tip düsü kullanilmaktadir. Bu
düsOler;
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a) Dik düsü

b) Egik düzlemli düsü (süt)

c) Borulu düsü

d) Kaskat düsü olarak siniflandirilir.

Düsü yapisinin amaci; serbest akimli
sulama sistemlerindeki yüksek kotlarda bulu-
nan sulama suyunu daha düsük bir kota uy-
gun sekilde indirek ve düsüden dolayi olusan
fazla enerjiyi dagitmaktir (4). Düsü yapisinda
daima yüksek hizli sel rejimi karakterli akim
olusur. Bu husus projelendirilmede düsünüI-
meli ve sel rejimi akimlarin karakteristikleri
degerlendirilmelidir (2). Bu çalismada daire
kesitli borulu düsüler incelenmistir.

Borulu Düsüler

Bu tipteki düsü yapilari sulama suyunu
yüksek kottanalçak kota bir boru araciligi iie
tasirlar. Borulu düsülerin, düsü yüksekligi 4,5
metreden daha fazla tutuldugu taktirde,
olusan enerjinin dagilmasi bu tip sistemlerde
zor olur.

Borulu düsü boyunca dogrusal bir se-
kilde büyük hizlara ulasabilen su kütlesi,
borulu düsü yapisini kisa zamanda yipratir.
Su kütlesinin kisa mesafede büyük hizlara
erismesini engellemek için boru meyilinde
bazi sinirlamalarin yani sira, enerjiyi
dagitmak için enerji kinci yapilarinaihtiyaç
duyulmaktadir.

Borulu düsü, suyu sadece tasimaz
düsüden dolayi olusan fazla enerjiyi de
dagitir. Serbest akimi! sulama sistemlerinde
kullanilan iki tip borulu düsü vardir. Tipler
arasindaki fark, düsü yapisinin yapildigi
yerin topografik yapisina ve borulu düsülerin
enerjiyi dagitis sekillerine göre degismekte-
dir (1).

Birinci Tip Borulu Düsüler

Bu tip borulu düsOler pratik ve
ekonomiktir. Fakat tikanma ihtimali fazladir.
Tikanma ihtimalinin az oldugu yerlerde kulla-

nilmalidir. Düsüden dolayi olusan fazla en-
erji ise suyun boru içinde hidrolik siçrama
yapmasi ile dagitilir. Ayrica boru, suyun boru
içerisinde hidrolik siçrama yapacagi sekilde
topraga gömülür. Bu tip borulu düsü girisine
kontrol yapisi yapilabilir. Eger kontrol
yapisina ihtiyaç duyulmuyorsa girisler öyle
projelendirilir ki tam kapasite düsüye aktarilir
ve kanaldaki normal derinlik korunur. Bu tip
düsülerin kontrolü giristendir. Bunlarin boy-
lari ve egimleri Newton'un ikinci hareket ka-
nunundan çikarilan basinç-momentum denk-
lemine göre belirlenerek, tasarimlarinin
yapilmasi gerekmektedir(1).

Düsünün memba kisminda kontrol
yapisi olmadigi zaman yanlarda tasma du-
varlari olmalidir. Bazi durumlarda rakortman
yapisina ihtiyaç duyulmayabilir. Bu tip
düsülerde boru içindeki maksimum ortalama
hiz dolu halde V=1,5 mlsn olmalidir. Memba
ve mansap su yüzeyleri arasinda maksi-
mum 4,5 m yükseklige kadar kullanilabilir ve
Q=1,4 m3/sn debilere kadar ekonomik ol-
maktadir (2,4). Sulama teskilatlarinca kul-
lanilan birinci tip standart borulu düsü Sekil
1 'de detaylandirilmistir.

ikinci Tip Borulu Düsüler

Eger sulama suyu sürüntü malzemesi
tasiyorsa birinci tipe nazaran daha çok tercih
edilirler. ikinci tip borulu düsüler kendi kendi-
ni temizleme olanagina sahip oldugu için
boru güzergahinda yatay kurp yapilabilir. Bu
tip düsü yapisinda olusan fazla enerjinin
dagitimi, çarpma tipli enerji kinci havuzlarda
yapllir(1).

Ikinci tip borulu düsülerin tasariminda
çikis borusunun uzunlugu minimum boru an-
ma çapinin üç kati ve egimi sifir olarak
seçilmesi uygundur. Boru çapi maksimum
hiz V = 3,6 mlsn olacak sekilde seçilir. Bu tip
borulu düsülerdeO=3 m3/sn debilere kadar
suyu nakletmek mümkündür (2,4). ikinci tip
standart borulu düsü Sekil 2'de detaylan-
dirilmistir.
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Sekil 1- Birinci tip borulu düsü yapisi
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Sekil 2- ikinci tip borulu düsü yapisi

SERBEST AKIMU SULAMA SiSTEM-

LERiNDEKI BORULU DÜSÜlERiN BORU-
LU DÜSÜlERiN ORiFls OLARAK
ÇAliSTiRilMASiNIN PLANLANMASI

Borulu düsülerin mansap kismina vana
yapisi yerlestirmek suretiyle boru içindeki su
seviyesini sabit tuturak orifis gibi çalismasi
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planlanmistir. Böylece orifis çikis kisminda
toplarPan enerji, çarpma tipli enerji kirici
havuzlarla dagitilmistir. Yamaçlara ve dere

yataklarina uygulanabilecek sekilde dizayn
edilen orifis düsü yapilari yamaçlar için Sekil
3'te, dere yataklari için Sekil 4'de görüldügü

gibi detaylandirilmistir(5).
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Sekil 4- Dere yataklarina uygulanabilen orlfls düsü yapisi
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Orifis Borulu Düsülerin Elemanlari

Giris Yapisi

Klasik sulama kanallari uygun arazi-
lerde genellikle yamuk kesitlidir. Böyle bir
keisitin daire kesite birlesiminde enerji
kayiplarini mümkün oldugu kadar azaltarak,
fazla türbilansa engelolacak sekilde
baglamak gerekir. Kullanilan geçis yapisi
(rakortman) Sekil S'deki gibi kabul
edilmistir(6). .

Sekil 5'deki klasik sulama sistemlerine
yapilan rakortmanlardaki a açisinin yaptigi
büzülmedendolayi, düzgündogrusal hareket.

A

ettigi kabul edilen akim ipçiklerinde kesisme-
ler olac~ktir. Ortalama sabit bir hizla gelen
akim daralan kenar cidarlarina çarptigi anda,
a açisi kadar bir degisiklige ugrar ve çarp-
madan dolayi sok dalgalari olusur. Bu sok
dalgalari daralmadan ötürü mansaba kadar
devam eder(7). Sok dalgalarinin etkilerini
minimumda tutabilmek için sulama teskilat-
larinea yapilan çalismalarda a. 15° ile 20°
arasinda uygun oldugubelirtilmistir(8).
Ayrica kanal boyunca üniform su derinliginde
olusacak degismelerde tasmalar olur. Kabar-
mayi önlemek için rakortman boyunca düsey
açi vermek gerekir. Bu açi maksimum -1/4
olarak tavsiye edilmektedir.

i

~
,:a i<~siTi

Sekil 5- Trapaz kesitli kanali daire kesite baglayan geçis yapisi

Giris Agzi

Orifis borulu düsü girisinde iki hususa
dikkat edilmelidir. Birincisi; orifis borusu giris
agzina Sekil 6'daki gibi lamalardan izgara
yapilmalidir. Böylece sürüntü maddelerin bir
kismi izgara tarafindan tutularak borunun
tikanmasi önlenmis olur.
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Diger özellik ise boru girisi serbest akim
analizidir. Boru girisi önünde yeterli su derin-
ligi bulunmadigi taktirde boru içine hava gi-
rerek islak kesitte bir azalma olur(4). Ayrica
hava borunun mansap kisminda basinçtan
dolayi gaz haline geçerek suyu geri tepmeye
çalisacak ve borudan debinin geçmesine en-
gelolacaktir. Havanin basinçtan dolayi gaz
haline geçisi esnasinda kavitasyana ve sali-
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mm hareketlerine sebep 0Iacaktir(9). Boru-
nun içerisine hava girmemesi için boru agzi
batik çalismalidir. Teknik literatürde sifonlar
için tavsiye edilen batiklik degeri, borulu
düsüye de uygulanmalidir. Sifon girisinde
tavsiye edilen minimum batiklik degeri 1,5
l1hvolup özellikle dik meyilli ve büyük çapli si-
fon borularinda batikhk degeri yüksek tutul-
malidir. 1,5 l1hvveya 45-cm-den büyük olan
alinmamalidir(2,4).

hv prizmatik kanallardaki hava payini
ifade etmektedir.

.i.-
'. .i.-

Olu

Sekil 6~ Giris agziizgarasi

Boru

Orifis haznesini olusturan boru; beto-
narrne, ön gerilmeli boru, asbestli çimentolu
boru veya çelik boru olabilir. Sekil itibariyle
daire kesitHborular kullanilmaktadir. Dairesel
kesitli olmayan borularda yüksek iç
basinçlarin olusmasi halinde, köselerdeki
büyük egilme momentlerini karsilamak için,
fazla donati gerektireceginden ekonomik
degildir.

Boru Çikis Agzi

Boru çikis agzi Ek Sekil 1a'da
görüldügü gibi daraltilmistir. Daralma, kavi-
tasyon olusmamasi için tedricen yapilmistir.
Daralma açisinin 2~8° ile 20° arasinda tu-
tulmasi uygundur. Böylece daralan yüzeyler
parabol egrisi sinirlari altinda tutularak kavi-
tasyon önlenebilir. Ayrica borunun çikis
kismina vana yapilmasi planlanmistir. Boru
(orifis) çikis kismindaki vana borulu düsünün
her zaman orifis olarak çalismasini saglaya-
caktir. Vana otomatik kontrollü de olabilir. Ka-
panma derecesini belirleyebilmek için
manometreden faydalanilabilir. Manuel
olarak kullanilabilecek vana Ek Sekil 1b'de
detaylandi n Imistir(5).

Çikis Yapisi

Orifis çikLsinda olusan maksimum ener-
jiyi dagitmak için çarpma tip ii enerji kinci
yapisUercih edilmistir. Bu tip enerji kinci

-- -yapisi Ek Sekil 2'ge detaylandirilmistir.
Ayrica enerji kirici yapisindan sonra su
kanala rakortman yapisi ile baglanmistir.
Giris yapisinda kullanilan degerler çikis
rakortman yapisi içinde geçerlidir. Fakat
çikis rakortman taban egimi, kanal egimine
esit alinabilir.

ORiFis BORULU
HiDROLiKHESAPLARI

DÜSÜLERiN

Giris Yapisi

Kanal ile rakortman yapisinin taban
egimi sabit kaldiginda, genis bir kanaldan
dar bir kanala geçis esnasinda su yüzeyinde
bir kabarma olur ve su yüzeyi profili Sekil
Tdeki gibi degisiklige ugrar.

.. H,zYUksekligi
- - - - - OniformSu Derinligi

Sekil 7- Rakartman yapisindan dolayi
. degisen su yüzeyi çizgisi

Sekil Tdeki 1 ve 2 kesitleri arasinda
olusan enerji farkinin esitligi yazilarak ve
sonuçta Chezy esitliginden hareket edilirse;

Q ==A.CvR.J (1 )

, 02 V2v=--=--
A2c2R C2R

Bunagöre enerji kaybi:

dH ==-Jdx == -L dx
C2R

halini alir. Chezy'den Bresse'e dönüs yapilirsa;

(2)

(3)

49
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[ Q2 Q2 d' (1
)~

dh= -+--- dx
A2C2R 29 dx A2. (4)

seklinde azalan birim enerji yüksekligi.olarak
ifade edilir. (Bresse; azar azar degisken-
hareketler için su yüzeyinin dogrusala yak-
lasik oldugunu kabul ederek, sivi ipçiklerinin
egrilerini ihmal etmistir(1O).

Bresse formülü prizmatik kanallara
uygulanirsa;

- Q2 Q2B dh - V2 Q2B dhJ--- -----
A2C2R gA3 dx C2R gA3 dx

seklinde olur. J = 1-dh oldugundan, sonuçdx

olarak asagidaki gibi ifade edilir(10).

Q21-
dh - C2A2RI--I

dx 1- Q2B
gA3

Giris yapisi rakortman boyunun hesabi ise;

L b+2n (h+hv)-Or- (7)
2tga

formülü ile belirlenir. Sekil 5'te görüldügü
gibi; formüldeki; b=trapez kanal genisligi
h=kanal su derinligi, hv= kanal hava payi
olarak ifade edilmektedir. Ayrica kullanilan
rakortman yapisina göre açisi 20° ve rakort-
man taban egimi maksimum = -114 olarak
kabul edilmistir.

(5)

(6)

Boru Giris Agzi Hidolik Hesaplari

Orifis borusu giris agzi dizayninda
hidrolik bakimdan iki durum önemli olmak-
tadir. Birincisi;giristeki izgarada olusan ener-
ji kaybi, diegri ise su ile havanin karisarak
boru içine girmesinin önlenmesidir. Bunun
için Froude metoduna göre serbest akim
analizi yapilmaktadir.

i) Izgarada Olusan Enerji Kaybi

Kullanilan izgara elemani Sekil 6'daki
gibi kabul edileceginden, olusan enerji kaybi
asagidaki formül ile belirlenir.

Llhy=kzV&iru
2g

(8)
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kz = 1,45 - 0,45 = -(=t (9)

bagintisi ile bulunur. Formüldeki; kz=lokal
yük kaybi katsayisi, an=izgara elemanlari
arasindaki ne, alan, a9 = izgaranin toplam
alanini- ifade eder. an degerini hesaplaya-
bilmek için (6:1~g.ara elemanlarinin boyu
Lz = 'il 02-4a~ formülündenbulunabilir. Yatay
ve düsey izgara elemanlari arasindaki
mesafeler 20- 25 cm arasindadir. az ye bu
degerler verilerek toplam izgara elemanlari
uzunlugu bulunur(2).

ii) Orlfis Girisinde Serbest Akim
Analizi

Boru giris agzinda serbest akim analizi,
0,5 Qmax için yapllir(4). Önce borunun giris
meyli asagidaki baginti yardimi ile hesap-
lanir.

s=Ga-G.i
Gi. (10)

Formüldeki; Ga = giris boru agiz taban ko-
tunu, Gu= giris alt uç kotunu, GL= giris borusu
uzunlugunu ifade etmektedir.

Daha sonra 0,5 Qma><debi için dairesel
boru üniform su derinligi;

Q.n
0813S1/2

formülü ile tespit edilir. Ek tablo 1'den d/D
orani ile A/02 orani hesaplanir. n=Mannig
denklemindeki pürüsüzlügünü, d=boru girisi
su derinligi ifade eder. (Arada kalan degerler
için tatanman yapilarak belirlenir.) Bu oran-
dan hesaplanan alana göre ortalama hiz

V = 0,5 Qmax
A formülü ile bulunur.. Sonra

hidrolik islak derinlik Om=Cm,Obagintisi ile
hesaplanir. Bagintidaki Cm degeri Tablo
1'den ara degerler için tatonman yapilarak
belirlenir. Bulunan V hizi ve Dmdegerleri ile
Froude sayisi;

Fr=~
~gDm

bagintisi ile hesaplanir. Hesaplanan Fr
sayis: Sekil8'deki deneysel çalismalar sonu-
cunda çizilen egriler ile karsilastirilir. Eger
bulunan Fr degeri Sekil S'clekideneysel egri-
lerin altinda bulunursa uygun akim oldugu
kabul edilir(2).

(11)

(12)
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Tablo 1- Dairesel kesitlerdeki kismi akimlarda hidrolik derinligin hesabi için "Cm"degerleri

~
BORU GIRIs/NDE SERBEST AKIM

0.70

0.10

0.50

d/D
0.40

0.30

~ '.
A-A KESITI

Kritik Froudesayilarina göre
tespit edilen deneysel veriler

0.2 O

0.10 Fr = CJ/JgOm

Orifls Gövdesi Hidrolik Hesabi

Sekil8- Borugirisindeserbest akimanalizi

Orifis gövdesini olusturan borularda
basinçli ve türbülansli akim oldugu için
sürtünme yük kaybi degeri;

2
~hf=f1. ')L

D 2g (13)

Darcy-Weisbach sürtünme kaybi
bagintisi ile bulunur. Ayrica boru hatlari üz-
erinde bulunan dirseklerde olusan lokal ener-
ji kaybi .katsayisinin, analitik olarak tayini
günümüze kadar mümkün olmadigindan;
deneyselolarak tayin edilmektedir(11).
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dID Cm

0,00 0,01 0,02 O,Op 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 0,000 0,007 0,013 0,020 0,027 0,034 0,040 0,047 0,054 0,061
0,1 0,068 0,075 0,082 0,089 0,096 0,103 0,111 0,118 0,125 0,132
0,2 0,140 0,147 0,155 0,162 0,170 0,177 0,185 0,193 0,200 0,208
0,3 0,216 0,224 0,232 0,240 0,249 0,257 0,265 0,274 0,282 0,291
0,4 0,299 0,308 0,317 0,326 0,335 0,345 0,354 0,363 0,373 0,383
0,5 0,393 0,403 0,413 0,423 0,34 0,445 1),456 0,467 0,478 0,490
0,6 0,502 0,514 0,527 0,540 0,553 0,566 0,580 0,595 0,610 0,625
0,7 0,641 0,657 0,674 0,692 0,710 0,730 0,750 0,771 0,793 0,817
0,8 0,842 0,869 0,893 0,928 0,960 0,996 1,035 1,078 1,126 1,180
0,9 1,241 1,311 1,393 1,492 1,613 1,768 1,977 2,282 2,792 3,040
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Orifis Agzi Hidrolik Hesabi

Orifis çikis agzi Ek Sekil 1a'da
görüldügü gibi tedricen daralan bOJ)!dan
olusmaktadir. Tedricen degisim uzunlugu-tr~.
olan bir borudaki yük kaybi;

A h - k V~
LJ. y- t-

2g
bagintisi ile hesaplanir. kt= katsayi olup, am-
pirik yaklasimlar ile elde edilen degerleri
Tablo 2'den alinir. Tedricen"daralan borunun
uzunulugunu fazla tutmak gereksizdir. Kisa.
tutmak ise türbülansa sebep olabilir. Bu se-
beple Baçisi 213=8° ile 20° arasinda olmasi
uygun olur(12). Buna göre 213=10°kabul edil-
mistir ve asagidaki denklem yardimiyla lt
uzunlugu bulunmustur.

Lt = D1-D2
2tgB

(14)

(15)

Tablo 2- Tedricen daralan boru da olusan
"ki" yersel yük kaybi katsayilari

Orifis Çikis Yapisi Hidrolik Hesabi

Orifis çikis yapisi olarak fazla enerjiyi
dagitmak için çarpma tipli enerji kirici havuz
kullanilmistir. Yüksek enerjinin büyük bir
kismi beton engele çaptinlmak suretiyle yok
edilirse de Newton'un genel hareket kanunu
uygulanir.

Fr= ~ hesaplanir.
"gdj

dj = çarpma tipli enerji dagitici havuza

boru çikis çapi olup, dj = V ~ seklinde ve or-

talama hiz V = 1/2gH~et bagintisi ile hesap-
lanir. Hesaplanan dj degeri Sekil 9'da,
Froude sayisina göre bulunan' W/dj
degerinden W hesaplanir.Dahasonra bulu-
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nan W degeri yardimi ile Ek Sekil 2'de
tiplestirilen çarpma tipii enerji kinci havuzu-
nun boyutlari belirlenir(2).

9

7

6

5

W 4
dj

3

2

3 .. 5

2 V

FroudeSaylsi = Jidj

7 9

Sekil 9-Çarpma tip ii enerji kirici yapisinin
detaylandirilmasinda kullanilan
Froude sayisi tablosu

ORiFis BORULU DÜSÜLERiN
DiZAYNINDAKi ENERJi KAYIPLARI

Sekil 3'teki gibi yamaçlara veya Sekil
4'teki gibi dere ,yatagina uygulanan orifis
düsü yapisindaki elemanlar hemen hemen
aynidir. Orifis düsü yapilari; rakortmanlar,
giris agzi izgarasi, düsü gövdesini olusturan
boru, orifis çikis agzi ve çarpmatipii enerji
dagitici havuzdan olusmaktadir. Bu eleman-
larda olusan yersel (Iokal) ve sürtünme yük
kayiplari Tablo 3'te özetlenmistir.

Orifis Çikis Agzi Alaninin Bulunmasi

Orifis ÇI~ISagzi alani A =Y ~ for-2g net

mülünden bulunur. Formüldeki Hnet Bernoul-
Ii denkleminden

Hnet=H-(L~hf+ L~hy ) seklinde hesapla-

nir. Orifis çikis agziçapi ise dj = il 4:
formülü ile bulunur. Hnet degerinin bulunmasi
için toplam sürtünme ve yersel kayiplar Tablo
3'den alinir.

DlD1

2 1,15 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50

6° 0,006 0,018 0,085 0,230 0,500 1,500
8° 0,009 0,028 0,138 0,375 0,791 2,420

10° 0,012 0,040 0,200 0,530 1,050 3,400
15° 0,022 0,070 0,344 0,934 1,980 6,070
20° 0,045 0,120 0,600 1,730 3,500 11,00
30° 0,280 0,250 1,250 3,400 7,000

.-""

A

., ,
./

"..
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Tablo 3- Orlfis borulu düsülerdeki enerji kayiplari

Tablo 4- Rakortman yapilarinda olusan
"kr" yersel yük kaybi katsayilari

SONUÇ VE ÖNERiLER

Çalismada U.S. ~ureau of Reclama-
tion, ülkemizde de DSi tarafindan serbest
akimiisulama sistemlerinde kullanilanborulu
düsüler incelenmistir.Memba ve mansap su
yüzeyi kot farki 4,5 metre ile sinirlandirilan
borulu düsüler orifis gibi çalistirilarak kot
farkinin daha yüksek tutulabileceginin teorik
incelenmesi yapilmistir. Çalismadan
asagidaki sonuçlar elde edilmistir.

1- Sulama teskilatlarinca serbest akimli
sulama sistemlerinde uygulanan borulu
düsülerin memba ile mansap su yüzeyi kot
farki 4,5 metreden daha fazla olursa, tabi
düsüden dolayi asiri enerji olusmaktadir. Bu
enerji zamanla borulu düsü yapisini tahrip
ederek sistemin çalismasini engelleye-
biImektedir.

2- Sulama sahasinda serbest akimli su-
lama sistemlerinin güzergahi üzerinde ya-
maç ile beraber dere yatagi ayni anda bulu-
nabilir. Bu gibi durumlarda mevcut yapinin
uygulanmasi, teknik ve isletme bakimindan
uygun degildir.

3- Halen isletmede bulunan borulu
düsülerde boru çapi düsü boyunca sabit
kaldigindan kinetikenerji boru boyunca art-
maktadir. Bu çalismada boru çikis agzi tedri-
cen daraltilmistir.Böylece düsüdeki hiz orifis
boyunc sabit tutularak, düsüden dolayi
olusacak enerji çikis agzinda toplanmistir.

4- Sulama sistemleri her zaman tam ka-
pasite ile çalismayabilir. Bu durumda orifis
agzindaki vana devreye girerek su çikis
agzini daraltacaktir. Böylece tekrar orifisgibi
çalismasi saglanabilir.

5- Orifis çikis agzinda olusan enerji,
çarpma tipli enerji kirici havuz ile
dagitilmistir. Havuzun boyutlari Froude
sayisi degerlerine göre belirlenmistir.

6- Orifisolarakçalisan boruludüsüler,
Q=3m3/snden daha fazla su nakledebilir.
Her türlü topografikyapida uygulanabilir.
Gerektiginde yatay ve düsey kurp yapilmasi
da mümkündür.
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Orifis yapisinda kullanilan
elemanlar Ahy ::: Yersel enerji kaybi Ahf = Sürtünme enerji kaybi

2 2
hf = Lr Jkanal- JboruGiris ve çikis rakortman yapisi" hy = kr Vboru Vkanal

2g 29
2

Giris agzi izgarasi h - k Vkanaly-.z-
2g

2
Orifis gövdesi boru"" li.hf = f l.JL.

D2g

V2
Dirsekler (kurp)**" hy = kd--

2g

Tedricen daralan çikis borusu V2 hf =f ht Vfhy=ki-
2g Di2g

"
Rakartmandaki yersel yük kaybi katsayisi "kr"Tablo 4'den alinir.""
Orifis gövdesi borusundaki sürtünme kaybi katsayisi, boru cidari pürüzlülügüne göre Moody

""" diyagramindan bulunur.
Sistemde, yari çapli veya keskin açili dirsekler bulunabilir. Her iki dirseklerdeki yersel enerji kaybi
katsayisi daha önce hazirlanmis tablolardan bulunur.

Tanim Kr

Trapez kesit ile dairesel kesitler arasinda
Hizlanan akimda 0,5

Yavaslayan akimda 0,7

Trapez kesit ile dikdörtgen kesitler arasinda
Hizlanan akimda 0,3

Yavaslayan akimda 0,5



DSi TEKNIK BOLTENI2001 SAYi 97

SEMBOLLER7- Yamaçlara uygulanan orifis borulu
düsüler kendi kendini temizleyebildigi için
tikanma ihtimali çok düsüktür. Ancak dere
yatagina yapilan orifis borulu düsülerde
tikanma ihtimali vardir. Böyle durumlarda
tahliye bacasindan temizlenebilir.

8- Orifis düsü gövdesini teskil eden
borularda egim için bir sinirlama yoktur.

9- Orifis borulu düsü gerektiginde kon-
trol yapisi gibi çalistirilabilir.

10- Orifis çikis agzinda asiri enerji
olustugunda; bu enerjiyi dagitmak için, enerji
kirici yapisinin büyümesi maliyeti arttirabilir.

ÖNERiLER

1- Borulu düsüler serbest akimh sulama
sistemlerinde kullanilan dikdörtgen kesitli süt
yerine kullanilabilir.

2- Orifis çikis agzindaki büyük enerjiyi
dagitmak için kullanilan çarpma tipii enerji
kirici yapisinin boyutlari, Froude degerine
göre dizayn edildiginden; Froude sayisi 10
dan büyük oldugu zaman boyutlari laboratu-
var deneyleri ile belirlenmelidir.

3- Enerji kirici yapisinin çarpma duvari
su setinin asiri esnemesinden dolayi kisa za-
manda tahrip olabilir. Bunu önlemek için
çarpma duvarinin çelik levha ile baglanmasi
gerekebilir.

4- Enerji kirici yapisinin büyümesi orifis
borulu düsülerin maliyetine etki edecektir.
Sulama sistemlerinde kullanilan düsü ve süt
yapilari ile orifis olarak çalisacak borulu
düsülerin ekonomikliligin kiyaslanmasi uy-
gun olur.

5- Orifis olarak çalisacak borulu
düsülerindizayniyapilirken,orifis gövdesin-
deki sabit hizin cebri borularin hesabinda
tavsiye edilen V=1 - 4 mlsn arasinda tutul-
masi uygun olacaktir.

6- Orifis debi katsayisinin deneylerle
belirlendikten sonra kullanilmasi daha uy-
gundur.
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v = Kesitselortalama hiz

Q = Debi

h = Kanal su derinligi

hv = Hava payi

ci = Rakortman daralma açisi

(3= Orifis çikis daralma açisi

f = Sürtünme kaybi katsayisi

Lr = Rakortman boyu

D = Boru anma çapi

A = Kesit alani

c = Chezy katsayisi

R = Hidrolik yariçap

J = Enerji kaybi

i = Taban egimi

b = Trapez kanal taban genisligi

hy = Yersel yük kaybi

ht = Sürtünme yük kaybi

Lz = Izgara elemani boyu

S = Boru giris meyli

Dm = Hidrolik islak derinlik

Fr = Froude sayisi

g = Yerçekim ivmesi

d = Boru giris su derinligi

H = Enerji yüksekligi

f= Sürtünle katsayisi

Ga = Giris boru agiz taban kotu

Gu = Giris boru alt uç kotu

GL = Giris borusu uzunlugu
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Ek Tablo 1 -Borularda kismi üniform akimlar için derinlik, islak kesit ve debi hesap tablosu
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dID AlD2 RIO Q.n Q.n--
081311/2 d 81311/2--

i 2 3 4 5

0.01 0.0013 0.0066 0.00005 10.12
02 0037 0132 00021 7.110
03 0069 0197 00060 5.760
04 0105 0262 00093 4.970
05 0147 0325

00149 i

4.410
06 0192 0389 00221 4.000
07 0242 0451 00306 3.680
08 0294 0513 i 00406 3.430
09 0350 0575 00522 3.200
10 0409 0636 00651 3.020
11 0470 0695 00795 2.860
12 0534 0755 00954 2.720
13 0600 0813 01127 2.600
14 0668 0871 01314 2.480
15 0739 0929 01514 2..380
16 0811 0985 01730 2.290
17 0885 1042 01958 2.210
18 0961 1097 02200 2.130
19 1039 1152 02460 2.060
20 1118 1206 02730 1.990
21 1119 1259 03020 1.930
22 1281 1312 03310 1.880
23 1365 1364 03610 1:820
24 1449 1416 03940 1.770
25 1535 1466 04270 1.720
26 1623 1516 04620 1.680
27 1711 1566 04970 1.630
28 1800 1614 05340 1.590
29 1890 1662 05710 1.550
30 1982 1709 06100 1.510
31 2074 1756 06500 1.480
32 2167 1802 06910 1.440
33 2260 1847 97330 1.410
34 2355 1891 07760 1.380
35 2450 1935 08200 1.350
36 2546 1978 08640 1.318
37 2642 2020 09090 1.289
38 2739 2062 09560 1.262
39 2836 2102 1003 1.235
40 2934 2142 1051 1.209
41 3032 2182 1099 1.184
42 3130 2220 1147 1.160
43 3229 2258 1197 1.137
44 3328 2295 1248 1.114
45 3428 2331 1298 1.092
46 3527 2366 1353 1.070
47 3627 2401 1400 1.049
48 3727 2435 1454 1.030
49 3827 2568 1508 1.010
50 3927 2500 1561 0.990

dID AJD2 ALD Q.n Q.n

08131112 d8l31112

1 2 3 4 5

0.51 0.4027 0.2531 0.1608 0.970
52 41278 2562 1662 952
53 4227 2592 1716 934
54 4327 2621 .1770 917
55 4426 2649 1824 899
56 4526 2676 1878 882
57 4625 2703 1985 865
58 4724 2728 1985 849
59 7822 2753 2039 833
60 7920 2776 2093 818
61 5018 2799 2147 802
62 5115 2821 2201 787
63 5212 2842 2555 773
64 5308 2852 2308 758
65 5404 2862 2356 744
66 5499 2900 2409 730
67 5594 2917 2463 416
68 5687 2933 2510 703
69 5780 2948 2557 689
70 5872 2962 2611 676
71 5964 2975 2658 663
72 6054 2987 2705 649
73 6143 2998 2753 637
74 6231 3008 2800 625
75 6319 3017 2840 612
76 6405 3024 2887 600
77 6489 3031 2929 586
78 6573 3036 2968 576
79 6655 3039 3008 564
80 6736 3042 3049 553
81 6815 3043 3082 541
82 6893 3043 3116 530
83 6969 3041 3150 518
84 7043 3038 3183 507
85 7115 3033 3210 495
86 7186 3026 3237 485
87 7254 3018 3269 -473
88 7320 3007 3284 462
89 7384 2995 3304 451
90 7454 2980 3325 440
91 7504 2960 3338 429
92 7560 2944 3345 418
93 7612 2921 3352 406
94 7662 2895 3352 396
95 7707 2865 3352 384
96 7749 2829 3338 372
97 7785 2787 3325 360
98 7817 2735 3291 348
99 7841 2666 3251 334

100 7854 2500 3116 312
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Ek Sekil 2 -Çarpma tipI! enerji kirici yapisi ve boyutlari
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2n o ..i'... ,;..
t",

1:n ot,!? i/!".. tm

OSO 15 75 50 15.0 i7.5 i 5,01 i5.0

1.00 15 1.5 75 iso 115 io LSD
150 20 7.5 75 15.0 17.5 17.S 17.5

2.15 2.0 7.5 100 17.5 200 200 20.0

LOO 25 1CD 100 200 225 llS 200
1.00 25 10.0 !OO 225 250 25.0 20.0

30 10.0 100 2SO 300 25.0 2QO
5.50 35 15.0 100 300 300 3QO 20.0

tI.50 100 15.0 100 30.0 35..0 3QO 200
Min Ik'toii lialrilCJlok:in:ik15c"' kob. fd.
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